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Ata da 170ª Sessão Especial, 
em 30 de Setembro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. Mão Santa

(Inicia-se a Sessão às 11 horas e 6 minu-
tos e encerra-se às 12 horas e 39 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – 
PI) – Brasília, 30 de setembro de 2009. Trinta e dois 
parlamentares, segundo o painel, estão presentes 
na Casa. Esta é uma Sessão Especial do Senado da 
República.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A presente Sessão Especial destina-se a come-
morar o 45º aniversário do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada, Ipea, de acordo com os Requerimentos
nºs 319 e 1.240, de 2009, do Senador Paulo Paim e 
outros Srs. Senadores e Srªs Senadoras.

Convidamos para compor a Mesa o Exmº Sr. Pre-
sidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
– Ipea, Sr. Marcio Pochmann. (Palmas.)

Já está aqui o autor do requerimento desta Sessão 
Solene, a comemorar o 45º aniversário do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada, o Ipea. Esta é a 170ª 
Sessão Especial do Senado da República.

Em nome do Presidente José Sarney, lerei suas 
palavras de saudação, meus senhores e encantadoras 
senhoras do meu Brasil:

A realização desta Sessão Especial em 
comemoração ao 45º aniversário de criação 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da – Ipea não poderia ter vindo em melhor 
momento.

Em primeiro lugar, homenagear uma ins-
tituição do porte e da relevância do Ipea é 
tarefa das mais gratificantes, tendo em vista 
o trabalho de excelência que desenvolve no 
planejamento

Ipea não poderia ter vindo em melhor 
momento.

Em primeiro lugar, homenagear uma ins-
tituição do porte e da relevância do Ipea é 
tarefa das mais gratificantes, tendo em vista 
o trabalho de excelência que desenvolve no 
planejamento estratégico governamental.

Em segundo lugar, vivemos um momento 
muito especial na economia brasileira, que é 
a retomada do crescimento após os efeitos da 

crise econômica mundial. Este ponto de infle-
xão é, sem dúvida, uma grande oportunidade 
para uma melhor inserção de nosso País no 
cenário econômico mundial, tarefa da qual, 
tenho certeza, nos desincumbiremos muito 
bem com a ajuda do Ipea.

Gostaria, então, de felicitar o Senador 
Paulo Paim, nobre representante do Estado 
do Rio Grande do Sul nesta Casa, por ter 
encabeçado o requerimento que deu origem 
a esta Sessão Especial, evento mais do que 
oportuno tanto pelo momento econômico que 
vivemos quanto pela importância do Ipea para 
a pesquisa econômica e para a análise das 
políticas públicas no Brasil. 

O Ipea foi criado em 1964, primeiro ano 
do regime militar, com o nome de Escritório 
de Pesquisa Econômica Aplicada. Justiça seja 
feita, os militares sempre atribuíram ao pla-
nejamento estratégico importância máxima, 
razão pela qual, já em 1967, o órgão passou 
a vincular-se ao Ministério do Planejamento e 
a chamar-se Ipea. Hoje, faz parte da estrutu-
ra da Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República. 

Durante toda a sua história, o Ipea teve 
forte atuação na formulação da política eco-
nômica brasileira, tendo inclusive participado 
da elaboração de alguns planos econômicos. 
Desde seu primeiro Presidente, Doutor João 
Paulo dos Reis Velloso...

É com muita emoção que cito o nome de João Paulo 
dos Reis Velloso. Nasceu na minha cidade, na cidade de 
Parnaíba. Aos nove anos de idade começou a trabalhar, 
assim como Mauá, que começou a trabalhar também 
com nove anos, no século XIX, juntamente com Pedro 
II: o maior líder empresarial e o maior líder político. João 
Paulo dos Reis Velloso, com nove anos, abria as fábricas 
do meu avô. Filho de carteiro e de costureira. Tinha mania 
de primeiro lugar, Harvard. Quero dizer orgulhosamente, 
como piauiense, que foi o maior Ministro do Planejamento 
da história deste País. Durante o período revolucionário, 
conquistamos muitos avanços na tecnologia. A luz, o farol 
a guiar aquele regime foi João Paulo dos Reis Velloso. Ele 
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deu a este País o primeiro PND, o segundo PND, Plano 
Nacional de Desenvolvimento.

Senador Paulo Paim, senhores economistas, ele 
deu uma lição muito atual para os dias de hoje. Sen-
do a luz, o farol a guiar o regime militar, em 20 anos, 
nenhuma indignidade, nenhuma corrupção. Que belo 
exemplo aos dias de hoje! 

Desde seu primeiro Presidente, Doutor João Pau-
lo dos Reis Velloso, até o atual, Doutor Marcio Poch-
mann, o Ipea nunca se afastou do objetivo primordial 
de aprimorar as políticas públicas e contribuir para o 
planejamento do desenvolvimento brasileiro.

Nos dias de hoje, o Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada vive um momento especial. Por décadas, 
seus técnicos contribuíram com pesquisas, estudos e 
projetos para melhorar a realidade social brasileira, ta-
refa intimamente ligada à prosperidade econômica com 
distribuição de renda. Agora, veem os resultados! 

É bem verdade que ainda não atingimos os níveis 
ideais de distribuição de riqueza e bem-estar social. 
Mas é verdade, também, que nosso País nunca teve 
indicadores econômicos e sociais tão positivos quan-
to os que temos visto nos últimos tempos. A cada dia 
que passa, mais e mais pessoas deixam a esfera da 
pobreza e ingressam na classe média, realidade que 
produz um círculo virtuoso de consumo, crescimento 
econômico e maior geração de empregos e renda. 

O sucesso e o reconhecimento do Ipea, tanto no 
Brasil como no exterior, se deve a uma política séria 
de capacitação de seus profissionais e de intercâmbio 
com instituições estrangeiras, pilares de um serviço 
público de excelência que deveriam ser adotados em 
todos os órgãos e esferas governamentais. 

O resultado prático dessa política foi o estabele-
cimento de um produtivo intercâmbio com instituições 
estrangeiras renomadas, cujos principais exemplos são 
a Universidade da Califórnia-Berkeley e a Universidade 
de Londres, entidades nas quais vários profissionais 
do IPEA se formaram doutores.

Capacitação, competência e planejamento: essa trilogia 
garantiu o sucesso do Ipea nesses 45 anos de história!

Ao encerrar, gostaria de cumprimentar o Dr. Mar-
cio Pochmann, em nome de quem cumprimento todos 
os funcionários e pesquisadores do Ipea. 

Que o Instituto não apenas repita o sucesso dos 
últimos 45 anos, mas amplifique-o doravante. São os 
votos do Senado da República e de todos os Senadores 
e Senadoras neste momento de homenagem.

Muito obrigado. (Palmas.)
Concedemos a palavra ao Senador Paulo Paim, pri-

meiro subscritor do requerimento para esta 170ª Sessão 
Especial, em homenagem ao 45º aniversário do Ipea. 

Senador Paulo Paim. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº Sr. 

Senador Mão Santa, Presidente desta sessão histórica 
do Senado da República; permita-me dizer, meu amigo, 
Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
– IPEA, Marcio Pochmann; também meu amigo Rober-
to Cavalcanti, que está aqui na Mesa prestigiando este 
evento, queria dizer aos senhores que já passaram por 
aqui e pediram que eu registrasse também o apoio total 
de todos esses Senadores, porque hoje, Marcio, de for-
ma bem informal, como você me conhece, nossa sessão 
está concorrendo com a sabatina, que eu espero seja 
positiva, de um outro colega nosso, ainda de longos e 
longos anos, que é o Ministro Toffoli, José Antonio Dias 
Toffoli. Mas aqui me pediram que eu registrasse, e eu 
registro, o carinho com o Ipea: os Senadores Tião Viana, 
Cícero Lucena, Ideli Salvatti e Aloizio Mercadante.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nossos convida-
dos, é com uma enorme alegria que cumprimento todos 
os presentes nesta sessão tão especial, que faz uma justa 
homenagem aos 45 anos de fundação do nosso querido 
Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

Eu, particularmente, queria que cada um de vo-
cês sentisse como se neste momento eu desse um 
abraço em cada um, um abraço, como a gente fala, 
de quatro costados, Marcio, lá das pradarias do Rio 
Grande; um abraço forte, carinhoso, em todos, em 
todos os funcionários do Ipea, assessores, diretores, 
em nosso atual Presidente, o Doutor em Economia e 
Pesquisador Márcio Pochmann.

Eu entendo que o Brasil possui uma série de faróis 
que orientam a construção de políticas públicas que aju-
dam, e muito, o crescimento social e econômico – que 
aqui, inclusive, foi relatado pelo Senador Mão Santa. O 
Ipea é um dos articuladores na formulação desse cres-
cimento, vocês podem ter certeza, que caminha na linha 
do país tão sonhado por todos nós. O Ipea é com certeza 
uma dessas luzes que, ano a ano, aprimora suas pesqui-
sas, o seu planejamento, com o objetivo de levar cidada-
nia a todo o povo brasileiro. Que essas luzes continuem 
a iluminar o caminho de toda a nossa gente e que esse 
farol continue a brilhar, que é o farol do Ipea!

Senhores, durante quatro décadas e meia, o Ipea 
produziu, articulou, distribuiu conhecimento para que 
nós melhorássemos as políticas públicas. Eu poderia 
falar de tudo aqui, ao olhar para o Ipea: poderia falar 
do respeito ao meio ambiente, poderia falar da ma-
croeconomia, poderia falar das pequenas empresas, 
poderia falar da produção tecnológica, poderia falar de 
política de emprego, de distribuição de renda; ao olhar 
para o Ipea, eu poderia falar do ecossistema, falaria 
sobre tudo; poderia falar dos empreendedores. Mas, 
a tudo o que eu falasse, ainda faltaria alguma coisa, 
pela abrangência do trabalho que o Ipea faz. Por isso, 
eu citei alguns eixos que o Instituto tem como norma 
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para defender, para defender a qualidade de vida em 
sua plenitude em todas as áreas. 

Mas eu quero, Marcio, se você me permitir, neste 
momento, lembrar que, no início deste ano, em audi-
ência pública, realizada lá na Comissão de Assuntos 
Sociais, eu disse a você, Marcio, e à equipe que estava 
lá: Uma das melhores maneiras de homenagear os 45 
anos do Ipea seria expor no plenário do Senado Federal 
o novo indicador formulado pelo Instituto para medir o 
crescimento econômico e social do nosso País, o cha-
mado Índice de Qualidade Desenvolvimento (IQD).

Naquela manhã, eu lhes confesso, tive uma aula 
e fiquei impressionado com esse novo índice, o IQD. 
Trata-se de uma pesquisa mensal que capta se o de-
senvolvimento vivido pelo País contempla os requisi-
tos de crescimento econômico, com distribuição dos 
frutos do progresso, e que também aponta se esse 
movimento tende a sustentar-se por um longo tempo. 
Para tanto, o indicador é segmentado em três compo-
nentes: Índice de Qualidade de Crescimento, Índice de 
Qualidade da Inserção Externa e Índice de Qualidade 
de Bem-Estar.

O último boletim do IQD/agosto vem com a se-
guinte manchete, que reproduzo aqui: “A qualidade do 
desenvolvimento brasileiro cresce e já começa a se 
consolidar”. Diz ainda o texto: “Com base no resultado 
do IQD de junho, é possível perceber que a qualidade 
do desenvolvimento brasileiro está se consolidando”. 
E prossegue:

[...] a partir dos resultados dos últimos 
meses do IQD e do Sensor Ipea – que ana-
lisa a confiança do setor produtivo em vários 
aspectos da economia –, é possível esperar 
que, em breve, os sub-índices alcancem, pelo 
menos, a área do IQD classificada como boa, 
demonstrando que realmente a qualidade do 
desenvolvimento brasileiro vem se consolidan-
do neste período.

Então o Ipea já estava prevendo que o crescimen-
to estava se consolidando a partir do IQD.

Márcio, estou muito tranquilo, porque aqui sinali-
zei, mas, depois, você vai falar, e naturalmente vou ouvir 
muito mais a respeito da importância desse Índice.

Quero também cumprimentar o Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, que, no dia 16 de setembro, esteve 
na sede do IPEA. Se não me engano, Sua Excelência 
foi o único Presidente que foi à sede do Ipea, numa de-
monstração – esta palavra é minha – de que nosso Pre-
sidente acredita na força intelectual da nossa gente.

O Presidente disse que a capacidade de produção 
que o Ipea demonstra faz com que a gente acredite, 
cada vez mais, que podemos transformar nosso País 

numa grande potencia mundial, mais rapidamente do 
que muitos pensam. Eu poderia dizer: podemos sur-
preender o mundo.

Senhores e senhoras, o Senado tem buscado, por 
meio de projetos e de audiências públicas, a discus-
são de caminhos que sigam a mesma trilha do Ipea: 
desenvolvimento com inclusão social para toda nossa 
gente, para todo o nosso País.

O Ipea tem sido parceiro nessas reflexões. Que 
bom Dr. Márcio Pochmann que isso está ocorrendo de 
forma permanente!

Como exemplo, cito a valorização do salário-
mínimo como distribuidor de renda. Como foi difícil, 
naquelas épocas – e o Márcio esteve muitas vezes na 
trincheira do Senado –, demonstrar que o salário-míni-
mo era um distribuidor de renda! E quantas vezes ouvi 
que discutir e querer elevar o valor do salário-mínimo 
era demagogia que não levaria a nada!

Márcio, você estava na mesma trincheira. Então, 
estou muito feliz de relatar esses fatos, hoje, quando 
o salário-mínimo, na era do Presidente Lula, teve um 
crescimento – pela cesta básica –, que pode chegar a 
65%. E não houve prejuízo algum na economia. Pelo 
contrário, em época de crise, lembro-me de que, em 
fevereiro, nas manchetes dos jornais, era dito que o 
salário-mínimo injetava US$21 bilhões na economia.

Obrigado, Márcio. Você foi parceiro. Todas as ve-
zes em que o convidei, você vinha aqui, para defender 
que o salário-mínimo era um dos caminhos; não o úni-
co caminho, mas um dos caminhos.

Eu poderia aqui citar não somente o salário-mí-
nimo. Gostaria de citar a importância, por exemplo, do 
Fundep. É um debate que faremos ainda. É o Fundo 
de Investimento no Ensino Técnico Profissionalizante. 
Já o aprovamos na CCJ, ele vem para este plenário, 
vai injetar R$9 bilhões para que – falo que é um sonho; 
o Presidente Lula já multiplicou por quatro – a gente 
possa, um dia, ter, no mínimo, uma escola técnica em 
cada cidade deste País, por menor que ela seja. É cla-
ro que nos grandes centros poderemos ter dez, vinte, 
trinta, quarenta, cinquenta, cem. 

Quantas vezes discutimos aqui que a redução de 
jornada de trabalho sem redução salarial é possível. Sei 
que isso não é unânime entre os pensadores, entre os 
economistas, entre os intelectuais, mas é um debate que 
estamos fazendo e, com certeza, o Ipea vai ser convocado 
a debater de forma tranquila esse assunto, respeitando 
as posições que existem entre seus pensadores.

A própria valorização das aposentadorias e pen-
sões foi aqui, com um técnico do Ipea, que nos mos-
tramos que investir em aposentadorias e pensão é in-
vestir também no mercado interno. Isso porque esse 
nosso idoso, que somos nós amanhã – eu já quase 
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estou nesse amanhã, estou com 59 –, é um consumi-
dor em potencial. É claro que aqui não vou fazer todo 
aquele debate que sempre defendo do superávit da 
Previdência. E aí me permitam que eu diga isso, até 
porque, se não tiver superávit...

Quando inventaram agora a história do pré-sal, 
que vai ter R$15bilhões, segundo os estudiosos de in-
vestimento, de faturamento, que vão circular, aqueles 
quatro elementos são colocados corretamente: cultura 
– vou ver se lembro de cabeça –, meio ambiente, edu-
cação e combate à pobreza. Se efetivamente a nossa 
Previdência é deficitária, por que a gente não lembra 
o passado, que, quando a Petrobras surgiu, tinha lá 
um percentual mínimo, que vinha para a Previdência; 
por que a gente não bota um quinto elemento, já que 
dizem que a Previdência poderá ser deficitária? Que 
saia algum percentual do pré-sal também para a nos-
sa Previdência. 

Mas esse é um debate que faremos tranquila-
mente juntos. O projeto, eu o apresentei ainda no ano 
passado.

Senhores, o Ipea, tenho certeza, acredita, como 
eu acredito, que a revolução que precisamos será fei-
ta pela educação das nossas crianças, dos nossos 
adolescentes, de jovens e adultos, mas também na 
valorização dos nossos idosos e no combate a todo 
tipo de preconceito.

A maioria das propostas que aqui citei, sei que 
suscita debate dentro do Ipea. Fiquem todos tranquilos 
porque nunca acho que sou unanimidade. Pelo contrá-
rio, o dia em que eu for unanimidade, estarei errado. O 
bom mesmo é quando há o contraditório permanente. 
E, quando me convencerem, não tenham dúvida de 
que eu quero traçar o caminho que entendo que é o 
melhor para nosso povo, para toda a nossa gente. 

Senhores, digo ainda numa demonstração ine-
quívoca: o Ipea está, sim, ao nosso lado; ao lado do 
povo brasileiro. Sei que o Ipea prima pela distribuição 
de renda; sei que o Ipea busca a melhoria da qualida-
de de vida de todo o povo brasileiro. 

Permitam-me, senhores, que eu liste aqui alguns 
dos inúmeros estudos produzidos pelo Ipea, que, com 
certeza, ajudam a todos nós na construção do País 
que queremos. Quero dizer que li todos. Só vou fazer 
aqui a síntese. 

Brasil, o Estado de uma Nação: estudo sobre a 
realidade brasileira para avançarmos em termos de 
desenvolvimento humano; Retrato das Desigualda-
des de Gênero e Raça. Usei esse material em muitas 
palestras que fiz neste Pais no debate do Estatuto da 
Igualdade Racial. Análise e Modelagem Econômica; 
Avaliação de Políticas Públicas; Políticas Sociais e 

Condições de Vida; Produção Tecnológica e Inovação; 
Finanças Públicas e Estudos Espaciais.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que é muito bom, 
e nos enche de felicidade, verificarmos o crescimento 
permanente do Ipea, o avanço do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) em todas as áreas. Isso é 
muito, muito bom!

Na minha avaliação, o Ipea está à frente do meu 
tempo. Está à frente do nosso tempo, olhando sempre 
para o horizonte e para o futuro desta querida Nação 
chamada Brasil.

Vida longa ao Ipea. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 

– Este é o Senador Paulo Paim. Eu entendo que ele 
representa na política brasileira, assim como o Barack 
Obama, essa transformação.

Pela primeira vez eu falhei. Ele, preocupado com 
esta homenagem, tinha me acionado. Senador Paulo 
Paim, eu cheguei atrasado, porque eu andei no interior, 
na minha cidade e o Senador de Paranaíba, o Alberto 
Silva, morreu e eu passei a noite no velório. Então, eu 
estava para falar com você, eu estava era mesmo em 
coma de sono. Ontem, eu acordei com tanto telefone-
ma, mas vim em tempo de assumir o compromisso 
com V. Exª.

V. Exª significa muito, não só aqui para o Con-
gresso, mas para democracia do Brasil.

E entendo bem, sou amigo de João Paulo dos 
Reis Velloso. Tive a oportunidade de aprender com 
muitos aconselhamentos dele. E vou transmitir um ago-
ra: nós somos moldados. Acho que ele fazia 50 anos, 
em uma festividade em Parnaíba, e eu muito jovem, o 
Prefeito era Elias Ximenes do Prado, da geração dele. 
E no baile, no clube, atentai bem ao que ouvi dele, 
Ministro de Planejamento e do Desenvolvimento. Ele 
tinha essa intimidade porque trabalhou na fábrica do 
meu avô. Ele disse assim: Mão Santa, o máximo que 
se pode – porque a vida dele foi na coisa pública – tirar 
é investir em si mesmo. Olha o que ele disse: investir 
em si mesmo. É ganhar conhecimento, é congresso, 
curso, não sei o quê. Só isso entrava na mente dele. E 
fui assim, investi. E o investimento é justamente nisto, 
que é a cara dele: o estudo, a pesquisa, o saber.

Então, eu tenha retardado um pouco, talvez para 
contar isso. 

Mas atentem bem, eu estava lendo o Padre An-
tonio Vieira que diz assim: um bem nunca vem só. É
acompanhado de outro bem.

E aí eu estava pensando na morte de Alberto 
Silva, um grande Governador no período revolucioná-
rio, e ele Ministro de Planejamento – isso aqui foi em 
1964. No início dos anos 70, Alberto Silva, com cer-
teza com influência de João Paulo dos Reis Velloso, 
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é nomeado Governador do Piauí. E lá surgiu um filho-
te, um bem nunca vem só, que chama Cepro. Alberto 
Silva botou.

E quero dizer com emoção: um carioca, que sa-
bia economia, que tinha estudado em Paris, Dr. César 
Fortes, foi convidado. Ele foi meu Secretário de Plane-
jamento, o apelido dele era “Sorbonne”, e ele até nos 
acompanhou no início. Eu acho que ele me ajudou 
muito com a imagem que hoje eu tenho no País. Mas 
ele tinha curso lá na França. E é uma complicação 
legalizar essas coisas. Pedi ao Antonio Carlos Maga-
lhães... Só podiam as mais tradicionais universidades, 
porque têm convênio com as de lá, não é? E é a da 
Bahia. Quero agradecer, porque falei ao Antonio Carlos 
Magalhães, e ele conseguiu. Aí o homem ficou impor-
tante demais. Era só convidado para dar conferência, 
mestrado... E o próprio Governo levou. Mas eu quero 
externar essa gratidão a esse... Quer dizer, um bem 
nunca vem só. Esse carioca, apelidado de Sorbonne, 
foi para o Piauí dirigir, com certeza, com influência... 
Alberto era Governador e Reis Veloso, Ministro. Então, 
um bem é sempre acompanhado...

Então, muitos e muitos outros filhotes ela deve 
ter despertado em todos os Estados brasileiros, como 
estou contando no meu Piauí, essa capacidade de vi-
são de futuro, resumindo.

Convidamos para usar da palavra agora o ora-
dor inscrito Roberto Cavalcanti. Ele é do PRB, o Par-
tido do Vice-Presidente da República, e representa o 
Estado da Paraíba. Ele é um empresário vitorioso do 
Nordeste.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Senador Mão Santa, primeiro 
signatário do requerimento da presente sessão, Exmº 
Sr. Senador Paulo Paim, queria dizer aos senhores que 
o primeiro signatário significa o pai da criança, signi-
fica o Senador que teve a ideia mãe, a ideia mater de 
fazer esta homenagem. Em nome do Senador Paulo 
Paim, parabenizo a todos os Senadores desta Casa 
e, fundamentalmente, a grande ideia de fazer esta ho-
menagem aos 45 anos do Ipea.

Saúdo o Presidente do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada – Ipea, Sr. Márcio Pochmann.

Srªs e Srs. Senadores, ilustres servidoras, servi-
dores e visitantes que nos honram com suas presenças 
neste plenário, minhas senhoras e meus senhores, no 
início da década de 60, o Brasil apresentava um qua-
dro grave de estagnação econômica, com o esgota-
mento do modelo de crescimento industrial baseado 
na substituição de importações, elevados níveis de 
inflação, desequilíbrios persistentes no balanço de 

pagamentos, gerando uma situação insustentável de 
crise social e econômica.

A inteligência brilhante de Roberto Campos veri-
ficou a necessidade de criar um organismo de plane-
jamento para pensar o Brasil e traçar cursos de ação 
necessários ao nosso processo de desenvolvimento 
econômico e social.

A ação decisiva desse homem dotado de grande 
talento e extraordinária visão prospectiva contribuiu 
para criar as condições necessárias para que o País 
pudesse recuperar os elementos que fizeram dele 
um dos países de maior crescimento econômico no 
século XX. 

João Paulo dos Reis Veloso voltava de um curso 
de doutorado na Universidade de Yale e foi chamado 
por Roberto Campos para criar uma entidade que 
deveria pensar o Brasil: fazer pesquisas e propostas 
relativas ao desenvolvimento da Nação, no médio e 
longo prazos.

Assim se criou uma das mais importantes ins-
tituições de pesquisa do Brasil. Uma instituição inde-
pendente, com plena liberdade intelectual e dotada 
de um grande patrimônio técnico e constante aprimo-
ramento.

Ao comemorarmos os 45 anos de existência do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, uma 
das mais importantes entidades do serviço público 
brasileiro de todos os tempos, temos a obrigação de 
também homenagear a figura ímpar de seu criador: o 
Professor, Economista, Deputado, Senador, Embaixa-
dor e Ministro Roberto de Oliveira Campos. 

Podemos afirmar, com certeza, que grande par-
te do sucesso da economia brasileira, o fato de hoje 
integrarmos o G-20 e estarmos entre as maiores eco-
nomias do mundo se deve ao trabalho de pesquisa e 
reflexão, planejamento e propostas de ação realizadas 
pelo Ipea ao longo desses 45 anos de atividades.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada é 
muito mais do que uma entidade pública, pois ele re-
presenta uma nova era no planejamento econômico 
e social no Brasil, uma nova e ampla visão de análi-
se, diagnóstico e propostas de ação com o objetivo 
de construção de uma sociedade mais forte e mais 
aberta, social e economicamente.

Como todas as entidades e instituições nacionais, 
o Ipea também passou por momentos de sucesso e 
de fracasso, em decorrência de mudanças de rumos 
políticos.

Ao longo de sua história, o órgão nem sempre 
desfrutou de momentos positivos. Houve momentos de 
incompreensões e dificuldades, inclusive com despres-
tígio de seu quadro de excelentes técnicos e pesqui-
sadores. No entanto, o Ipea nunca perdeu aquilo que 
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de mais importante existe em toda a sua trajetória: o 
nível de excelência de seu quadro técnico, que sempre 
atuou com objetividade, espírito público, eficiência e 
competência no sentido de encontrar os melhores e 
mais adequados caminhos para a transformação do 
Brasil na grande Nação, cumprindo o nosso destino 
histórico.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na co-
memoração dos 45 anos de existência de uma das 
mais importantes entidades do serviço público brasi-
leiro, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, te-
mos grande dificuldade em qual ponto centrar nossa 
homenagem, quais pontos ressaltar e que aspectos 
considerar mais relevantes numa trajetória meritória, 
de grandes serviços prestados ao Brasil, às ciências 
sociais, à economia, à cidadania, ao planejamento e 
à pesquisa.

O Ipea é uma instituição de pesquisa e de formu-
lação de políticas públicas que adota uma orientação 
multidisciplinar e pluralista. 

O campo de atuação do Ipea comporta uma imen-
sa gama de temas de interesse nacional: economia, 
educação, emprego, democracia, gasto público, saúde, 
dívida pública, política fiscal, saneamento básico, res-
ponsabilidade fiscal, política monetária, racismo, expor-
tações, balanço de pagamentos, empreendedorismo, 
desigualdades sociais e regionais, política tributária, 
globalização econômica, reforma agrária, corrupção, 
nutrição, mortalidade infantil, qualificação profissional, 
desemprego, agricultura, tecnologia da informação, se-
gurança pública, previdência social e cidadania.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, atualmente, 
o Brasil ainda sofre em decorrência do abandono do 
planejamento adequado e da falta de investimentos em 
áreas estratégicas. Já sofremos um apagão elétrico, 
um apagão aéreo e, atualmente, sofremos um apagão 
na área de segurança pública. Tudo isso decorre em 
grande parte do abandono do planejamento estratégico. 
Ainda estamos pagando o alto preço da imprevidên-
cia, da falta de rumos, da falta de gestão adequada no 
serviço público e da falta de competência. 

Tudo isso o Ipea sabe fazer e tem feito ao longo 
desses 45 anos.

Quero, neste momento – em que nos congratula-
mos com todos os técnicos, especialistas e pesquisa-
dores que fazem o Ipea –, desejar os melhores votos 
de continuidade do trabalho meritório dessa entidade, 
que tanto nos orgulha por sua competência reconhe-
cida internacionalmente.

O Brasil deve muito ao Ipea e a todos os seus 
servidores, aqui personificados e homenageados na 
figura de seu jovem presidente, o talentoso econo-
mista Márcio Pochmann, a quem o Brasil muito deve 

no campo das apropriações estatísticas a serviço das 
políticas públicas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido 

– PI) – O Senador Roberto Cavalcanti trouxe à tona o 
nome de Roberto Campos. Roberto Campos foi Sena-
dor e publicou um livro volumoso: A Lanterna na Popa.
E Antonio Carlos Magalhães, que fez reproduzir em 
CD e em livro os melhores discursos desta Casa, in-
cluiu Roberto Campos.

Em Economia era muito hábil, muito longo, mas, 
no livro A Lanterna na Popa, que é uma das melho-
res obras de Roberto Campos – o Paim o conheceu, 
pois ele foi Deputado e Senador da República –, afir-
ma que ele não cresceu mais na política do Brasil 
porque não sabia se comunicar. Isso foi uma reflexão 
dele próprio.

Aí, eu fico, nesta aqui que é pesquisa, que é vi-
são de futuro, a imaginar um homem que teve, como 
foi dito...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT) – V. Exª sabe.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido – 

PI) – Eu quero dizer alguém que tivesse a competência, 
o entendimento e a visão futura de Roberto Campos. 
Reis Velloso era um pouco aquém, e ele deu a mão. 
Se tivesse uma pessoa com essa competência, esse 
entendimento, essa visão e a comunicação do nosso 
Presidente Luiz Inácio... Já pensou? Se a gente jun-
tasse, daria um presidente do mundo. Isso é para ver 
a importância, não é? Ele citou Roberto Campos para 
advertir os estudiosos.

No seu livro, um grandioso livro, ele retrata essas 
personalidades com que conviveu: João Goulart, Jusce-
lino Kubitschek. A Lanterna na Popa é um livro fabuloso 
e que deve ser conhecido. Eu achei muito positivo ele 
confessar que não tinha o poder da comunicação. Se 
tivesse tido, teria galgado outras posições.

Então, agora, chegando ao ponto culminante, o 
Senado da República convida, representando toda a 
história, toda a presença e a crença no nosso futuro, 
o Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (IPEA), Sr. Márcio Pochmann.

(Palmas.)
Esse Pochmann é polonês? Qual a origem?
O SR. MÁRCIO POCHMANN – Alemão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido 

– PI) – Ah, é alemão.
Alemanha me lembra Heidelberg, que lembra a 

maior história que quero ensinar à humanidade. Visitei 
Heidelberg e fiquei perplexo – é uma cidade toda antiga. 
E a Alemanha sofreu duas guerras, foi bombardeada, 
e ela foi toda reconstruída, modernizada.
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O mundo, em duas guerras mundiais, não teve 
coragem de soltar uma bomba em Heidelberg, em 
respeito ao estudo, ao saber e à ciência que vocês 
receberam.

Agora, quis Deus que o nosso presidente e lí-
der tivesse essas raízes culturais de Heidelberg, a 
primeira e mais forte universidade da Europa. Por lá 
passou Einstein.

Então, Pochmann, nos aproxime e nos dê essa 
luz.

O SR. MÁRCIO POCHMANN – Muito bom dia 
a todos os presentes, nossos cumprimentos ao Sr. 
Presidente desta sessão especial, Exmº Sr. Senador 
Mão Santa. Cumprimento também o Exmº Sr. Senador 
Paulo Paim, nosso amigo de longa jornada, um dos 
tribunos na defesa da base da pirâmide social brasi-
leira. Saúdo o Exmº Sr. Senador Roberto Cavalcanti. 
Muito felizes estamos aqui por sua presença e também 
pela apresentação.

Em setembro de 64, de fato, o Ministro Roberto 
Campos conduziu, junto com o nosso Ministro João 
Paulo dos Reis Velloso, a construção do que é hoje 
a maior instituição pública de pesquisa econômica e 
social do continente americano. Nós não temos, nas 
Américas, uma instituição com a mesma capacidade 
de produção e de estudos que tem o Ipea. Há outras, 
mas pouco comparáveis com o que temos hoje, aqui 
no Brasil.

É momento de alegria maior poder estar aqui ocu-
pando este espaço especial, no Senado da República 
brasileira, após termos tido inclusive a oportunidade 
de contar, na sede do Ipea, com a presença do nosso 
Presidente Lula. Pelos registros que temos, Senador 
Paim, pode ser que não sejam muito precisos, mas a 
informação que temos é que é a primeira vez em que 
o Ipea está sendo homenageado aqui no Senado da 
República. (Palmas.)

Então, quero agradecer, de fato, esta contribuição 
da Casa dos representantes do Brasil, do povo brasi-
leiro, a oportunidade de estarmos aqui comemorando 
os 45 anos de existência do Ipea.

Infelizmente, o Brasil não é um país de tradição 
democrática. Nós temos mais de quinhentos anos de 
história e não temos cinquenta anos de democracia. 
Poder comemorar esses 45 anos diante do período 
mais longo da nossa história de regime democrático 
– são 24 anos desde 85 para cá –, e poder nos orgu-
lhar de uma instituição como o Ipea, com todo o seu 
quadro de pessoal, é uma alegria que talvez outros 
presidentes do Ipea não tenham tido.

E quero aqui agradecer a todos eles, que deram 
continuidade ao trabalho do Ipea, desde o Ministro Reis 
Velloso, e aos demais – são vinte presidentes que a 

Casa teve –, assim como às diretorias, diferentes di-
retorias, que ajudaram a construir o Ipea e, sobretudo, 
aos nossos servidores, porque são eles a razão de ser 
da nossa instituição. Justamente são os servidores que 
fazem com que o Ipea tenha essa grandiosidade e a 
credibilidade que o coloca, segundo levantamento feito 
por uma universidade nos Estados Unidos, entre os 
principais think tanks do mundo, os principais centros 
de produção e difusão do conhecimento no âmbito da 
economia e da sociedade.

Quero dizer também da nossa alegria de estarmos 
aqui no Senado, porque é uma aproximação bastante 
profícua do ponto de vista da produção, dos estudos, 
das pesquisas, da agenda de longo prazo que o Ipea 
faz, e esta caixa de ressonância do Brasil, que é o 
Senado. Temos tido a preocupação de acompanhar 
também a presença do Ipea aqui nos discursos, nas 
apresentações, no posicionamento dos Srs. Senado-
res, e temos observado que o Ipea vem tendo uma 
colaboração mais precisa através dos seus estudos. 
É isso que justamente nos alegra, por sabermos que 
o que estamos produzindo tem, de fato, ressonância 
entre os Senadores, e não apenas como foi, inclusive, 
o Ipea constituído para ser um organismo de assesso-
ria do Executivo. Achamos, hoje, que o Ipea inclusive 
avançou. Para além do seu trabalho com o Executivo, 
exerce um trabalho junto ao Legislativo, à Câmara dos 
Deputados, ao Senado Federal. Temos avançado tam-
bém com o objetivo de prestar apoio, informações e uma 
assessoria especializada ao próprio Poder Judiciário. 
Firmamos, muito recentemente, um convênio com o 
Tribunal de Contas da União. E também entendemos 
que cabe ao Ipea ser uma instituição de assessora-
mento da sociedade civil brasileira.

Então, a oportunidade de estar aqui, para nós, é 
de uma alegria imensa. Então, muito obrigado, Senador 
Paim, por ter encontrado um tempo aqui no Senado, 
para que pudéssemos estar aqui. Muito obrigado. 

Ficará, certamente, em evidência, assim como 
a Casa e todos os Senadores, a comemoração des-
se período de congraçamento das atividades do Ipea. 
Nós abrimos em setembro as comemorações dos 45 
anos e deveremos ter, então, ao longo do final deste 
ano e do ano que vem, ainda um espaço, para poder 
oferecer para a sociedade todo nosso trabalho, que 
é, certamente, um trabalho pensando o Brasil – com 
muito amor ao nosso País – e uma preocupação ine-
gável com a superação de seus obstáculos e com a 
construção de uma Nação superior. Acreditamos jus-
tamente que isso é nossa missão.

Mas gostaria... Não tenho experiência de falar 
nesse espaço, então preparei aqui algo para falar a 
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respeito do desenvolvimento brasileiro e do papel do 
Ipea.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– V. Sª pode utilizar o tempo que achar suficiente. É
tão importante sua presença e a ideia de Paulo Paim, 
que atraiu até a encantadora jornalista Cristina Lobo 
para ouvir. 

Então, fique à vontade. V. Sª não vai falar mais que 
Roberto Campos, que fez um discurso – e o requeri –, 
passando três horas e meia nesta tribuna.

O SR. MÁRCIO POCHMANN – Não. Longe de 
mim... Eu não tenho essa capacidade. São só três fo-
lhinhas.

Mas quero falar sobre o desenvolvimento brasi-
leiro e o papel do Ipea.

As teorias sobre o desenvolvimento do segundo 
pós-guerra mundial partilhavam da premissa de que 
o papel do Estado seria determinante, para fomentar 
uma mudança estrutural de grande proporção em cada 
país. Tratava-se, fundamentalmente, de encarrilhar as 
economias nacionais na mesma trajetória alcançada 
pelas nações desenvolvidas, por meio da transição 
provocada das antigas sociedades agrárias para so-
ciedades urbano-industriais, em pleno século XX.

O Brasil que emergiu da Revolução de 30 con-
vergiu para um projeto nacional de desenvolvimento, 
ancorado pela internacionalização da produção de 
manufaturas. Por meio século, o País avançou como 
nunca, permitindo multiplicar por cinco a produtividade 
por trabalhador ocupado. 

Não fosse a crise da dívida externa entre 1981 
e 1983, que retirou o País da rota do desenvolvimen-
tismo, o Brasil seria hoje a terceira economia mundial, 
com carga tributária equivalente a somente 24% do 
Produto Interno Bruto (e recursos arrecadados quase 
duas vezes mais do que atualmente), com nível de 
pobreza absolutamente superada e com quase 85% 
da força de trabalho submetida ao assalariamento, a 
pleno gozo dos direitos sociais trabalhistas

Em realidade, a partir da crise da dívida externa 
do início dos anos 80, o País percorreu outro caminho 
mais tortuoso, com sinais de retrocessos. Ainda hoje 
se encontra no posto de nona potência mundial, após 
de ter sido considerado a décima quarta nos difíceis 
anos 90, depois de ter sido em 1980 a oitava econo-
mia do mundo.

Atualmente, somente 50% da força de trabalho 
apresenta alguma proteção social, enquanto um terço 
da população que habita as regiões metropolitanas está 
submetido à vergonhosa situação de pobreza absoluta, 
embora venha decrescendo sua participação relativa 
nos últimos anos, assim como a desigualdade da renda 
do trabalhou reduziu-se. No ano de 2010, mantidos os 

atuais esforços governamentais, o Brasil deve retomar 
o índice de Gini de 1960, ou seja, 0,5. A se manter a 
trajetória de redução da pobreza, o Brasil, na próxima 
década, terá superado a pobreza absoluta.

Durante as últimas duas décadas, ganhou di-
mensão a compreensão de mundo de que o Estado se 
havia tornado o grande obstáculo ao desenvolvimento 
desejado. A antipatia ao Estado tem muitas razões. Da 
coerente intolerância aos notórios sinais de deficiências 
na prestação de serviços e no mau uso dos recursos 
públicos à burocratização exagerada, em alguns ca-
sos, dos inaceitáveis processos decisórios de letargia 
do funcionalismo público.

O Estado havia se tornado o grande obstáculo 
ao desenvolvimento desejado. A antipatia ao Estado 
tem muitas razões, da coerente intolerância aos no-
tórios sinais de deficiência na prestação de serviços 
e no mau uso dos recursos públicos à burocratização 
exagerada em alguns casos dos processos decisó-
rios, de letargia inaceitável nos casos específicos do 
funcionalismo público.

A superação desses problemas não exigiria ação 
tão drástica de desconstrução do aparelho de Estado; 
uma reforma profunda no Estado seria o suficiente. 
O que se assistiu, contudo, foi à crescente ênfase no 
curso prazo, o que levou à gradual postergação dos 
projetos de desenvolvimento nacional.

Após a conquista da estabilização monetária e da 
persistência na adoção de políticas de desenvolvimento 
com crescimento econômico, o País apresenta-se hoje 
preparado para o estabelecimento do planejamento de 
longo prazo. Exemplo disso tem sido a forma com que 
o País enfrentou a crise internacional, que contaminou 
a economia a partir de outubro de 2008.

Depois de muito tempo, a base da pirâmide so-
cial brasileira não arcou mais com o peso forte da crise 
internacional, o que favoreceu, inclusive, o despertar 
do componente diferenciador indispensável para mais 
rápida saída da recessão. Na crise atual, mais de meio 
milhão de pessoas saíram da condição de pobreza, 
bem como a desigualdade de renda no trabalho se-
guiu decaindo.

A força do Estado, por meio da opção governa-
mental de tornar viável a ação das instituições bancá-
rias públicas, bem como de protagonizar um elenco 
de políticas anticíclicas, permitiu fazer com que o País 
saísse mais rápido e em melhores condições da crise 
do que no período pré-crise.

O novo ainda não está maduro, tampouco o velho 
disse adeus. Mas os sinais que existem hoje antecipam 
o importante rumo a ser perseguido. O Brasil não pode 
parar nem mais ficar prisioneiro do curto prazismo.
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A recuperação da força do planejamento governa-
mental precisa se dar em quatro dimensões possíveis. 
A primeira é concernente com o binômio da condução 
do planejamento e o engajamento político-social que 
deve comprometer-se com a participação ampliada e 
o envolvimento democrático das forças vivas da socie-
dade. Ademais, há especialistas e gestores públicos 
capacitados envolvidos nesse projeto. A segunda di-
mensão do planejamento deve se referir à articulação 
institucional e à coordenação geral das mais distintas 
ações de governo, bem como dos atores envolvidos 
em torno da perspectiva clara para o médio e o longo 
prazo. A terceira dimensão deve procurar combinar a 
prospecção de futuro com a proposição de mudança 
da realidade sempre que ela se mostrar incompatível 
com as pretensões democráticas de sustentação do de-
senvolvimento econômico, social e ambiental. A quarta 
dimensão do planejamento, por fim, precisa associar o 
desafio da escolha de estratégia de desenvolvimento 
com o estabelecimento de um caminho próprio, orde-
nado pelo novo Estado para o séc. XXI.

É nesse contexto que nasceu o Ipea, que se 
encontra atualmente preparado para perseguir sua 
missão estratégica: produzir, articular e disseminar 
conhecimento para aperfeiçoar as políticas públicas 
e contribuir para o planejamento do desenvolvimento 
brasileiro. A partir de diferentes formações acadêmi-
cas e de visões técnicas plurais, o Ipea reorientou es-
trategicamente sua forma e função, compatível com a 
necessária organização dos dissensos em torno do 
desatar dos complexos nós que obstaculizam o de-
senvolvimento nacional.

Exemplos disso podem ser observados na larga-
da presença do Ipea no centro do debate nacional a 
respeito dos mais distintos temas, como o de defesa 
nacional ao meio ambiente, o da macroeconomia à 
política social, o da logística de base à dinâmica re-
gional, o da inserção internacional ao papel de Estado, 
entre muitos outros temas registrados por seu editorial 
na forma de livros, textos, discussão, notas técnicas, 
comunicados, documentos bases, todos disponíveis 
gratuitamente em sua página no site ou mesmo acom-
panhados por meio de divulgação em tempo real e por 
sua agência própria de informações e análises.

Também se tornou possível a realização do seu 
maior e mais complexo concurso público. Dos novos co-
legas ingressantes, quatro quintos deles encontram-se 
na posição de doutores ou doutorandos advindos dos 
principais centros de formação brasileiros e do exte-
rior, que encontram o Ipea organizado por uma carreira 
de estado, com plano anual de trabalho e com metas 
institucionais publicadas no Diário Oficial. Até mesmo 
uma sede própria para os colegas ipeanos passou a 

se tornar possível após muitos anos de expectativas 
em torno da construção de um local apropriado para 
abrigar todos os colegas.

Neste mês que abre as comemorações dos seus 
45 anos, o Ipea divulgou a série “Brasil, o estado de 
uma nação”, produzida por uma centena de servidores 
da casa, o que vem a ser a mais completa análise das 
principais políticas públicas do Estado brasileiro. Além 
do esforço individual e coletivo dos colegas ipeanos, 
destaca-se a nova forma de organização dos bancos de 
dados administrativos internos ao Poder Público, bem 
como a promoção de fontes de informações estatísticas 
próprias – em que se destaca o IQD, mas não exclusi-
vamente, além do censor e de outros que encaminham 
implementação, todos responsáveis pela geração de 
indicadores que permitem melhor monitorar as políticas 
públicas, a qualidade do gasto brasileiro.

Tudo isso alcança maior relevância, quando se 
constata que houve a multiplicação por 10 da produ-
ção editorial do Ipea somente nos últimos dois anos e 
que isso vem sendo feito pelo esforço inédito do seu 
conjunto de servidores em articulação com as diferen-
tes redes de conhecimento, compostas por variadas 
instituições. O Senador Mão Santa levantou a experi-
ência do Piauí, da sua instituição de planejamento de 
pesquisa e investigação. Os demais Estados brasi-
leiros possuem instituições que buscam, justamente, 
executar esse papel.

A gestão pública do conhecimento na temática 
do desenvolvimento vem sendo realizada a partir da 
parceria do Ipea com as três principais associações 
de cursos de pós-graduação no País, entre elas, a 
Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais (Anpocs); a Associação Nacional de Políticas 
Urbanas (Anpur); e a Anpec, a Associação Nacional 
de Pós-Graduação em Economia, com cerca de 60 
bolsas que o Ipea disponibiliza na formação de novos 
pesquisadores na área do desenvolvimento e avalia-
ção de políticas públicas. 

Também, o Ipea tem parceria com mais de duas 
dezenas de instituições públicas de pesquisas esta-
duais e municipais, tais como a Fundação Seade, do 
Estado de São Paulo; a Fundação Fee, do Estado do 
Rio Grande do Sul; o Ipardes, do Paraná; a Fundação 
Joaquim Nabuco, de Pernambuco; a João Pinheiro, de 
Minas Gerais, entre outras instituições de pesquisas 
estaduais, bem como parceria com 115 instituições de 
representação de interesses patronais e de trabalha-
dores. O Senador Mozarildo Cavalcanti lembrou sua 
origem no setor privado: o Ipea, de forma inovadora, 
tem parceria com praticamente todas as instituições 
de representação dos interesses do pensamento em-
presarial, nos âmbitos industrial, comercial e agrícola, 
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porque imaginamos que essa conexão com os dife-
rentes saberes da sociedade brasileira é fundamental 
não apenas para melhor conhecer a nossa realidade, 
mas, sobretudo, para montar uma agenda de desen-
volvimento do País, a médio e longo prazo. 

Não se faz mais planejamento, como no passa-
do, em quatro paredes. O planejamento, hoje, precisa 
ser participativo, e, mais do que nunca, é importante a 
presença de instituições que produzem conhecimento, 
que representam os interesses num País que pretende 
ser democrático por muito tempo. 

O Ipea tem feito associações com instituições de 
pesquisadores nacionais, com organismos internacio-
nais e organismos não governamentais. Essa ênfase 
na reorientação da forma do Ipea se complementa com 
o reforço da função em novas bases. Atualmente, o 
Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada prepara-
se para a sua descentralização em âmbito regional e 
para sua presença internacional in loco, de forma que 
temos a presença em todas as regiões do Brasil. 

Atualmente, o Ipea tem a sua sede aqui em Bra-
sília e uma representação no Rio de Janeiro. O nosso 
trabalho será justamente o de construir uma repre-
sentação em todas as grandes regiões geográficas, 
porque entendemos que o planejamento e o conheci-
mento do Brasil exigem uma presença do Ipea in loco,
mais próxima das diferentes realidades dos brasilei-
ros, bem como fora do Brasil, seguindo uma trajetória 
de ampliação da cooperação brasileira com países 
coirmãos, latino-americanos e também africanos de 
língua portuguesa.

Dessa forma, a expertise do Ipea passa a estar 
a serviço público de todas as distintas e grandes regi-
ões geográficas brasileiras, bem como em cooperação 
técnica com diferentes países, com os quais o Brasil 
tem acordo de cooperação. 

Da mesma forma, prepara-se para a implemen-
tação da Escola Nacional de Planejamento para o De-
senvolvimento, com o intuito de atentar para a demanda 
de formação e qualificação de agentes públicos dos 
distintos níveis de Governo. Quer dizer, a recuperação 
do planejamento brasileiro de médio e longo prazos 
exige a qualificação de servidores que estejam capaci-
tados para exercer essa função, que é muito diferente 
daquela a que estávamos submetidos nas últimas dé-
cadas, resolver o curto prazismo. Pensar o longo prazo, 
planejar o longo prazo, precisa não apenas da decisão 
política, mas também da capacitação de servidores. 
Imaginamos que cabe ao Ipea essa função. 

Nós temos, no Estado brasileiro, três instituições 
de formação de quadros importantíssimos, como é o 
caso da Enap, que forma gestores públicos; da Escola 
de Rio Branco, que prepara os nossos embaixadores, 

os nossos diplomatas; e também da Esaf, que forma 
os nossos quadros do ponto de vista da gestão dos 
recursos e da arrecadação tributária. Entendemos que 
há um espaço para a formação de planejadores com 
capacidade de exercer a gestão da política pública em 
bases de longo prazo. 

Ademais dessa importância de constituição de 
políticas públicas qualificadas a partir da formação 
de quadros, entendemos que se torna fundamental 
também a valorização e a relação direta do Ipea com 
o setor produtivo. A importância do setor produtivo, 
ademais dos setores estratégicos, como agropecuá-
ria e indústria representam para o desenvolvimento, 
também consideramos a importância fundamental do 
crescimento do setor das atividades terciárias. 

O Brasil, um país com quase 200 milhões de ha-
bitantes, tem praticamente dois terços das suas ocupa-
ções centradas nos serviços terciários. Atualmente, de 
cada dez postos de trabalho abertos sete são no setor 
terciário. Representa, portanto, o futuro de uma nação 
esse setor que se alimenta e se organiza a partir dos 
setores agropecuário e industrial. 

Estamos diante, Srs. Senadores, colegas do Ipea, 
da passagem para uma nova sociedade, a sociedade 
do conhecimento, a sociedade pós-industrial. Ela se 
tornou mais adequada aos brasileiros quando da coor-
denação das políticas públicas e do abandono da lógica 
de curto prazo, que aprisionou a economia nacional por 
quase duas décadas, liberando as suas energias para 
o investimento e a ocupação da capacidade ociosa, 
especialmente do setor produtivo. 

A agenda de desenvolvimento de longo prazo pre-
cisa nortear os rumos alternativos do Brasil. É nesse 
sentido que o Ipea passa a oferecer, a partir do início 
de 2010, um conjunto de oito grandes estudos sobre 
as perspectivas do desenvolvimento brasileiro. Essa 
contribuição tem por objetivo ampliar o debate sincero 
e plural acerca da definição da agenda do Brasil para 
a próxima década. 

Nessa empreitada de vinculação da produção do 
conhecimento em torno do desenvolvimento e avalia-
ção de políticas públicas, sabe-se, a priori, que a pas-
sagem para a viagem do futuro já existe. E o Ipea e 
todos os seus servidores públicos estão prontos para 
continuar colaborando decisivamente, assim como fez 
durante os últimos quarenta e cinco anos. Dificilmente, 
a história do Brasil nesse período pode ser contada 
sem notar a colaboração explícita ou implícita dessa 
instituição. 

Exemplos disso podem ser mencionados, como 
o caso do plano decenal dos anos 60, que orientou 
as reformas racionalizadoras da tributação e do sis-
tema bancário daquele período, bem como a ênfase 
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que teve o Ipea na contribuição necessária à criação 
de instituições novas, como foi o caso da Finep e da 
Embrapa, que saíram de estudos feitos dentro do 
próprio Ipea, assim como os estudos que foram muito 
importantes para estimular a exploração agromineral 
do Centro-Oeste até o início dos anos 60 e 70, uma 
grande incógnita ainda do ponto de vista da ocupação 
do solo e da mão de obra. Até mesmo a proposição e o 
manejo público do planejamento, da gestão orçamen-
tária tornaram-se possíveis num período mais recente 
a partir da modernização brasileira. 

Quanto mais o Brasil tomar decisões sensatas e 
humanas, embasadas em estudos técnicos amplos e 
profundos que permitam compreender como o Brasil 
e o mundo estão mudando, conforme os já produzi-
dos pelo Ipea, maior será a chance de garantir que o 
futuro do bem-estar do povo brasileiro possa ser bem 
superior ao atual. 

Agradecemos muito a todos que ajudaram a 
construir este feliz momento para o Ipea no contexto 
da retomada da trajetória de um país grande, espe-
cialmente contando com o apoio dos Srs. Senadores 
da República do Brasil, que nos homenageiam desta 
maneira.

Muito obrigado.(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 

– Registramos também a presença do Senador José 
Nery, que representa o PSOL, este partido novo na 
democracia do Brasil.

O Senador José Nery pede para fazer uma rápida 
mensagem de homenagem ao Ipea.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Senador Mão Santa; Senador Roberto Cavalcanti; 
Senador Paulo Paim, autor do requerimento para a 
realização desta sessão especial no Senado Federal, 
para comemorar e homenagear os 45 anos de atividade 
ininterrupta do Ipea; Dr. Marcio Pochmann, Presiden-
te do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, por 
intermédio de quem cumprimento todos os diretores, 
servidores e colaboradores do Ipea, muitos dos quais 
se fazem presente aqui, no plenário do Senado Federal, 
nesta sessão especial neste momento; as Comissões 
do Senado estão em funcionamento e uma delas con-
centra as atenções da Casa: exatamente a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que aprecia a 
indicação do Advogado-Geral da União, que agora é 
indicado para integrar o Supremo Tribunal Federal, o 
Ministro Toffoli. Por isso, há uma presença concentrada 
dos Parlamentares naquela Comissão, pela importân-
cia da sabatina que lá ocorre para a indicação dessa 
composição para o Supremo Tribunal Federal.

Mesmo assim, Sr. Presidente, meu caro Senador 
Paulo Paim, sou tentado a fazer uma observação que, 
creio, ser necessária ao debate, à sabatina que ocor-
re na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Ainda assim, creio que o Senado está representado 
pelo Senador Mão Santa, aqui presidindo a sessão e 
membro da Mesa Diretora, e também pelo autor do 
requerimento, pelo Senador Roberto Cavalcanti, não 
sei se outros aqui estiveram. Dada a importância des-
te momento, talvez fosse necessária, sim, a presença 
dos diversos partidos para saudar uma instituição que 
completa 45 anos no Brasil, principalmente tratando-se 
de uma instituição de pesquisa que tem tido um papel 
importante no Estado brasileiro no planejamento, no 
suporte à avaliação das políticas públicas, das polí-
ticas sociais e, especialmente, na capacidade técni-
ca, profissional. Eu diria que, com marco, em alguns 
momentos da sua história, muito voltado para ser de 
fato uma vocação, para ser de fato uma instituição do 
Estado brasileiro. 

Talvez e por conta da nossa grave e triste reali-
dade social e econômica que condena à miséria e à 
exclusão parcela significativa da população brasileira, 
ao longo dos mais de 500 anos de nossa história, não 
faz muito bem às elites deste País e não faz muito bem, 
às vezes, gestores do Estado brasileiro, a apreciação, 
a análise, o conhecimento da terrível desigualdade que 
marca a nossa realidade em 500 anos de história.

Talvez por isso as instituições de pesquisa – e o 
Ipea, acredito, em certa medida –, muitas vezes, têm 
a sua atuação até questionada, porque, ao fazerem 
um trabalho que nos coloca frente a frente com dados, 
informações e – por que não dizer assim – com conhe-
cimento científico a partir das pesquisas sobre as mais 
várias áreas das ações e das políticas governamentais, 
sobretudo voltadas para os aspectos sociais – moradia, 
trabalho e renda, Previdência, salário, enfim, um retra-
to das condições sociais de existência de reprodução 
da vida de milhões de brasileiros –, sempre de forma 
técnica, mas por ser o retrato da própria realidade, 
esse é sempre um diagnóstico, é sempre um retrato 
que incomoda. Incomoda porque, por si só é capaz – 
sem uma análise até mais profunda – de espelhar, de 
demonstrar o quanto este País é injusto com a grande 
maioria dos seus filhos e filhas.

São inaceitáveis os déficits sociais que nós car-
regamos. São milhões que não têm acesso a terra 
como deveriam. São milhões no mercado informal da 
economia tentando sobreviver a qualquer custo nos 
centros das cidades, grandes e pequenas, cidades/
metrópoles, as pessoas, para sobreviverem, se juntam 
de alguma forma para terem uma ocupação.
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A situação ainda grave do déficit da moradia, 
que são quase oito a dez milhões. Aí, mesmo quando 
o Governo toma iniciativas para combater e enfrentar 
esse déficit habitacional – o Programa Minha Casa 
Minha Vida estima o atendimento de um milhão de 
pessoas –, mesmo assim, importante, sim, apoiamos 
aqui, porém, ficam ainda sete milhões excluídos do 
direito fundamental, básico, constitucional do direito 
a uma moradia. 

Então, essa realidade, que reproduz de forma 
muito clara essa desigualdade, deve fazer com que 
cada um de nós reflita exatamente no papel, na tare-
fa que temos para ajudar o País a superar os nossos 
graves problemas sociais.

O Ipea, como instituição de pesquisa, tem dado 
uma contribuição enorme a esse planejamento para 
o Brasil que queremos.

A questão toda são as prioridades que os go-
vernos devem adotar para, dos estudos, dos levanta-
mentos, das pesquisas, dos dados, das informações, 
produzir, de fato, mecanismos, instrumentos, progra-
mas, projetos e, sobretudo, prioridades que mudem a 
qualidade de cada real investido no chamado desen-
volvimento brasileiro.

O discurso do desenvolvimento sempre tem sido 
feito para, de uma forma ou de outra, garantir ou permitir 
que as elites ricas e poderosas deste País, sejam do 
campo, sejam da indústria, sejam do comércio, sejam 
dos bancos... Em verdade, o desenvolvimento tem sido 
pensado mais para esses do que para as maiorias.

Daí o desafio dos governos. E eu não falo só do 
Governo Lula, eu falo da história, para que tenhamos 
a exata compreensão do papel de uma instituição de 
pesquisa e de como ela pode influenciar nos rumos do 
planejamento e nos rumos do desenvolvimento. Depen-
de muito da orientação e das prioridades que o Estado 
vem estabelecer ou aqueles que são responsáveis pela 
gestão do Estado para mudar o rumo da história.

Nesse sentido, comemorar, parabenizar o Ipea, 
seus técnicos, seus dirigentes, seus diretores, sua 
equipe de trabalho tem o sentido – e eu creio que é 
o sentido da própria homenagem idealizada pelo Se-
nador Paulo Paim – justamente de resgatar aqui, de 
demonstrar ao País, ao Parlamento, ao Congresso, o 
papel de uma instituição fundamental e estimular para 
que seu trabalho, suas análises, suas orientações pos-
sam, cada vez mais, ser apreendidas, cada vez mais, 
ser incorporadas na ação concreta que possa ajudar 
a mudar a realidade do País.

Nós ressaltamos aqui a contribuição desses 45 
anos de atividade, especialmente desse último pe-
ríodo em que a equipe do Ipea, inclusive, aqui e ali, 
questionada por conta de dar as informações que 

levam com que alguns setores, aliás, vários setores 
conservadores enxerguem alguma outra análise, um 
direcionamento para um rumo que não é aquele do 
desenvolvimento que as elites planejaram ou pensa-
ram para este País.

Então, faço aqui essas rápidas considerações, 
Sr. Presidente, homenageando o Ipea, sua história, 
sobretudo, dizendo do nosso desejo e um estímulo 
para que o Estado brasileiro, cada vez mais, invista no 
planejamento. O planejamento tem que ser pensado 
nas diversas esferas dos entes federativos.

Nós percebemos, Presidente Marcio Pochmann, 
sobretudo na região Norte, no Nordeste, que a cultu-
ra do planejamento é absolutamente desprezada nos 
órgãos dos Estados e também nos Municípios. Não 
raras vezes, os Municípios não conseguem ter uma 
visão mais clara da sua própria realidade e das suas 
diversas dimensões – realidade social e econômica, 
trabalho, renda, educação, saúde –, bem como da 
aplicação de diversas políticas públicas, para poder 
pensar seu programa, os programas de trabalho de 
cada gestão.

Então, o papel do Ipea também pode ser coloca-
do no nível dessa sensibilização maior das diversas 
instituições do Estado, sobretudo das ligadas ao Poder 
Executivo, aos governos estaduais, aos governos mu-
nicipais, para melhorar sua capacidade de atendimento 
às demandas, ao sofrimento, porque é no Município 
e em cada Estado que a gente se depara mais direta-
mente com essa triste realidade de exclusão, de vio-
lência e de opressão, que nos acompanha em nossa 
história de mais de quinhentos anos.

Ao fazer essas considerações, saudamos a his-
tória, o trabalho realizado, também no sentido de es-
timular. Continuem caminhando, como vem fazendo, 
para que o Estado brasileiro se torne cada vez mais 
intérprete e, ao mesmo tempo, condutor de um pro-
cesso de desenvolvimento que inclua as maiorias. Não 
conseguimos ainda nos ver livres sequer do trabalho 
escravo, Senador Paim. No Brasil, há ainda 2,5 milhões 
de crianças no trabalho infantil. Isso, por si só, denun-
cia a tragédia social em que vivemos.

Também não somos daqueles que, ao analisar 
a realidade, têm a visão de que não construímos pos-
sibilidades, de que não há ações, inclusive, com as-
pectos positivos para distribuir renda, para alavancar 
programas e projetos que possam garantir melhores 
condições de reprodução da vida nos setores sociais, 
nas periferias das cidades, no campo.

Digo que o desafio para se construir o verda-
deiro processo de desenvolvimento que seja, de fato, 
para todos é um desafio permanente à inteligência 
da academia, da política, dos institutos de pesquisa, 
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das instituições de pesquisa, das organizações dos 
trabalhadores e das trabalhadoras do nosso País. 
Precisamos todos, cada um em seu nível, ajudar a 
organizar este País, que tem uma riqueza extraordi-
nária, um potencial extraordinário. Mas, infelizmente, 
essas riquezas minerais, florestais, de agricultura, de 
indústria, dos diversos setores da economia, não têm 
sido pensadas para servir a todos e a todas. Então, o 
desafio continua, a luta continua.

O Ipea deve continuar, por muitos e longos anos, 
ajudando a fortalecer o papel do Estado como indutor 
desse desenvolvimento que queremos, contrário, evi-
dentemente, a toda uma visão do Estado privatista que 
temos denunciado, que temos enfrentado e que, em 
certa medida, temos derrotado, mas ainda não em um 
nível necessário para afirmar o papel verdadeiramente 
possível do Estado como indutor do planejamento e 
do desenvolvimento que sirvam a todos os filhos e a 
todas as filhas do Brasil.

Parabéns, Senador Paulo Paim, pela iniciativa! 
Parabéns ao Ipea, aos seus técnicos e aos seus ser-
vidores! Parabéns ao Brasil, por constituir e manter, 
em um País onde as instituições muitas vezes não se 
firmam, uma instituição funcionando com crises ou 
com momentos de maior reconhecimento do seu pa-
pel! Sem dúvida, é um feito que merece a homenagem 
do Senado Federal e que merece, enfim, a homena-
gem do País.

Parabéns a todos vocês!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 

– Os Srs. Senadores Flexa Ribeiro e Marconi Perillo 
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o art. 
210, inciso I e o § 2º, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, por uma feliz iniciativa do eminente Senador 
Paulo Paim, que tão bem representa o Estado do Rio 
Grande do Sul nesta Casa da Federação, o Senado 
da República comemora, hoje, em Sessão Especial, 
os 45 anos de criação do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada, o Ipea.

Temos de reconhecer que o nosso País tem uma 
tendência inata ao imediatismo. Nossas autoridades 
econômicas sempre se pautaram pela máxima keyne-
siana de que “no longo prazo, todos estaremos mortos”, 
relegando, a segundo plano, o planejamento estraté-
gico das ações e dos objetivos da economia.

Justiça seja feita, essa cultura começou a mudar 
quando os militares chegaram ao poder no Brasil. Sem 
querer justificar nem mesmo aceitar o golpe de 1964, 

é forçoso reconhecer que os militares trouxeram, da 
caserna para o poder, a cultura do planejamento, a 
cultura da estratégia de longo prazo.

Assim, fundaram em 1964 o Escritório de Pesqui-
sa Econômica Aplicada, cujo primeiro Presidente foi o 
Doutor João Paulo dos Reis Velloso. Em 1967, o órgão 
passou a ser vinculado ao Ministério do Planejamento 
e mudou de nome, passando a se chamar Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Já em seu nascedouro, o Ipea trabalhou na ela-
boração do Plano Decenal de Desenvolvimento Eco-
nômico 1967-1976 e do Programa Estratégico de De-
senvolvimento (PED). Desde então, o Instituto vem 
participando regularmente do planejamento das polí-
ticas públicas brasileiras.

Historicamente ligado à área do Planejamen-
to, com exceção de um curto período de vinculação 
ao Ministério da Fazenda, no início dos anos 1990, o 
Ipea hoje faz parte da Secretaria de Assuntos Estra-
tégicos da Presidência da República, onde continua 
a desempenhar suas tarefas com a competência que 
lhe é peculiar.

Uma das características marcantes do Ipea nestes 
45 anos de história, e que gostaria de ressaltar com 
todo o entusiasmo, é a independência de seus técni-
cos, que nunca se deixaram subjugar muito menos 
patrulhar por qualquer orientação superior que visasse 
retirar seu caráter eminentemente técnico.

Mesmo agora no Governo Lula, quando tentaram 
implantar o patrulhamento ideológico no órgão, com o 
objetivo claro de criar um pensamento único e afinado 
com a maneira petista de governar, os técnicos do Ipea 
fizeram jus a sua história e não se deixaram domesticar. 
Continuam, com independência e responsabilidade, 
a apontar os caminhos que o Brasil deve seguir, sem 
matizes ideológicos ou colorações partidárias.

O grande e verdadeiro patrimônio do Ipea é, por 
razão de justiça, seu corpo qualificado de funcionários, 
que conta com um programa permanente de atualiza-
ção e de intercâmbio com pesquisadores estrangeiros. 
É preciso, pois, parabenizar o Instituto pelos convê-
nios que historicamente mantém com universidades 
estrangeiras de renome, que vêm formando diversos 
doutores vinculados ao órgão.

O Ipea de hoje se encontra diante de um duplo 
desafio, desafio que pela qualidade de seu corpo fun-
cional se transformará, tenho certeza, em oportunidade 
ímpar de desenvolvimento para o Brasil. O primeiro é 
encarar o futuro com a responsabilidade de zelar por 
uma história de 45 anos de sucesso. O segundo é guiar 
o País neste cenário de recuperação econômica que 
começa a se desenhar.
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É nos momentos de crise que se encontram as 
grandes oportunidades. E o Brasil sai da crise econô-
mica mundial melhor do que entrou em relação aos 
demais países do mundo. A razão de tudo isso? A 
revolução feita em nossa economia pelo Plano Real, 
que trouxe estabilidade econômica e responsabilida-
de fiscal a um Brasil que não as conhecia na prática, 
mas só em teoria.

Parabéns a todos os técnicos do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada pelos 45 anos do órgão! Que 
daqui para frente o Ipea ajude a planejar um Brasil cada 
vez melhor, em que o progresso econômico se traduza 
na melhoria do bem-estar de todos os brasileiros!

Muito obrigado.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores,

Senhoras e Senhores Senadores,
Ao abrir esta Sessão Solene em homenagem ao 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que comple-
ta 45 anos, gostaríamos de ressaltar a importância es-
tratégica dessa instituição e a contribuição dos estudos 
desenvolvidos pelos seus valorosos pesquisadores.

O IPEA revela-se como grandiosa fonte de in-
formação e pesquisa, cuja missão tem sido produzir, 
articular e disseminar conhecimento para aperfeiçoar 
as políticas públicas no sentido de contribuir para o 
planejamento do desenvolvimento do Brasil.

O IPEA nasce no ano de 1964, que, para todos 
nós, tem a marca do início da Ditadura Militar, implan-
tada pelo Golpe de 31 de março.

Mas exatamente pelo contexto em que foi criado, 
o IPEA sempre pautou as ações pela independência 
dos trabalhos, cujos objetivos foram focados no propó-
sito de oferecer ao Brasil caminhos e alternativas para 
o desenvolvimento econômico e social, centrados na 
elaboração de políticas públicas.

Cremos que essa característica de independência 
no trato do objeto de pesquisa se revela como patri-
mônio inalienável da sociedade e da Nação. O IPEA 
não pode, sob qualquer pretexto, sofrer ingerência 
política, partidária ou ideológica, sobretudo se desejo 
for preservar-lhe o escopo e a finalidade.

Observe-se que, ao longo e todos esses anos 
de existência, nem mesmo sob o pesado manto da 
ditadura militar, o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada sofre qualquer pressão no sentido e atender 
aos interesses dos governantes.

Isso porque a idéia, ao se conceber a instituição, 
era o de dispor de um acervo de informações sobre 
os diversos setores estratégicos da economia, como 
alicerce para a concepção do estado empreendedor 
de então.

E no sentido de ampliar as informações e as 
pesquisas nos diversos eixos temáticos voltados ao 
desenvolvimento nacional, o IPEA sempre buscou a 
ampla cooperação entre os diversos setores, inclusive 
com a contribuição de pesquisadores estrangeiros.

O IPEA tem gerado, portanto, um acervo de in-
teligência de valor inestimável para qualquer governo 
que deseje formular políticas públicas com o objetivo 
de impulsionar o país para a superação dos gargalos 
sociais, políticos e econômicos, que ainda não nos per-
mitem desfrutar de um mercado mais dinâmico, com 
maior competitividade e menor carga tributária. 

Ao tempo que gostaríamos de nos unir a todos 
os Senadores e autoridades presentes neste Plenário 
para a justa homenagem ao IPEA, externamos também 
nosso desejo que a sociedade brasileira, por meio de 
todos os representantes políticos, faça um esforço per-
manente em favor de mantermos de forma permanente 
a independência dos trabalhos do IPEA.

Nós queremos e nos comprometemos a defender 
a total e irrestrita liberdade dos pesquisadores desta 
valorosa instituição a que tanto devemos pelo signifi-
cado e pujança dos infindáveis serviços prestados à 
Nação Brasileira.

Parabéns a todos!
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – 

PI) – Cumprida a finalidade da sessão destinada a 
comemorar o 45º aniversário do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), na 170ª Sessão Especial 
do Senado da República, agradeço às personalidades 
que nos honraram com seu comparecimento.

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos da presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – 
PI) – Está encerrada a presente sessão do Senado 
da República.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 39 
minutos.)
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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerra-
se às 21 horas)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

REGISTRO DE COMPARECIMENTO:

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das 
seguintes matérias:

– Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de 2008
(nº 402/2007, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga autorização à Núcleo de Defesa e 
Apoio Comunitário de Simões – Nucom para execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Simões, Estado do Piauí;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 147, de 
2009 (nº 991/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação 
Rádio Comunitária e Cultural Buqueirão – FM 107.1 
MHZ para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Cícero Dantas, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 160, de 2009
(nº 1.021/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga autorização à Associação Movimento 
Rádio Comunitária do CPA IV e Região Independente 
FM para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 199, de 
2009 (nº 898/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação 
Comunitária de Radiodifusão de Alagoinhas para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Alagoinhas, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 201, de 
2009 (nº 905/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação 
Cultural Comunitária e Educativa de Gavião para exe-

cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Gavião, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 225, de 
2009 (nº 1.009/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação 
Portal Rádio FM Comunitária para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Pomerode, 
Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 227, de 
2009 (nº 1.017/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Rádio Co-
munitária de Caldas Novas para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Caldas Novas, 
Estado de Goiás;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 230, de 
2009 (nº 1.030/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação Co-
munitária Rádio Comunidade FM para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Tramandaí, 
Estado do Rio Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de 2009
(nº 1.056/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Astral Comunicações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Chapadão do Céu, 
Estado de Goiás;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 243, de 
2009 (nº 1.089/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Vera Cruz 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de Santo Antonio 
do Sudoeste, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 245, de 
2009 (nº 1.102/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação 
Comunitária Amigos de Guairá para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Guaíra, Es-
tado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 257, de 
2009 (nº 1.026/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação 
Comunitária FM Céu Aberto para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Santa Rosa da 
Serra, Estado de Minas Gerais;

Ata da 171ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 30 de Setembro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, Mão Santa, Papaléo Paes, Paulo Paim, 

Osvaldo Sobrinho, Flávio Torres e Jefferson Praia.
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 259, de 
2009 (nº 1.036/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mampitu-
ba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de Cachoeira do 
Sul, Estado do Rio Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 261, de 
2009 (nº 1.055/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Atlântico 
Sul Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de Balneário Gai-
vota, Estado de Santa Catarina; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 268, de 
2009 (nº 1.066/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Sistema Net-
grande de Comunicações Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa 
Catarina; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 286, de 
2009 (nº 1.100/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Televisão Dia-
mante Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Caxias do Sul, Estado 
do Rio Grande do Sul; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 290, de 
2009 (nº 1.111/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Vera 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Rosário Oeste, Estado de 
Mato Grosso; 

– Projeto de Decreto Legislativo no 322, de 
2009 (no 1.168/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação 
Comunitária de Comunicação Várzea–Grandense para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 403, de 2009
(nº 612/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga autorização à Rádio Comunitária 
Transvalle FM para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Bom Jesus do Itabapoana, 
Estado do Rio de Janeiro;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 409, de 
2009 (nº 733/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação 
Beneficente Anjos da Paz para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cujubim, Es-
tado de Rondônia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 417, de 
2009 (nº 1.234/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação Co-
munitária Nova Era - Aconer para executar serviço de 

radiodifusão comunitária na cidade de Carvalhópolis, 
Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 420, de 
2009 (nº 1.238/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação 
Comunitária de Rádio FM Anhanduí para executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Campo 
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 426, de 
2009 (nº 1.288/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio e TV De-
san Telecomunicações Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Guanhães, Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 434, de 
2009 (nº 1.333/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Rádio Comu-
nitária Alternativa FM para executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 438, de 
2009 (nº 1.343/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Inpacto - Ins-
tituto de Promoção Artístico-Cultural de Teófilo Otoni 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 446, de 
2009 (nº 967/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Editora Diário 
da Amazônia S/C Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Alta Floresta D’Oeste, Estado de Rondônia; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 447, de 
2009 (nº 1.010/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Organização 
Fraterna para Promoção Humana para executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Itatiaia, 
Estado do Rio de Janeiro;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 473, de 2009 
(nº 1.209/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga autorização à Associação da Rádio 
Comunitária FM Cidade de Campos Lindos para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Campos Lindos, Estado do Tocantins;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 528, de 
2009 (nº 1.330/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Leste Sul Teleco-
municações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de Santa 
Cruz das Palmeiras, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 537, de 2009
(nº 1.260/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Sociedade 
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Comunicação Cultura e Trabalho para executar servi-
ço de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de São Vicente, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 539, de 2009
(nº 1.273/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga permissão à Rádio e TV Schap-
po Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de São Sebastião, 
Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 589, de 
2009 (nº 1.440/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação 
Comunitária e Educativa para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Mogi das Cruzes, 
Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 590, de 2009
(nº 1.449/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Santa Cruz FM Rádio 
e Jornal Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de Santa 
Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 595, de 
2009 (nº 1.462/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação 
Martinense de Comunicação para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Martins, Estado 
do Rio Grande do Norte;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 597, de 
2009 (nº 1.489/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação 
Cultural do Deserto – CE para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itapipoca, Vila 
Deserto, Estado do Ceará; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 598, de 
2009 (nº 1.490/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rede Nordeste de Comunicação Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade 
de Caruaru, Estado de Pernambuco;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 604, de 
2009 (nº 1.540/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação 
Comunitária Betel para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Macau, Estado do Rio 
Grande do Norte;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 648, de 
2009 (nº 556/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Sistema de Co-
municação Anel do Brejo Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Camalaú, Estado da Paraíba;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 649, de 
2009 (nº 675/2008, na Câmara dos Deputados), que 

aprova o ato que outorga autorização à Associação 
Comunitária Rural de Barrento para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Cajazeirinha, 
Estado da Paraíba;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 665, de 
2009 (nº 1.277/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção dos Pequenos Produtores dos Sítios Pau d’arco, 
Guaribas e Agostinho para executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Araçagi, Estado da 
Paraíba; e

– Projeto de Decreto Legislativo nº 667, de 
2009 (nº 1.290/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Sistema de Co-
municação Anel do Brejo Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Baraúna, Estado da Paraíba.

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

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 67/2009-CMA

Brasília, 29 de setembro de 2009

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a instalação, nesta 

data, da Subcomissão Permanente de Acompanha-
mento da Copa do Mundo de 2014, no âmbito desta 
Comissão, conforme resultado a seguir:

. Eleição do Presidente: Senador Cícero Lucena;

. Eleição do Vice-Presidente: Senador César Borges;

. Relator designado: Senador Gilberto Goellner.
Informo também as seguintes mudanças na com-

posição do bloco de Apoio ao Governo:
. Senador César Borges como titular na vaga do 

Senador João Pedro;
. Senador João Pedro como suplente na vaga do 

Senador César Borges;
Diante do exposto, solicito as alterações necessá-

rias para conhecimento dos senadores desta Casa.
Atenciosamente, – Senador Cícero Lucena, Vice-

Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

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

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos 
do art. 91, § 1º, inciso V, do Regimento Interno, o Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 184, de 2009 que acaba de 
ser lido será apreciado pelas Comissões de Educação, 
Cultura e Esporte e de Assuntos Econômicos, podendo 
receber emendas, perante a primeira comissão, pelo 
prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c,
do Regimento Interno, cabendo à Comissão de Assun-
tos Econômicos a apreciação terminativa, nos termos 
do art. 49, I, da referida Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Senadores 
que o Senado Federal está convocado para uma sessão 
especial a realizar-se amanhã, às 11 horas, destinada 
a comemorar o Dia do Farmacêutico, de acordo com os 
Requerimentos nºs 750 e 816, de 2009, do Senador 
Gim Argello e outros Senhores Senadores.

Lembra, ainda, que usarão da palavra os Líderes 
ou quem Suas Excelências indicarem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – A Presidência comunica ao Plenário que, uma 
vez findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 
do Regimento Interno, sem interposição do recurso 
ali previsto, determinou o arquivamento definitivo das 
seguintes matérias: 

– Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 2003 (nº 
4.964/2001, na Casa de origem, do Deputado 
Germano Rigotto), que altera a Lei nº 9.311, de 
24 de outubro de 1996, que institui a Contribuição 
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão 
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 
Financeira – CPMF; 

– Projeto de Lei do Senado nº 95, de 2006 – Com-
plementar, de autoria do Senador Pedro Simon, 
que acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei Com-
plementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, para 
excluir do benefício do sigilo bancário as pessoas 
que menciona e acrescenta parágrafo ao artigo 
5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

– Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2007, de inicia-
tiva da Comissão Mista do Salário Mínimo, que 

dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos 
pelo regime geral de previdência social e o índice 
de correção previdenciária; 

– Projeto de Lei do Senado nº 444, de 2008 – Com-
plementar, de autoria do Senador Antonio Carlos 
Valadares, que altera a Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade 
Fiscal, para proibir o contingenciamento orçamen-
tário na área social em benefício do pagamento 
de juros e serviços da dívida; 

– Projeto de Resolução nº 70, de 2008, de autoria 
do Senador Marcelo Crivella, que suspende por 
tempo determinado o pagamento de dívidas 
contraídas com a União pelo Estado do Rio de 
Janeiro e pelos municípios atingidos pelas en-
chentes; e 

– Projeto de Resolução nº 2, de 2009, de autoria 
do Senador Raimundo Colombo, que altera a 
Resolução do Senado Federal nº 43 e dá outras 
providências (para garantir a aplicação correta e 
legalmente justa para o cálculo do endividamento 
dos municípios). 
Com referência ao Projeto de Lei da Câmara, 

será feita a devida comunicação à Câmara dos De-
putados.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que terminou dia 
29 de setembro do corrente, o prazo, sem interposição 
de recurso, para que os Projetos de Decreto Legis-
lativo nºs 6, 7 e 8, de 2009-CN, fossem apreciados 
pelo Plenário do Congresso Nacional, nos termos do 
disposto no art. 123 da Resolução do Congresso Na-
cional nº 1, de 2006.

Os Projetos vão à promulgação.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados 

e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.307, DE 2009

Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, voto de louvor ao 
Dr. Manasses Claudino Fonteles, Professor Titular da 
Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade 
Estadual do Ceará (UECE), Ex-Reitor da UECE e atual 
Reitor da Mackenzie/SP, em razão de sua posse na 
Academia Nacional de Medicina como Titular da Ca-
deira 99 – Patrono Oscar Frederico de Souza.

Justificação

Esta iniciativa visa estender o devido louvor ao 
Dr. Manasses Claudino Fonteles, Professor Titular da 
Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade 
Estadual do Ceará (UECE), Ex-Reitor da UECE e atu-
al Reitor da Mackenzie/SP, que conquistou, com todo 
mérito devido, a Cadeira 99 (Patrono Oscar Frederico 
de Souza) da Academia Nacional de Medicina, cuja 
posse se deu no dia 20 de setembro de 2009, às 20 
horas, na Sede da Academia Nacional de Medicina, no 
Rio de Janeiro, sendo que a saudação será conferida 
pelo renomado Acadêmico Dr. Adib Jatene.

Sala das Sessões, 30 de setembro de 2009. – 
Senador Inácio Arruda.

REQUERIMENTO Nº 1.308, DE 2009

Requeiro nos termos dos artigos 218 e 221, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, apresen-
tação de condolências à família do senhor Francisco 
Cesário da Silva, falecido no dia 21 de setembro de 
2009 na cidade de Vilhena, Rondônia.

Justificação

Francisco Cesário da Silva, mais conhecido como 
“Chico Cesário” não resistiu a um enfarte fulminante e 
veio a falecer na manhã do dia 21 de setembro de 2009. 
Chico foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhado-
res no Estado de Rondônia e um dos principais ativistas 
da luta pela terra na região do cone sul do rondoniense 
e na região norte do País. Ajudou a fundar vários sindi-
catos de trabalhadores e participava com muita dedica-
ção das atividades das CEB – Comunidades Eclesiais 
de Base da Igreja Católica. Chico deixa a esposa Rosa 
Janete e um exemplo de vida dedicada aos movimentos 
de defesa dos menos favorecidos.

Sala das Sessões, 30 de setembro de 2009. – 
Senadora Fátima Cleide.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado Federal 

que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, avisos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Aviso nº 1.248-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 23 de setembro de 2009

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
cesso nº TC 032.580/2008-4, pelo Plenário desta Corte 
na Sessão Ordinária de 23-9-2009, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, Uribatan Aguiar, Presidente.

SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL60 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL60 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL60



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 47941    61ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 61ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 61ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



47942 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL62 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL62 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL62



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 47943    63ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 63ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 63ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



47944 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL64 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL64 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL64



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 47945    65ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 65ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 65ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



47946 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL66 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL66 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL66



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 47947    67ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 67ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 67ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



47948 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL68 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL68 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL68



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 47949    69ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 69ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 69ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



47950 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

Aviso nº 1.103-GP/TCU

Brasília, 28 de setembro de 2009

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o 

recebimento do Ofício nº 2.033 (SF), de 24-9-2009, 
o qual encaminha “autógrafo da Resolução nº 26, de 
2009 (SF), que ‘Autoriza a União a contratar operação 
de crédito externo com o Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento (BIRD) no valor de até 
US$235,000,000.00 (duzentos e trinta e cinco milhões 
de dólares norte americanos)’, e a recomendação para 
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acom-
panhamento da aplicação dos recursos decorrentes 
da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-022.708/2009-7, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, - Ubiratan Aguiar, Presidente.

Aviso nº 1.104-GP/TCU

Brasília, 28 de setembro de 2009

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos registro o rece-

bimento do Ofício nº 2.035 (SF), de 24-9-2009, o qual 
encaminha “autógrafo da Resolução nº 27, de 2009 
(SF), que ‘Autoriza o Estado de Pernambuco a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento (BIRD) no valor de US$154,000,000.00 
(cento e cinquenta e quatro milhões de dólares norte-
americanos)’, e a recomendação para que o Tribunal 
de Contas da União proceda ao acompanhamento da 
aplicação dos recursos decorrentes da operação de 
crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-022.739/2009-3, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.

Aviso nº 1.105-GP/TCU

Brasília, 28 de setembro de 2009

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

cebimento do Ofício nº 2.038 (SF), de 24-9-2009 (SF), 
que ‘Autoriza a adição do Segundo Termo Aditivo ao 
Contrato de Abertura de Crédito e de Compra e Venda 
de Ativos, celebrado entre a União e o Estado do Rio 
Grande do Norte em 21 de agosto de 2009’, e a reco-

mendação para que o Tribunal de Contas da União pro-
ceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos 
decorrentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-022.850/2009-0, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Os avisos que acabam de ser lidos serão juntados 
aos processados dos Projetos de Resolução nºs 58, 
59, 60 e 61, de 2009, respectivamente.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência recebeu as seguintes Mensagens:
– Mensagem nº 194, de 2009 (nº 783/2009, na ori-

gem), pela qual o Presidente da República soli-
cita seja autorizada a contratação de operação 
de crédito externo, com garantia da República 
Federativa do Brasil, entre o Estado da Paraíba 
e o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, no valor de até vinte 
milhões e novecentos mil dólares dos Estados 
Unidos da América, cujos recursos destinam-se 
ao financiamento parcial do “Projeto de Redução 
da Pobreza Rural do Estado da Paraíba”;

– Mensagem nº 195, de 2009 (nº 784/2009, na ori-
gem), pela qual o Presidente da República soli-
cita seja autorizada a contratação de operação 
de crédito externo, com garantia da República 
Federativa do Brasil, entre o Estado do Ceará e 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
BID, no valor de até setenta e sete milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América, cujos 
recursos destinam-se ao financiamento parcial 
do “Programa de Expansão e Melhoria da As-
sistência Especializada à Saúde do Estado do 
Ceará”; 

– Mensagem nº 196, de 2009 (nº 785/2009, na ori-
gem), pela qual o Presidente da República soli-
cita seja autorizada a contratação de operação 
de crédito externo, com garantia da República 
Federativa do Brasil, entre o Estado do Ceará 
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
– BID, no valor de até cento e cinquenta e oito 
milhões, seiscentos e vinte mil dólares dos Esta-
dos Unidos da América, de principal, destinada 
a financiar parcialmente o “Programa Rodoviário 
do Estado do Ceará – Ceará III”; e

– Mensagem nº 197, de 2009 (nº 786/2009, na ori-
gem), pela qual o Presidente da República, soli-
cita seja autorizada a contratação de operação 
de crédito externo, com garantia da República 
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Federativa do Brasil, entre o Estado da Rio de 
Janeiro e o Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento – BIRD, no valor de até 
trinta e nove milhões e quinhentos mil dólares 
dos Estados Unidos da América, cujos recursos 
destinam-se ao financiamento parcial do “Projeto 

de Desenvolvimento Rural Sustentável em Micro-
bacias Hidrográficas – Projeto Rio Rural”.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco-

nômicos.

São as seguintes as mensagens rece-
bidas:
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Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 47997    117ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 117ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 117ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



47998 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL118 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL118 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL118



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 47999    119ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 119ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 119ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48000 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL120 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL120 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL120



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48001    121ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 121ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 121ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48002 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL122 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL122 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL122



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48003    123ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 123ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 123ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48004 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL124 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL124 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL124



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48005    125ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 125ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 125ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48006 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL126 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL126 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL126



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48007    127ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 127ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 127ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48008 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL128 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL128 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL128



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48009    129ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 129ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 129ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48010 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL130 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL130 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL130



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48011    131ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 131ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 131ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48012 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL132 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL132 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL132



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48013    133ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 133ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 133ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48014 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL134 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL134 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL134



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48015    135ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 135ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 135ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48016 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL136 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL136 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL136



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48017    137ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 137ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 137ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48018 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL138 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL138 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL138



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48019    139ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 139ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 139ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48020 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL140 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL140 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL140



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48021    141ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 141ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 141ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48022 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL142 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL142 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL142



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48023    143ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 143ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 143ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48024 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL144 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL144 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL144



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48025    145ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 145ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 145ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48026 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL146 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL146 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL146



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48027    147ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 147ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 147ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48028 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL148 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL148 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL148



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48029    149ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 149ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 149ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48030 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL150 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL150 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL150



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48031    151ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 151ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 151ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48032 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL152 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL152 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL152



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48033    153ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 153ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 153ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48034 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL154 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL154 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL154



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48035    155ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 155ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 155ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48036 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL156 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL156 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL156



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48037    157ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 157ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 157ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48038 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL158 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL158 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL158



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48039    159ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 159ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 159ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48040 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL160 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL160 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL160



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48041    161ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 161ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 161ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48042 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL162 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL162 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL162



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48043    163ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 163ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 163ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48044 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL164 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL164 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL164



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48045    165ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 165ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 165ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48046 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL166 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL166 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL166



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48047    167ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 167ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 167ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48048 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL168 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL168 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL168



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48049    169ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 169ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 169ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48050 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL170 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL170 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL170



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48051    171ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 171ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 171ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48052 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL172 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL172 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL172



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48053    173ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 173ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 173ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48054 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL174 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL174 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL174



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48055    175ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 175ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 175ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48056 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL176 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL176 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL176



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48057    177ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 177ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 177ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48058 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL178 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL178 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL178



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48059    179ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 179ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 179ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48060 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL180 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL180 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL180



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48061    181ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 181ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 181ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48062 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL182 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL182 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL182



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48063    183ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 183ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 183ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48064 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL184 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL184 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL184



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48065    185ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 185ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 185ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48066 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL186 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL186 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL186



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48067    187ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 187ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 187ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48068 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL188 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL188 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL188



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48069    189ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 189ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 189ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48070 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL190 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL190 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL190



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48071    191ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 191ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 191ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48072 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL192 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL192 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL192



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48073    193ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 193ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 193ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48074 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL194 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL194 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL194



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48075    195ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 195ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 195ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48076 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL196 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL196 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL196



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48077    197ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 197ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 197ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48078 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL198 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL198 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL198



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48079    199ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 199ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 199ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48080 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL200 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL200 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL200



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48081    201ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 201ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 201ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48082 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL202 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL202 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL202



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48083    203ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 203ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 203ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48084 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL204 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL204 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL204



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48085    205ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 205ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 205ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48086 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL206 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL206 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL206



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48087    207ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 207ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 207ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48088 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL208 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL208 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL208



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48089    209ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 209ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 209ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48090 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL210 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL210 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL210



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48091    211ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 211ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 211ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48092 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL212 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL212 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL212



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48093    213ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 213ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 213ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48094 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL214 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL214 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL214



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48095    215ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 215ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 215ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48096 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL216 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL216 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL216



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48097    217ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 217ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 217ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48098 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL218 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL218 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL218



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48099    219ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 219ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 219ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48100 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL220 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL220 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL220



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48101    221ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 221ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 221ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48102 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL222 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL222 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL222



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48103    223ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 223ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 223ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48104 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL224 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL224 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL224



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48105    225ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 225ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 225ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48106 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL226 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL226 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL226



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48107    227ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 227ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 227ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48108 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL228 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL228 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL228



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48109    229ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 229ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 229ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48110 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL230 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL230 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL230



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48111    231ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 231ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 231ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48112 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL232 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL232 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL232



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48113    233ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 233ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 233ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48114 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL234 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL234 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL234



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48115    235ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 235ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 235ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48116 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL236 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL236 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL236



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48117    237ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 237ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 237ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48118 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL238 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL238 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL238



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48119    239ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 239ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 239ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48120 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL240 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL240 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL240



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48121    241ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 241ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 241ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48122 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL242 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL242 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL242



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48123    243ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 243ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 243ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48124 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL244 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL244 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL244



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48125    245ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 245ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 245ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48126 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL246 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL246 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL246



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48127    247ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 247ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 247ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48128 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL248 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL248 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL248



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48129    249ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 249ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 249ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48130 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL250 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL250 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL250



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48131    251ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 251ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 251ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48132 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL252 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL252 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL252



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48133    253ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 253ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 253ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48134 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL254 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL254 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL254



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48135    255ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 255ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 255ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48136 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL256 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL256 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL256



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48137    257ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 257ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 257ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48138 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL258 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL258 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL258



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48139    259ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 259ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 259ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48140 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL260 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL260 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL260



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48141    261ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 261ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 261ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48142 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL262 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL262 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL262



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48143    263ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 263ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 263ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48144 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL264 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL264 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL264



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48145    265ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 265ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 265ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48146 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL266 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL266 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL266



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48147    267ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 267ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 267ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48148 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL268 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL268 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL268



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48149    269ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 269ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 269ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48150 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL270 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL270 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL270



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48151    271ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 271ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 271ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48152 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL272 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL272 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL272



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48153    273ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 273ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 273ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48154 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL274 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL274 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL274



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48155    275ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 275ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 275ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48156 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL276 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL276 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL276



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48157    277ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 277ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 277ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48158 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL278 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL278 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL278



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48159    279ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 279ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 279ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48160 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL280 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL280 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL280



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48161    281ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 281ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 281ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48162 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL282 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL282 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL282



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48163    283ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 283ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 283ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48164 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL284 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL284 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL284



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48165    285ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 285ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 285ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48166 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL286 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL286 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL286



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48167    287ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 287ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 287ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48168 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL288 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL288 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL288



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48169    289ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 289ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 289ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48170 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL290 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL290 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL290



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48171    291ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 291ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 291ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48172 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL292 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL292 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL292



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48173    293ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 293ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 293ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48174 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL294 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL294 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL294



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48175    295ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 295ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 295ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48176 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL296 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL296 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL296



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48177    297ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 297ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 297ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48178 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL298 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL298 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL298



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48179    299ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 299ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 299ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48180 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL300 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL300 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL300



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48181    301ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 301ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 301ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48182 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL302 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL302 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL302



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48183    303ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 303ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 303ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48184 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL304 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL304 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL304



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48185    305ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 305ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 305ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48186 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL306 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL306 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL306



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48187    307ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 307ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 307ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48188 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL308 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL308 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL308



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48189    309ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 309ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 309ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48190 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL310 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL310 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL310



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48191    311ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 311ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 311ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48192 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL312 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL312 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL312



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48193    313ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 313ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 313ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48194 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL314 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL314 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL314



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48195    315ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 315ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 315ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48196 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL316 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL316 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL316



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48197    317ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 317ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 317ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48198 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL318 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL318 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL318



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48199    319ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 319ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 319ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48200 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL320 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL320 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL320



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48201    321ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 321ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 321ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48202 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL322 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL322 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL322



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48203    323ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 323ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 323ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48204 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL324 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL324 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL324



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48205    325ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 325ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 325ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48206 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL326 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL326 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL326



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48207    327ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 327ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 327ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48208 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL328 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL328 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL328



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48209    329ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 329ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 329ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48210 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL330 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL330 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL330



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48211    331ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 331ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 331ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48212 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL332 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL332 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL332



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48213    333ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 333ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 333ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48214 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL334 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL334 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL334



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48215    335ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 335ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 335ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48216 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL336 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL336 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL336



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48217    337ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 337ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 337ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48218 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL338 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL338 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL338



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48219    339ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 339ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 339ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48220 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL340 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL340 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL340



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48221    341ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 341ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 341ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48222 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL342 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL342 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL342



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48223    343ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 343ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 343ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48224 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL344 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL344 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL344



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48225    345ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 345ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 345ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48226 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL346 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL346 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL346



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48227    347ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 347ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 347ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48228 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL348 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL348 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL348



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48229    349ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 349ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 349ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48230 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL350 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL350 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL350



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48231    351ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 351ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 351ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48232 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL352 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL352 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL352



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48233    353ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 353ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 353ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48234 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL354 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL354 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL354



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48235    355ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 355ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 355ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48236 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL356 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL356 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL356



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48237    357ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 357ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 357ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48238 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL358 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL358 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL358



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48239    359ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 359ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 359ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48240 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL360 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL360 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL360



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48241    361ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 361ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 361ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48242 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL362 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL362 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL362



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48243    363ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 363ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 363ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48244 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL364 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL364 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL364



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48245    365ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 365ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 365ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48246 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL366 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL366 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL366



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48247    367ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 367ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 367ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48248 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL368 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL368 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL368



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48249    369ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 369ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 369ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48250 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL370 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL370 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL370



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48251    371ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 371ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 371ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48252 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL372 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL372 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL372



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48253    373ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 373ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 373ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48254 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL374 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL374 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL374



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48255    375ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 375ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 375ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48256 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL376 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL376 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL376



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48257    377ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 377ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 377ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48258 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL378 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL378 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL378



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48259    379ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 379ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 379ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48260 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL380 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL380 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL380



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48261    381ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 381ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 381ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48262 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL382 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL382 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL382



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48263    383ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 383ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 383ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48264 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL384 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL384 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL384



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48265    385ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 385ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 385ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48266 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL386 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL386 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL386



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48267    387ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 387ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 387ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48268 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL388 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL388 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL388



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48269    389ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 389ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 389ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48270 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL390 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL390 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL390



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48271    391ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 391ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 391ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48272 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL392 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL392 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL392



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48273    393ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 393ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 393ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48274 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL394 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL394 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL394



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48275    395ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 395ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 395ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48276 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL396 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL396 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL396



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48277    397ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 397ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 397ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48278 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL398 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL398 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL398



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48279    399ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 399ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 399ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48280 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL400 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL400 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL400



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48281    401ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 401ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 401ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48282 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL402 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL402 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL402



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48283    403ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 403ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 403ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48284 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL404 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL404 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL404



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48285    405ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 405ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 405ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48286 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL406 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL406 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL406



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48287    407ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 407ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 407ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48288 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL408 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL408 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL408



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48289    409ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 409ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 409ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48290 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL410 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL410 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL410



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48291    411ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 411ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 411ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48292 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL412 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL412 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL412



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48293    413ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 413ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 413ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48294 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL414 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL414 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL414



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48295    415ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 415ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 415ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48296 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL416 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL416 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL416



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48297    417ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 417ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 417ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48298 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL418 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL418 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL418



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48299    419ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 419ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 419ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48300 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL420 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL420 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL420



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48301    421ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 421ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 421ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48302 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL422 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL422 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL422



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48303    423ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 423ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 423ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48304 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL424 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL424 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL424



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48305    425ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 425ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 425ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48306 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL426 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL426 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL426



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48307    427ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 427ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 427ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48308 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL428 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL428 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL428



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48309    429ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 429ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 429ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48310 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL430 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL430 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL430



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48311    431ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 431ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 431ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48312 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL432 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL432 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL432



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48313    433ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 433ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 433ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48314 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL434 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL434 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL434



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48315    435ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 435ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 435ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48316 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL436 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL436 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL436



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48317    437ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 437ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 437ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48318 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL438 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL438 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL438



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48319    439ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 439ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 439ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48320 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL440 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL440 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL440



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48321    441ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 441ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 441ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48322 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL442 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL442 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL442



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48323    443ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 443ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 443ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48324 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL444 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL444 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL444



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48325    445ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 445ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 445ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48326 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL446 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL446 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL446



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48327    447ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 447ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 447ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48328 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL448 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL448 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL448



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48329    449ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 449ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 449ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48330 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL450 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL450 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL450



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48331    451ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 451ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 451ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48332 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL452 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL452 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL452



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48333    453ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 453ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 453ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48334 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL454 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL454 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL454



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48335    455ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 455ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 455ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48336 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL456 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL456 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL456



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48337    457ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 457ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 457ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48338 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL458 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL458 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL458



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48339    459ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 459ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 459ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48340 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL460 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL460 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL460



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48341    461ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 461ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 461ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48342 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL462 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL462 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL462



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48343    463ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 463ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 463ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48344 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL464 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL464 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL464



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48345    465ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 465ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 465ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48346 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL466 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL466 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL466



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48347    467ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 467ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 467ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48348 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL468 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL468 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL468



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48349    469ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 469ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 469ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48350 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL470 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL470 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL470



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48351    471ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 471ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 471ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48352 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL472 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL472 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL472



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48353    473ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 473ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 473ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48354 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL474 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL474 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL474



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48355    475ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 475ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 475ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48356 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL476 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL476 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL476



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48357    477ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 477ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 477ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48358 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL478 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL478 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL478



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48359    479ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 479ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 479ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48360 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL480 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL480 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL480



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48361    481ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 481ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 481ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48362 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL482 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL482 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL482



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48363    483ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 483ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 483ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48364 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL484 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL484 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL484



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48365    485ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 485ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 485ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48366 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL486 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL486 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL486



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48367    487ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 487ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 487ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48368 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL488 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL488 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL488



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48369    489ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 489ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 489ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48370 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL490 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL490 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL490



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48371    491ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 491ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 491ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48372 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL492 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL492 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL492



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48373    493ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 493ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 493ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48374 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL494 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL494 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL494



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48375    495ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 495ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 495ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48376 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL496 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL496 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL496



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48377    497ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 497ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 497ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48378 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL498 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL498 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL498



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48379    499ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 499ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 499ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48380 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL500 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL500 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL500



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48381    501ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 501ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 501ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48382 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL502 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL502 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL502



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48383    503ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 503ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 503ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48384 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL504 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL504 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL504



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48385    505ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 505ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 505ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48386 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL506 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL506 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL506



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48387    507ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 507ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 507ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48388 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL508 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL508 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL508



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48389    509ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 509ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 509ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48390 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL510 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL510 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL510



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48391    511ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 511ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 511ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48392 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL512 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL512 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL512



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48393    513ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 513ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 513ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48394 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL514 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL514 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL514



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48395    515ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 515ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 515ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48396 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL516 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL516 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL516



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48397    517ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 517ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 517ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48398 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL518 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL518 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL518



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48399    519ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 519ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 519ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48400 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL520 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL520 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL520



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48401    521ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 521ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 521ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48402 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL522 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL522 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL522



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48403    523ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 523ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 523ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48404 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL524 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL524 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL524



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48405    525ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 525ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 525ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48406 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL526 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL526 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL526



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48407    527ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 527ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 527ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48408 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL528 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL528 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL528



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48409    529ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 529ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 529ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48410 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL530 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL530 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL530



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48411    531ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 531ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 531ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48412 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL532 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL532 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL532



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48413    533ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 533ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 533ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48414 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL534 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL534 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL534



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48415    535ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 535ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 535ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48416 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL536 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL536 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL536



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48417    537ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 537ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 537ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48418 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL538 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL538 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL538



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48419    539ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 539ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 539ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48420 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL540 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL540 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL540



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48421    541ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 541ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 541ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48422 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL542 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL542 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL542



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48423    543ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 543ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 543ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48424 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL544 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL544 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL544



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48425    545ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 545ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 545ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48426 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL546 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL546 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL546



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48427    547ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 547ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 547ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48428 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL548 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL548 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL548
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A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Pela ordem, Senadora Ideli Salvatti.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Perdoe-me pedir 
pela ordem antes do pedido de bênção. Mas, Presi-
dente, eu queria solicitar a minha inscrição para uma 
comunicação inadiável. Se for possível, gostaria de 
falar antes do primeiro orador inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – O primeiro orador inscrito sou eu. Então, V. Exª 
fará uso da palavra.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela or-
dem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Pela ordem, Senador.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Com a 
anuência do meu amigo Senador Paulo Paim, eu faço 
a minha inscrição, em segundo lugar, para uma comu-
nicação inadiável. Agradeço a V. Exª a oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– V. Exª está inscrito. 

Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu fico 

sendo o terceiro, Presidente, já que o nosso Líder Ro-
berto vai falar pela Liderança.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sr. Presidente, peço a minha inscrição, confor-
me documento em posse desta Mesa, pela Lideran-
ça do PRB.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Pela Liderança do PRB.

Com a palavra, a Senadora Ideli Salvatti, para 
uma comunicação inadiável, e, em seguida, o primei-
ro orador inscrito. 

A SRª IDELI SALAVTTI (Bloco/PT – SC. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, 
quero comunicar a todos os Senadores que a sessão 
do Congresso Nacional, que terminou há poucos mi-
nutos no plenário da Câmara, aprovou dez créditos 
extraordinários para diversos Ministérios, para ações 
que estão em andamento em todo o Brasil. Além des-
ses dez créditos, aprovou também o crédito extraordi-
nário de mais R$1 bilhão para complementar a queda 
do Fundo de Participação dos Municípios. 

O Governo do Presidente Lula já havia feito um 
socorro anterior, da ordem de R$1 bilhão, para que os 
Municípios pudessem ter a garantia de que, apesar 
da crise, apesar da desoneração tributária feita pelo 
Governo Federal, reduzindo o IPI dos automóveis, das 
motos, das geladeiras, dos fogões, das máquinas de 

lavar, do material de construção, da farinha de trigo, 
do pão, que acabou provocando a redução da arreca-
dação, portanto também a redução do FPM, não seria 
reduzida a arrecadação municipal. 

Portanto, ficou garantido que os Municípios te-
rão, ao longo de 2009, o mesmo valor do FPM do ano 
de 2008. Num primeiro momento, já foi aplicado R$1 
bilhão. Várias prefeituras já estavam numa situação 
de dificuldade, continuou tendo uma diferença entre o 
FPM do ano passado e o deste ano. Então, nós termi-
namos de aprovar: nos próximos dias, todos os Mu-
nicípios brasileiros que tiveram uma redução de FPM 
vão poder receber o recurso.

Senador Paulo Paim, a gente sabe que todos os 
nossos prefeitos, lá em Santa Catarina, estão ansio-
sos para que isso aconteça; eu imagino que no Rio 
Grande do Sul também.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Só vou fa-
zer um aparte para dizer a V. Exª que estive em Bom 
Jardim da Serra, em Santa Catarina.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – A nos-
sa estrada de ligação turística.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Isso. V. Exª 
foi muito elogiada lá. Quero dar este testemunho aqui, 
porque estavam lá umas 500, 600 pessoas. Se não 
fosse verdade, eles saberiam que eu estaria mentindo, 
porque a TV Senado chega até lá pelas parabólicas. 
Permita-me dizer que isso é um pedido deles lá. Então, 
fico feliz de ver que os prefeitos de todo o País foram 
atendidos, com mais esse R$1 bilhão para o nosso 
FPM. Meus cumprimentos a V. Exª.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço, Senador Paulo Paim. Inclusive, agradeço a pre-
sença de V. Exª lá no nosso Estado, nessa parceria 
catarinense e gaúcha para que nós possamos ligar 
as duas maravilhosas serras que temos: a serra gaú-
cha – Municípios de Gramado e Canela – com a serra 
de Santa Catarina – Bom Jardim, Urubici, Urupema, 
Rio Rufino, Lajes, São Joaquim –, que são cenários 
fantásticos. A estrada deverá levar a denominação de 
Estrada Geral dos Aparados da Serra, aquela encosta 
fantástica que temos lá. 

Mas o que me trouxe à tribuna são duas notícias 
que gostaria de comentar. Como dissemos, o Governo 
Federal está repondo o FPM, essa perda dos Municí-
pios, porque a arrecadação diminuiu por conta, prin-
cipalmente, da redução dos impostos, adotada pelo 
Presidente Lula, para fazer o enfrentamento da crise. 
Essas medidas, juntamente com a recuperação do sa-
lário mínimo, dos benefícios dos projetos de inclusão 
social, como o Bolsa Família e o salário desemprego, 
demonstram ser políticas corretíssimas, tanto que 
estamos aí, com o mês de agosto, com o recorde de 
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geração de empregos – 242 mil empregos –, Senador 
Paulo Paim, num único mês. Nenhum outro agosto da 
história teve tanto emprego criado.

É muito interessante, porque os empresários nor-
malmente choram muito, reclamam muito, mas vem 
exatamente da Fiesp, Federação das Indústrias de São 
Paulo, a divulgação de uma pesquisa que analisou a 
resistência à crise de 43 países, essa grave crise eco-
nômica internacional. Nessa análise, o Brasil ficou em 
12º lugar e ficou à frente de economias muito mais de-
senvolvidas, como o Reino Unido, os Estados Unidos, a 
França, a Alemanha, e também de países emergentes, 
como o caso do Chile, que é sempre uma economia 
muito respeitada e reiteradas vezes elogiada aqui na 
América do Sul, a Argentina, o México e a Rússia. Ali-
ás, a Rússia ficou em último lugar. Em primeiro lugar, 
ficou a China e, em último, ficou a Rússia. 

Essa pesquisa da resistência à crise analisou 
vinte e uma variáveis conjunturais e comparou o de-
sempenho de indicadores, como nível de atividade, 
mercado de trabalho. Tudo isso avaliado no foco da 
crise, que foi exatamente no primeiro trimestre deste 
ano, que coincidiu com o período de recessão na qua-
se totalidade dos países. 

Aqui há alguns dados muito interessantes. En-
quanto o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a medida 
da criação da riqueza, per capita, por pessoa, nos 43 
países analisados recuou, em média, 1,6% no primei-
ro trimestre, o índice no Brasil de PIB per capita au-
mentou em 0,3%. Portanto, enquanto todos os outros 
países, na média, recuaram, o Brasil conseguiu. Não 
foi muito, mas, comparado com o recuo dos outros, é 
extremamente positivo.

Outro dado importante, a parcela do crédito para 
o setor privado. Essa crise econômica foi uma crise no 
sistema financeiro, nos Estados Unidos, que repicou 
em vários outros países, teve uma crise de crédito e 
a parcela do crédito para o setor privado, portanto, é 
um elemento importante da análise da resistência à 
crise. Nos outros países, diminuiu 4,6% em média. No 
Brasil, nós conseguimos aumentar em 6,5% o crédito 
oferecido para o setor privado.

Portanto, a crise econômica, que teve um dos 
principais pilares na questão do crédito, no Brasil pas-
sou ao largo. Nós tivemos inclusive este crescimento 
de 6,5%.

Tem outro dado, Senador Paulo Paim, que é mui-
to interessante. O desemprego aumentou em 23% na 
média dos demais países analisados por essa pesqui-
sa – 23% de aumento no desemprego. Portanto, um 
volume de pessoas significativo que foi jogado no de-
semprego pela crise. E, no Brasil, o desemprego teve, 
comparado aos 23%, apenas 1,7% – apenas 1,7%. 

E isso é um dado, uma análise do primeiro trimestre, 
porque no segundo trimestre o Brasil já saiu da crise 
e agora, com esse resultado fantástico de agosto, eu 
tenho certeza de que aí a comparação vai ser muito 
significativa.

De zero a cem, o Brasil recebeu nota quarenta e 
oito. Foi enquadrado no grupo de países de resistência 
média para alta. Portanto, como vem de alguém que 
a gente, obviamente, não costuma ouvir elogiar muito 
as ações do Governo Federal, que são exatamente 
os setores empresariais, principalmente a Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo, considero a 
divulgação dessa pesquisa um dos melhores elogios 
que a política adotada no enfrentamento à crise... Por-
que são dados concretos. São comparativos reais de 
indicadores importantes que falam do emprego, do 
crédito, do crescimento riqueza.

Em Santa Catarina, o resultado das políticas e 
dessa belíssima avaliação do enfrentamento à crise, 
que tivemos capacidade de desenvolver no nosso País, 
também faz parte de um levantamento que a revista 
Amanhã e a Price Waterhouse estão divulgando. É uma 
avaliação das quinhentas maiores empresas do sul do 
País, uma análise dos setores empresariais produtivos 
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

É muito interessante, porque a gente sabe o 
quanto Santa Catarina vem sofrendo catástrofes, di-
ficuldades grandes. É um Estado exportador, no qual 
a exportação tem muito peso. Portanto, a queda do 
dólar, a valorização do real, a questão do mercado 
externo, das exportações têm peso. Mas os setores 
empresariais, as cem maiores empresas catarinenses, 
tiveram crescimento de 23% no ano de 2008. No Pa-
raná, as empresas analisadas cresceram 21%. E aí, 
Senador Paulo Paim, só podemos lamentar, porque, 
no Rio Grande do Sul, as empresas cresceram ape-
nas 6%. Então, há uma diferença muito significativa, 
numa demonstração de que o Rio Grande do Sul não 
está conseguindo aproveitar bem, adequadamente, 
inclusive, esse bom enfrentamento da crise que o Bra-
sil está tendo.

Como a própria reportagem realça, essa forte ex-
pansão e crescimento das maiores empresas de Santa 
Catarina e do setor produtivo como um todo, deu-se 
apesar da enchente do Vale do Itajaí, da estiagem, de 
todos esses furacões, tornados, granizos que Santa 
Catarina, infelizmente, vem sofrendo, apesar de termos 
recebido, por parte do Governo Federal, do Presiden-
te Lula, muita ajuda. Só em relação ao Vale do Itajaí, 
no norte, entre os recursos que foram para o caixa 
do Governo Estadual, para as empresas do Governo 
Estadual – empresas, famílias e Municípios –, foram 
mais de R$800 milhões em socorro. E houve algo que, 
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em Santa Catarina, teve um forte impacto: apesar da 
tragédia, o comércio de Blumenau e de Itajaí teve as 
melhores vendas nos meses de dezembro e de janeiro, 
recorde de vendas, o que coincidiu exatamente com a 
liberação do Fundo de Garantia.

O Presidente Lula atendeu ao apelo que fiz pes-
soalmente e fez um decreto modificando, só para Santa 
Catarina, as regras do Fundo de Garantia, depois da-
quela catástrofe de novembro, quando se eliminou o 
teto, eliminou-se a burocracia. Ou seja, as famílias não 
tiveram que comprovar que foram diretamente atingidas, 
o decreto de calamidade já era suficiente para pode-
rem fazer o saque. Houve mobilização de mais de mil 
funcionários da Caixa, de vários Estados, que foram a 
Santa Catarina e, em aproximadamente quatro meses, 
entrou na economia de Santa Catarina R$1,4 bilhão, 
aproximadamente, do Fundo, e as famílias puderam, 
com o saque, reconstruir sua vida, comprar. 

É por isso que, apesar da tragédia, as medidas 
adotadas, tanto do Fundo de Garantia quanto os recur-
sos, acabaram tendo um impacto; e, talvez, apesar das 
tragédias, o socorro ajudou – e muito – Santa Catarina 
a ser um Estado a ter esse crescimento significativo de 
23%, em 2008, dos principais setores empresariais.

E as dez empresas catarinenses classificadas no 
ranking, até faço questão aqui de registrar: a primeira 
delas é a Bunge; a segunda é a Perdigão; e a terceira 
é a Sadia. Portanto, as três primeiras lidam com ali-
mentação, inclusive são empresas importantes, que 
têm grande realce e que contribuem, no cotidiano, 
com nossa mesa. A quarta é o Grupo Weg; a quinta é 
a Tractebel Energia e controladas; a Celesc, em sexto; 
e a Eletrosul, em sétimo. Portanto, a quinta, a sexta e 
a sétima são empresas voltadas também ao setor de 
energia, que são fundamentais para qualquer desen-
volvimento do País. A oitava é a Seara, que também 
está vinculada à questão de alimentos; a nona, Gru-
po Tigre; e a décima, Tupy. Aí tem a vinculação com a 
construção civil, com tubos e conexões, que também 
têm tido grande desenvolvimento.

Então, era esse o registro, Sr. Presidente, que eu 
queria deixar aqui.

Quero agradecer tanto ao Senador Papaléo quan-
to ao Senador Paulo Paim por terem me permitido fazer 
o primeiro pronunciamento nesta sessão de quarta-
feira do Senado.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Ideli Salvatti, 
o Sr. Papaléo Paes deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Pela ordem, Expedito Júnior.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pos-
so, Senador Expedito? Senador Expedito, permita-me, 
porque...

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Pois 
não.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – V. Exª 
é mais antigo do que eu. Na caserna, antiguidade é 
posto, e o posto de V. Exª é mais alto do que o meu 
mesmo.

Mas eu gostaria de pedir a V. Exª, Senador Mão 
Santa, Senador...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – 
PI) – Eu só queria dizer que falou a Ideli; depois, é um 
orador inscrito. Está inscrito Papaléo Paes. 

Papaléo Paes, aproxime-se.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É só 

para fazer um registro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 

– Não, pela ordem. 
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está 
no plenário conosco a nadadora Joana Maranhão, 
acompanhada da sua mãe. 

A Joana é conhecida no Brasil como uma grande 
atleta, vencedora, mas também por um caso emblemá-
tico: a Joana foi abusada na infância e, ao denunciar 
seu técnico – ela o fez aos 20 anos –, em vez de o 
abusador pagar, ela, hoje, sofre um processo movido 
por ele. Uma lei que, hoje, acabamos de consertar. Uma 
lei da CPI da Pedofilia, que foi votada hoje na CCJ, 
por unanimidade, e que leva o nome dela, Lei Joana 
Maranhão, encerra o ciclo de impunidade. 

Ela tinha seis meses, após os 18 anos, para po-
der denunciar. Após isso, o crime caía, o abusador já 
não mais seria punido pelo crime que cometeu; mas, 
com a lei votada hoje, nesse entendimento – porque 
a CPI é um calalisador da dor da sociedade brasileira 
–, a vítima do abusador, agora, com a Lei Joana Ma-
ranhão, que está para o Brasil agora, para as crianças, 
como a Lei Maria da Penha, Senador Geraldo Mesqui-
ta, fica livre, após os 18 anos, para, quando se sentir 
bem emocionalmente, moralmente fortificada, aos 20, 
aos 25, aos 30 anos, denunciar seu abusador. A ação, 
que era privada, hoje torna-se pública. Não depende 
mais do querer da família. Se uma criança foi abusada 
e o Ministério Público toma ciência disso, então, pune 
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o abusador, porque, antigamente, só se fazia a prote-
ção ao abusador. 

De maneira que se fecha um ciclo de impuni-
dade, pela coragem dessa moça, que, com o nome 
que tem no esporte brasileiro, foi a público denunciar 
um abuso que ocorreu quando tinha nove anos. Ela é 
moça de classe média, filha de uma médica e recebeu 
atendimento psicológico e emocional. Agora, imagine, 
Senador Geraldo, as crianças simples, pobres, que não 
têm atendimento psicológico, que não tem atendimento 
emocional! A vida se perdeu para essas crianças. 

Essas outras crianças, Joana, são nadadoras 
que não chegaram; são vencedoras que não vence-
ram; são triatletas que não conseguiram chegar; são 
medalhistas que não receberam medalha, porque al-
guém roubou sua infância no começo. 

Então, é significativa a coragem dessa moça, a 
coragem da família e a lei votada hoje por esta Casa, 
de iniciativa dessa CPI que tenho orgulho de presidir. 
Eu a presido com o apoio total desta Casa, Senador 
Mão Santa. Tenho o apoio de V. Exª, do Senador Ge-
raldo, do Senador Papaléo, que está na tribuna agora; 
e, com a vênia de V. Exªs e do Senador Expedito, que 
me concede a vez para fazer este registro, com a pre-
sença dela aqui... A Joana faz faculdade e, hoje, nada 
pelo Minas, preparando-se para mais outra Olimpíada, 
para dar alegria aos brasileiros. Essa moça, ainda muito 
jovem, aos 22 anos, torna-se símbolo de uma luta ab-
solutamente significativa para as famílias do Brasil.

Faço este registro, agradecido por sua presença, 
ao lado do Dr. Tiago, que é um dos construtores do 
texto dessa lei, juntamente com a Drª Ana, o Dr. Casé, 
o Dr. Baldino, os consultores do Senado que trabalham 
junto conosco nessa CPI.

Muito obrigado, Joana.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por este momento.
Muito obrigado, Senador Papaléo, que já está na 

tribuna, e Senador Expedito Júnior, por ter-me conce-
dido este momento.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 

– Senador Magno Malta, nós queremos exaltar a cora-
gem que V. Exª tem, coragem associada à competên-
cia e à capacidade de trabalho para presidir essa Co-
missão da Pedofilia, que luta contra uma das maiores 
vergonhas e nódoas de nossa sociedade.

Papaléo Paes, permita-me mudar o nome de V. 
Exª para “Papaléo Paes Paciência”, porque temos, pela 
ordem, o nosso Senador Expedito Júnior. 

Então, V. Exª, “Papaléo Paes Paciência”, será o 
próximo orador.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Mão San-

ta, agradeço. Agradeço, também, ao companheiro de 
partido, Senador Papaléo.

Quero, Senador Mão Santa, agradecer e cumpri-
mentar o Congresso Nacional por ter votado, na ma-
nhã de hoje, a resolução das perdas das prefeituras 
municipais, das prefeituras brasileiras. O Congresso 
aprovou, hoje, R$1 bilhão, e nós estaremos autorizan-
do o Governo a fazer essa equiparação, essa correção 
para as prefeituras brasileiras. Certamente, as prefei-
turas do seu Piauí, os prefeitos do seu Piauí devem ter 
reivindicado. V. Exª participou do encontro, da marcha 
dos prefeitos aqui, e não foi diferente também comigo 
lá no meu Estado. 

Sr. Presidente, na verdade, o pedido pela ordem 
é para dizer que, com isso, nós limpamos a pauta. A 
reivindicação, Senador Papaléo, do nosso partido, do 
PSDB e do Democratas, que foi atendida no Congres-
so Nacional, vai-nos permitir, hoje, o segundo turno da 
votação da PEC nº 483, de autoria da Senadora Fátima 
Cleide, que deverá ser votada hoje na Câmara dos De-
putados. Acredito eu que, já na próxima semana, nós 
vamos poder nos debruçar sobre ela aqui, no Senado 
da República, porque ela retorna para esta Casa.

Então, eu quero só fazer este registro e, mais uma 
vez, pedir aos nossos Deputados Federais – certamen-
te, acredito que devam repetir as votações que foram 
feitas já no primeiro turno, na votação da PEC nº483 
– para que votem novamente, assim como foi feito no 
primeiro turno na Câmara dos Deputados.

Eu não vou ficar aqui, hoje, Sr. Presidente. Eu não 
devo acompanhar a votação da PEC, porque eu tenho 
um encontro no Município de Vilhena e nós estamos 
finalizando, aí, os prazos para filiações partidárias. Nós 
estamos fazendo as filiações partidárias no Estado de 
Rondônia. Mas aproveito para fazer um agradecimen-
to a toda a população, a toda a classe operária, aos 
servidores públicos do meu Estado. 

Vocês que estão agora assistindo à TV Senado 
podem, daqui a pouco, assistir à TV Câmara, porque, 
certamente, hoje a PEC da Transposição será votada 
pela segunda vez. 

Quero cumprimentar e parabenizar o Governador 
Ivo Cassol, parabenizar os Deputados Estaduais, em 
nome do Presidente da Assembléia, Newton de Castro, 
os 24 Deputados Estaduais que estão aqui presentes, 
peregrinando, aí, pelos gabinetes dos líderes, pedin-
do que votem favoravelmente à aprovação da PEC da 
Transposição. 

Para finalizar, quero registrar a presença do Dr. 
Segismundo, advogado de Porto Velho, um dos grandes 
advogados do nosso Estado, que está acompanhando 
a Senadora Fátima Cleide. 
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E Senador Mão Santa, eu esperava que V. Exª 
também viesse a se filiar ao PSDB. V. Exª estava sen-
do disputado por vários partidos políticos, mas quero 
cumprimentar a coragem e a decisão de V. Exª de se 
filiar ao PSC. 

Espero que V. Exª continue representando esta 
Casa, porque o Senado sem V. Exª não é o mesmo. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 

– Peço paciência ao Papaléo. 
Queremos, em nome do Senado da República, 

render as nossas homenagens à Joana. 
Joana, o que tenho a dizer, e o Magno Malta sabe 

mais do que eu, é que num melhores discursos de 
Cristo ele disse: “Bem-aventurados os que têm fome e 
sede de justiça.” Principalmente aqueles que sofreram 
injustiça, Deus recuperará.

Joana, V. Sª, a atleta, acaba de ganhar a meda-
lha de ouro da coragem. Isso é muito importante. Fal-
tando coragem, faltam todas as outras virtudes. V. Sª 
é campeã da coragem. 

Nós queremo-nos associar, em respeito ao Mag-
no Malta, que aprendeu no colo da sua santa mãe a 
se formar no Livro de Deus, que diz, para mostrar a 
grandeza: “Vinde a mim as criancinhas”.

Ai daqueles que abusarem de uma criança! Ai 
daqueles! É melhor amarrarem uma pedra no pescoço 
e se lançarem ao fundo do mar. 

Então, V. Sª é, hoje, igual àquela heroína da Fran-
ça, a Joana d’Arc. V. Sª é a nossa Joana, a coragem 
que ajuda o Magno Malta e o Senado a apagar a mais 
vergonhosa nódoa da nossa sociedade, que é a pe-
dofilia. Seja feliz. (Palmas.)

Com a palavra, o Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu quero, 
hoje, também fazer uma referência muito especial à 
CPI da Pedofilia.

Tive oportunidade, ontem, Senador Magno Malta, 
de fazer um pronunciamento específico sobre o tema 
e de dizer que, realmente, a necessidade dessa CPI é 
mais do que evidente num País onde... Com toda sin-
ceridade, apesar de ser médico há mais de 30 anos, 
Drª Teresinha, eu não tinha noção do que era, em sua 
profundidade, essa questão da pedofilia, que marcas 
indeléveis deixa na criança, deixa no ser humano.

Hoje, a nossa homenagem é exatamente para 
a consequência da coragem da querida de todos os 
brasileiros, Joana Maranhão, que aqui está acompa-
nhada da sua mãe.

Eu soube que a senhora é médica e eu também 
sou médico, Drª Teresinha Maranhão, e quero dizer 

que a senhora e a sua filha colaboram com este País 
no momento em que a coragem prevalece e o des-
prendimento de qualquer outro tipo de discriminação 
prevalece. 

A moça e a senhora vêm, aqui, prestar um grande 
serviço, não ao Senado Federal, não ao nosso Presi-
dente Magno Malta, mas, sim, ao nosso Brasil.

Então, quero exatamente deixar registrada a par-
ticipação da Joana em todo esse processo que se está 
fazendo como consequência da CPI. Nós precisávamos 
muito de leis para punir com a devida decência os pe-
dófilos. Então, isso nós estamos alcançando. 

Esperamos que outras pessoas, com a mesma 
coragem, desprendimento e determinação que teve 
a Joana, que está aqui acompanhada por sua mãe, 
passem a colaborar com o esforço do Senador Magno 
Malta. Aí, sim, permita-me, Senador, transferir para V. 
Exª 99% da responsabilidade dessa CPI, desde a sua 
criação até agora, na sua manutenção. 

Eu sou membro suplente da CPI e reconheço que 
se não fossem a sua força de vontade, a sua determi-
nação, a sua perseverança, a sua responsabilidade e 
o conhecimento que V. Exª tem do Direito, no sentido 
de fazer dessa CPI uma grande obra, uma obra divina 
neste Senado, nós não estaríamos alcançando o que 
estamos alcançando hoje.

Então, a homenagem que nós fazemos à Joana eu 
quero que seja transferida para V. Exª, Senador Magno 
Malta, porque, realmente, é uma obra extremamente 
importante, que nos orgulha – eu, como Senador e 
como médico – e, fundamentalmente, resgata para esta 
Casa, diante desta grande obra que V. Exª e os demais 
membros da CPI construíram e estão construindo, res-
gata o respeito que esta Casa merece.

Parabéns a V. Exª, parabéns a Joana e a senhora 
sua mãe, ao grupo de advogados, de consultores que 
participaram aqui no Senado. E eu quero fazer uma 
referência ao Dr. Tiago, que está aqui presente. Muito 
obrigado ao senhor.

O esforço desta equipe que está nos bastidores 
faz com este belo trabalho do Senador Magno Malta 
realmente apareça de uma forma muito brilhante, ali-
ás, como sempre V. Exª foi nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – 
PI) – Senador Papaléo, me permita um instante, com 
toda a paciência.

Ô Magno Malta, eu queria que V. Exª oferecesse, 
em nome da Mesa Diretora do Senado, a bem-aven-
turança e que sejam afixadas, no Brasil, estas duas 
frases, lembrando a Joana, medalha de ouro de cora-
gem no combate à pedofilia: “bem-aventurados os que 
têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos”; 
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e “bem-aventurados os que sofrem perseguição por 
causa da injustiça porque deles é o reino dos céus”.

Então, receba, Joana. – V. Exª, que considera-
mos aqui, com Geraldo Mesquita, que rapidamente 
mostra a eficiência da Mesa –, a medalha de ouro de 
coragem no combate à pedofilia. Está aqui a nossa 
homenagem.

(Entrega da homenagem.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Ai daqueles que escandalizarem uma criancinha. É
melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no 
fundo do mar. Jesus Cristo.

Com a palavra o Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP.) – Sr. Pre-

sidente, vim falar sobre educação.
Srªs e Srs. Senadores, já estamos praticamente 

no final da primeira década do Século XXI e o Brasil 
continua reprovado em educação se comparado com 
países do mesmo nível econômico e com os de alto 
desenvolvimento. Depois de liquidar com o ensino 
público, que era de boa qualidade nos anos 1960, e 
escancarar as portas da educação para a iniciativa 
privada, as autoridades educacionais percebem agora 
que foi um erro adotar tal política.

As falhas estruturais do sistema educacional do 
País, que são cada vez mais notadas nos diversos le-
vantamentos realizados periodicamente, assinalam que 
é preciso mudar as linhas gerais dessa política. Nas 
escolas de hoje, o que interessa é o lucro e a quantida-
de das matrículas que precisam aumentar a cada ano. 
Em segundo plano está a aprendizagem de qualidade, 
a boa pedagogia, a formação de bons professores e a 
valorização de suas carreiras, currículos atualizados e 
ambientes escolares bem estruturados.

No início de setembro, o Ministério da Educação 
divulgou o seu Índice Geral de Cursos (IGC), que tem 
como base a avaliação do Enade (Exame Nacional 
de Ensino Superior), que mede a eficiência e a quali-
dade das instituições de ensino em nível nacional. De 
acordo com o IGC apresentado, 588 estabelecimentos 
de ensino e mais 1.500 cursos superiores obtiveram 
notas abaixo do limite aceitável, ou seja, tiveram con-
ceitos entre 1 e 2.

Inegavelmente, isso prova mais uma vez que o 
sistema educacional brasileiro não é capaz de formar 
o jovem para o futuro e mostra também que parte dos 
professores não está devidamente preparada para a 
carreira.

De acordo com o Secretário Nacional de Ensino 
Superior do MEC, Dr. Ronaldo Mota, dos quase dois 
milhões de professores da educação básica em todo 
Brasil, 400 mil não têm nível superior. Outros 400 mil 

têm 3º grau, mas não na área que ministram; e 1,2 
milhão não recebem uma educação continuada e 
permanente. 

No último mês de junho, a revista britânica The
Economist traçou um panorama da educação do Brasil 
e afirmou que a má qualidade da educação é o maior 
freio ao nosso desenvolvimento.

Como bem sabemos, o desenvolvimento eco-
nômico e social tem relação direta com a capacidade 
de capital humano formado por um país e isso só se 
alcança com educação de qualidade. Se o Governo 
assumisse a partir de hoje a posição de melhoria da 
educação básica, certamente, dentro de uma década, 
quando as crianças de hoje estarão prontas para o 
mercado de trabalho, os impactos sobre a economia 
seriam positivos, todos os investimentos que preci-
sariam ser feitos no ensino público seriam pagos, a 
escola teria outro nível e os diplomados seriam bem 
avaliados em qualquer teste. 

Porém, um dos aspectos que mais chamaram a 
atenção da publicação inglesa foi o péssimo resultado 
conquistado pelos brasileiros no Programa Internacional 
de Avaliação de Alunos (Pisa), que se realiza a cada 
três anos sob orientação da Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Segundo a revista, apesar do progresso que vem 
conquistando em outros campos, o Brasil não conse-
gue o mesmo desempenho na educação e está bem 
abaixo de muitos países em vias de desenvolvimento. 
Em comparação com a Coreia do Sul, por exemplo, 
até a década de 1970 o nosso sistema de ensino era 
melhor do que o de lá. Todavia, com a “revolução edu-
cacional” que foi feita naquele país a partir daquela 
data, ficamos para trás, e hoje a Coreia do Sul já é um 
país desenvolvido e plenamente educado. Com uma 
população de cerca de 50 milhões de habitantes, tem 
uma renda per capita de mais de US$24 mil, um PIB 
de mais de US$1 trilhão e uma taxa de mortalidade 
infantil de apenas 5,94 por mil nascimentos.

Na opinião da revista inglesa, o Brasil precisa 
urgentemente investir mais em educação básica, em 
vez de privilegiar as universidades e não dedicar o de-
vido esforço à alfabetização das crianças. O mesmo 
acontece com a formação dos professores, que exige 
maior atenção, com a valorização de sua carreira e 
com a melhoria de suas condições de trabalho e de 
salário. Só desta forma o Brasil conseguirá melhorar 
a qualidade do ensino, diminuir os altos índices de re-
petência e evasão de alunos e evitar que o professor 
precise de três ou quatro empregos para poder sobre-
viver com a sua família.

A revista finaliza a reportagem dizendo o seguin-
te: “A conquista do mundo – mesmo a amigável e sem 
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confrontos que o Brasil busca – não virá para um País 
onde 45% dos chefes de família pobres têm menos de 
um ano de escolaridade”.

Nobre Senadoras e nobres Senadores, no mês 
de junho passado, na cidade de São Paulo, ao par-
ticipar do seminário: “Educação e Desenvolvimento”, 
promovido pela Fundação Itaú Social, o respeitado 
Professor americano, Eric Hanushek, da Universidade 
de Stanford, disse: “A qualidade do professor é o ele-
mento mais importante da escola”. Para ele, “a melhora 
da qualificação dos professores é a chave para a efi-
ciência do sistema educacional. Não importa o tempo 
que a criança fica na escola, mas sim a quantidade 
de conteúdo que ela aprende.” O educador americano 
acredita que, além de ser o responsável pela aprendi-
zagem do aluno, o bom professor é capaz de diminuir 
as defasagens existentes entre uma criança de família 
rica e outra de família pobre.

Inegavelmente, quando falamos de bons profes-
sores, a qualidade do seu rendimento em sala aula 
tem muito a ver com o nível da escolaridade que teve 
durante o período de formação, com o ambiente de 
trabalho que atua, com a infraestrutura das escolas, 
com a experiência de magistério, com a valorização 
da carreira, com respeito à profissão, com recebimen-
to de salário digno e com os elogios que recebem dos 
seus superiores. A soma desses fatores eleva a auto-
estima do professor, beneficia os alunos e aumenta a 
qualidade do ensino.

Senadora Fátima Cleide, faço questão de reser-
var este tempo para V. Exª, visto que V. Exª é da área 
educacional, e eu a respeito muito, respeito muito 
suas opiniões.

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Obrigada, 
Senador Papaléo. Quero apenas parabenizá-lo pelo 
pronunciamento. Concordo com o diagnóstico feito pela 
revista. Infelizmente, os resultados da avaliação do sis-
tema educacional brasileiro ainda não estão muito bem 
definidos. V. Exª sabe, assim como os Senadores Mão 
Santa e Tião Viana, que são da área de saúde, que a 
saúde avançou um pouco além da educação, quando 
criou o Sistema Único de Saúde, que hoje avaliamos 
com problemas. Mas o sistema educacional brasileiro 
não é único; ele é disperso. E a avaliação desse siste-
ma é muito ruim, ainda hoje, apesar dos esforços. Mas 
acho que é necessário também fazer o registro de que 
a Nação brasileira tem feito um esforço muito grande 
no sentido de construir uma estrutura para resgatar...

(Interrupção do som.)

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – ...que 
resgate a valorização e a dignidade do profissional da 
educação, gerando qualidade no processo educacional. 

Isso significa que nossas crianças, ao saírem do Ensi-
no Fundamental, saberão efetivamente ler e escrever 
e também terão acesso, terão resultado positivo com 
as quatro operações, porque, infelizmente, isso ainda 
não existe, nós ainda temos um sistema muito capenga 
no resultado. Mas é bom registrar também que quando 
se universalizou a educação básica neste País... An-
tes, como o senhor disse, em uma comparação com 
a Coréia, o Brasil estava ombro a ombro, em qualida-
de. Mas naquele tempo havia uma educação elitista, 
que servia apenas para alguns. A partir dos anos 70, 
há uma determinação e uma forte vontade da Nação 
brasileira de universalizar o ensino fundamental. O 
que acontece? Acontece que mais gente entrou no 
sistema, porém, não houve recursos suficientes para 
garantir essa qualidade que foi, pouco a pouco... Eu 
me lembro de que eu, na 8ª série, meu pai dava aula 
para mim, e ele tinha tido acesso apenas ao 5º ano 
ginasial naquela época. Então, quero dizer com isso, 
Senador Papaléo, que a partir do Governo passado, 
do Governo Fernando Henrique Cardoso, em que 
houve uma aliança entre o PSDB e o DEM, nós tive-
mos o início de um processo de resgate efetivo dessa 
questão do financiamento da educação, com o Fundef. 
Naquele momento, vendo só o ensino fundamental. E 
agora nós estamos num momento muito importante 
da educação brasileira, que é o de repactuarmos e 
efetivamente caminharmos para a construção de um 
sistema nacional articulado de educação. Várias vezes, 
tenho falado aqui na Conae, que vai acontecer no ano 
que vem, mas que já aconteceram, neste ano, as eta-
pas municipais, e agora no final de outubro, início de 
novembro, iniciam-se as etapas estaduais. De modo 
que estamos aperfeiçoando o caminho, a estrutura 
para o financiamento da educação, com o Fundeb. 
Aqui no Congresso Nacional, nós já fizemos a nossa 
parte no que significa avançar no resgate da dignida-
de do profissional, com a aprovação do piso salarial. 
Infelizmente, o STF ainda não se posicionou sobre a 
ADIn que foi impetrada pelos governadores contrários 
ao piso, que infelizmente existem. Há muitos gestores 
neste País que não têm a compreensão que eu e o 
senhor temos de que é importante investir...

(Interrupção do som.)

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – ...investir 
em educação, Senador Papaléo, para que possamos 
construir o caminho do desenvolvimento sustentável, 
do desenvolvimento social e econômico, que seja, 
efetivamente, sustentável. Então, eu quero apenas fa-
zer este registro, que nós estamos caminhando para 
a superação desses péssimos resultados que ain-
da existem hoje. Porque o que está se fazendo hoje, 
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nesses últimos sete anos no Governo do Presidente 
Lula... São inegáveis os avanços, o compromisso e a 
determinação do Governo de investir, cada vez mais, 
em educação. Hoje, teremos a oportunidade de votar 
a DRU lá na Câmara, mais uma vez. Com isso, vamos 
fazer com que o Ministério da Educação dê um salto em 
seu orçamento, de 2009 para 2010, no valor de R$22 
bilhões para mais de R$50 bilhões. Aí sim, estamos em 
investimento na qualidade da educação. Infelizmente, 
esse resultado não vai acontecer no ano que vem. Só 
poderemos ver o resultado do recurso investido hoje 
daqui a quatro anos, pelo menos. Meus parabéns pelo 
pronunciamento, pela sua preocupação. Concordo com 
o senhor: a educação é o caminho para a superação 
das desigualdades. 

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sena-
dora Fátima Cleide, quero, em homenagem ao seu 
aparte, que foi muito consciente da realidade e bas-
tante abrangente, encerrar meu pronunciamento. Eu 
teria mais quatro laudas aqui a pronunciar, mas vou 
encerrar exatamente homenageando a abrangência 
do seu aparte, que vai muito além do meu discurso e 
realmente enriquece muito meu pronunciamento.

Então, peço ao Sr. Presidente que, além do aparte 
da Senadora Fátima Cleide, meu pronunciamento...

(Interrupção do som.)

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – ...seja 
considerado como lido completamente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Eu lhe dei dois minutos pela paciência, e dá para ler 
o pronunciamento.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Mas eu 
dedico esses dois minutos ao aparte da Senadora 
Fátima Cleide.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAPALÉO PAES

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, já estamos praticamente no final da primei-
ra década do século XXI e o Brasil continua reprovado 
em educação se comparado com países do mesmo 
nível econômico e com os de alto desenvolvimento. 
Depois de liquidar com o ensino público, que era de 
boa qualidade nos anos 1960 e escancarar as portas 
da educação para a iniciativa privada, as autoridades 
educacionais percebem agora que foi um erro adotar 
tal política. 

As falhas estruturais do sistema educacional do 
País, que são cada vez mais notadas nos diversos le-
vantamentos realizados periodicamente, assinalam que 
é preciso mudar as linhas gerais dessa política. Nas 

escolas de hoje, o que interessa é o lucro e a quantida-
de das matrículas que precisam aumentar a cada ano. 
Em segundo plano está a aprendizagem de qualidade, 
a boa pedagogia, a formação de bons professores e a 
valorização de suas carreiras, currículos atualizados e 
ambientes escolares bem estruturados.

No início de setembro, o Ministério da Educação 
divulgou o seu Índice Geral de Cursos (IGC), que tem 
como base a avaliação do Enade (Exame Nacional do 
Ensino Superior), que mede a eficiência e a qualidade 
das instituições de ensino em nível nacional. De acor-
do com o IGC apresentado, 588 estabelecimentos de 
ensino e mais de 1 mil e 500 cursos superiores obtive-
ram notas abaixo do limite aceitável, ou seja, tiveram 
conceitos entre 1 e 2. 

Inegavelmente, isso prova mais uma vez que o 
sistema educacional brasileiro não é capaz de formar 
o jovem para o futuro e mostra também que parte dos 
professores não está devidamente preparada para a 
carreira. De acordo com o Secretário Nacional de Ensi-
no Superior do MEC, Doutor Ronaldo Mota, dos quase 
2 milhões de professores da educação básica em todo 
o Brasil, 400 mil não têm nível superior. Outros 400 mil 
têm terceiro grau, mas não na área que ministram e 
1 milhão e 200 mil não recebem uma educação con-
tinuada e permanente.

No último mês de junho, a revista britânica The
Economist traçou um panorama da educação no Brasil 
e afirmou que a má qualidade da educação é o maior 
freio ao nosso desenvolvimento. Como bem sabemos, 
o desenvolvimento econômico e social tem relação 
direta com a capacidade de capital humano formado 
por um país e isso só se alcança com educação de 
qualidade. 

Se o Governo assumisse a partir de hoje a posição 
de melhoria da educação básica, certamente, dentro de 
uma década, quando as crianças de hoje estarão pron-
tas para o mercado de trabalho, os impactos sobre a 
economia seriam positivos, todos os investimentos que 
precisariam ser feitos no ensino público seriam pagos, 
a escola teria outro nível e os diplomados seriam bem 
avaliados em qualquer teste. Porém, um dos aspectos 
que mais chamou a atenção da publicação inglesa foi 
o péssimo resultado conquistado pelos brasileiros no 
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), 
que se realiza a cada três anos sob a orientação da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). 

Segundo a revista, apesar do progresso que vem 
conquistando em outros campos, o Brasil não conse-
gue o mesmo desempenho na educação e está bem 
abaixo de muitos países em vias de desenvolvimento. 
Em comparação com a Coréia do Sul, por exemplo, 
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até a década de 1970 o nosso sistema de ensino era 
melhor do que o de lá. Todavia, com a “revolução edu-
cacional” que foi feita naquele país a partir daquela 
data, ficamos para trás e hoje a Coréia do Sul já é um 
país desenvolvido e plenamente educado. Com uma 
população de cerca de 50 milhões de habitantes, tem 
uma renda per capita de mais de 24 mil dólares, um 
Produto Interno Bruto (PIB) de mais de um trilhão de 
dólares e uma taxa de mortalidade infantil de apenas 
5,94 por 1.000 nascimentos.

Na opinião da revista inglesa, o Brasil precisa 
urgentemente investir mais em educação básica ao 
invés de privilegiar as universidades e não dedicar o 
devido esforço à alfabetização das crianças. O mesmo 
acontece com a formação dos professores, que exige 
maior atenção, com a valorização de sua carreira e com 
a melhoria de suas condições de trabalho e de salário. 
Só dessa forma o Brasil conseguirá melhorar a quali-
dade do ensino, diminuir os altos índices de repetência 
e evasão de alunos e evitar que o professor precise de 
três ou quatro empregos para poder sobreviver com a 
sua família. A revista finaliza a reportagem dizendo o 
seguinte: “A conquista do mundo – mesmo a amigável 
e sem confrontos que o Brasil busca – não virá para 
um país onde 45% dos chefes de família pobres têm 
menos de um ano de escolaridade”.

Nobres Senadoras e Senadores, no mês de ju-
nho passado, na cidade de São Paulo, ao participar do 
seminário: “Educação e Desenvolvimento”, promovido 
pela Fundação Itaú Social, o respeitado Professor ame-
ricano, Eric Hanushek, da Universidade de Stanford, 
disse: “A qualidade do Professor é o elemento mais 
importante da escola”. Para ele, “a melhora da qua-
lificação dos professores é a chave para a eficiência 
do sistema educacional. Não importa o tempo que a 
criança fica na escola, mas sim a quantidade de conte-
údo que ela aprende.” O educador americano acredita 
que, além de ser o responsável pela aprendizagem do 
aluno, o bom professor é capaz de diminuir as defa-
sagens existentes entre uma criança de família rica e 
outra de família pobre. 

Inegavelmente, quando falamos de bons pro-
fessores, a qualidade do seu rendimento em sala de 
aula tem muito a ver com o nível da escolaridade que 
teve durante o período de formação, com o ambiente 
de trabalho onde atua, com a infra-estrutura das es-
colas, com a experiência de magistério, com a valo-
rização da carreira, com o respeito à profissão, com 
o recebimento de salário digno e com os elogios que 
recebe dos seus superiores. A soma desses fatores 
eleva a auto-estima do professor, beneficia os alunos 
e aumenta a qualidade do ensino.

Como já lembrei no início deste pronunciamento, 
a perda de qualidade do ensino público no Brasil vem 
se verificando desde meados dos anos 1960, portan-
to quase 50 anos. Entretanto, não podemos deixar de 
reconhecer que, nos últimos dez anos, o MEC tem 
feito algum esforço para melhorar essa situação, mas 
o caminho é longo. 

Um dos pontos a considerar é a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (LDB), de 1996, que tornou a 
carreira de professor mais exigente com a obrigação 
do diploma universitário. Todavia, não podemos nos es-
quecer que ainda existem cerca de 20%, dos 2 milhões 
e 600 mil docentes em atividade, que não possuem o 
certificado. Merece igual citação a Rede Nacional de 
Formação Continuada de Professores de Educação 
Básica, que reúne 19 universidades, que promovem 
treinamento de capacitação para professores, direto-
res e equipes pedagógicas. O mesmo podemos dizer 
do Fundeb (Fundo Nacional do Ensino Básico), que 
também tem colaborado para melhorar o atendimento 
à educação infantil e ao ensino médio.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um dos 
fatores mais importantes para a melhoria da educação 
no Brasil é a formação dos professores. Um profes-
sor que não sabe português e não tem conhecimento 
adequado da matéria que vai assumir perante seus 
alunos, não tem condições de ensinar em nenhuma 
escola. Além disso, ele precisa conhecer bem os mé-
todos e procedimentos pedagógicos que devem ser 
empregados para que as crianças aprendam a ler e a 
escrever. Para isto, não basta apenas freqüentar um 
curso de reciclagem ou uma escola de pedagogia. É
preciso que ambos tenham qualidade e sejam capa-
zes de gerar efeitos verdadeiramente significativos 
para melhorar a capacitação do professor e o ensino.

Gostaria de terminar este pronunciamento repe-
tindo o que dizemos inúmeras vezes e não consegui-
mos até agora transformar em realidade: o futuro do 
Brasil está na educação. Países como a Coréia do Sul, 
Singapura, Taiwan, Malásia, China, Argentina, Cuba, 
Chile, Costa Rica, Uruguai e outros priorizaram os 
seus sistemas educacionais e estão na dianteira em 
relação ao Brasil.

A educação de qualidade para o nosso País é 
fator determinante para a redução das desigualdades 
sociais, para a conquista do desenvolvimento susten-
tável e para o nosso projeto de ser uma grande po-
tência mundial.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 

– V. Exª será atendido na forma da lei, do Regimento. 
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Nossos aplausos pelo pronunciamento e pela paciên-
cia que teve na tribuna!

A SRª FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente, Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) – 
Pela ordem, tem a palavra a Senadora Fátima Cleide.

A SRª FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Senador Mão Santa, 
até já combinei com o Senador Tião Viana que falarei 
por dois minutos. Apenas vou fazer o registro de que 
estão na nossa tribuna de honra representantes do 
Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do 
Estado de Rondônia. Estou vendo representantes do 
Ministério Público, da Polícia e da Educação, servido-
res da Assembleia Legislativa, servidores do Judiciá-
rio. Essa mobilização, Sr. Presidente, dos dirigentes 
sindicais do Estado de Rondônia, estende-se também 
aos Parlamentares tanto da Bancada federal quanto 
da Bancada estadual.

Hoje, estão presentes em Brasília 23 dos 24 De-
putados Estaduais da Assembleia Legislativa do Es-
tado de Rondônia. Conforme já foi dito aqui, estamos 
hoje na expectativa muito grande da apreciação, em 
segundo turno, na Câmara, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 483, de minha autoria, que trata da 
transposição dos servidores públicos do Estado de 
Rondônia para o quadro em extinção do ex-Território 
Federal de Rondônia. Estou confiante de que essa 
matéria será apreciada hoje, se houver quórum na
Câmara. Espero que haja quórum, que, hoje, possa 
ser apreciada tanto a PEC nº 483 quanto a DRU da 
Educação e que possamos obter sucesso, como obti-
vemos na primeira votação na Câmara.

Faço aqui um apelo a todos os Deputados Fede-
rais, para que compareçam ao plenário da Câmara hoje, 
à tarde. Estamos negociando, por meio do coordenador 
da Bancada, que é o Deputado Eduardo Valverde, Re-
lator da matéria na Câmara, para que a matéria seja 
colocada como primeiro item da pauta.

Então, Sr. Presidente, com esse registro, quero 
dizer da minha confiança de que a matéria seja apro-
vada o mais rapidamente possível na Câmara, porque 
ela terá de retornar ao Senado Federal para aprecia-
ção, uma vez que sofreu modificações na Câmara. Em 
seguida, ainda haverá o segundo momento legislativo, 
que é a regulamentação da matéria.

Nossos servidores públicos já estão se aposentan-
do, Senador Mão Santa, e o grande problema é que o 
Estado não lhes garante a aposentadoria. Então, ganha 
o Estado, porque vai ter a segurança de que a União 
vai bancar a folha dos inativos, e ganha o servidor, 
porque vai ter a segurança da sua previdência.

Muito obrigada, Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Agora, vamos chamar um Líder. Estamos alternan-
do: falou um orador inscrito, que foi o Senador Papa-
léo Paes, e, agora, falará uma Liderança, o primeiro 
Líder inscrito.

Está aqui o documento do Partido Republicano 
Brasileiro, transferindo a Liderança ao Senador Roberto 
Cavalcanti, do PRB, que é o Partido do Vice-Presidente 
da República, José Alencar. O Senador Roberto Caval-
canti representa o nosso Estado da Paraíba.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Eu o 
represento com muita honra, Sr. Presidente. Se V. Exª 
quiser dispor de um grande partido, o PRB está à dis-
posição de V. Exª.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi com bas-
tante preocupação que li, em O Globo do último dia 17 
de setembro, que a taxa de acidentes aéreos no Brasil 
é quatro vezes superior à média mundial. De acordo 
com a matéria jornalística, essas informações eram 
provenientes do Relatório de Segurança Operacional 
2008, divulgado pela Agência Nacional de Aviação Ci-
vil (Anac). Os dados me causaram tal assombro, que 
me pareceu adequado verificar se as informações do 
jornal carioca interpretavam corretamente os números 
do informativo da Anac. Infelizmente, a leitura do do-
cumento da agência reguladora mostrou que a segu-
rança dos voos brasileiros é realmente pior do que a 
média mundial. Sr. Presidente, aqui está exatamente a 
capa do relatório da Anac. Enquanto a média mundial 
é de 0,4 acidentes para cada milhão de decolagens, 
no Brasil, é de 1,76 por milhão.

Senador Mão Santa, V. Exª, ao se dirigir ao Piauí; 
Senador Paulo Paim, V. Exª, ao se dirigir ao Rio Gran-
de do Sul; Senador e amigo João Pedro, V. Exª, ao se 
dirigir ao Amazonas; Senador Valter Pereira, V. Exª, 
ao se dirigir ao Mato Grosso do Sul; Senadora Fátima 
Cleide, ao se dirigir a Rondônia; Senador Tião Viana, 
nosso amigo Líder, ao se dirigir a Rondônia, aliás, ao 
Acre, junto com Geraldo Mesquita, um ao lado do outro; 
Senador Garibaldi Alves, ao se dirigir ao Rio Grande 
do Norte; Senador Flávio Torres, ao se dirigir ao Ceará, 
enfim, todos nós estamos voando com um risco quatro 
vezes maior do que a média mundial.

Se comparamos isoladamente o Brasil com ou-
tras regiões, continuamos em posição desfavorável. 
Estamos à frente apenas de regiões notoriamente 
pobres, com baixo desenvolvimento ou com precárias 
condições sociais, como a África, a Ásia central e oes-
te, o sul e o sudeste da Ásia e regiões que saíram de 
grandes colapsos econômicos – no caso, os antigos 
países comunistas da Europa Oriental.
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Para o quinquênio 2009–2013, a Anac afirma que 
pretende reduzir a média brasileira para um acidente 
para cada milhão de decolagens, o que, mesmo assim, 
ainda nos deixaria com o dobro da média mundial.

No entanto, leitura mais atenta nos informa a 
ocorrência de aumento dos acidentes no Brasil entre 
1999 e 2007, ao mesmo tempo em que a taxa média 
no mundo apresentou decréscimo no mesmo perío-
do. Esse diagnóstico aterrador levou a própria Anac 
a concluir, nesse Relatório, pela necessidade de se 
promover uma urgente mudança na forma de geren-
ciamento da segurança, para que sejam adotadas me-
didas eficientes na redução de acidentes para níveis 
ainda mais baixos.

Essa constatação, de que os níveis de acidentes 
aéreos fatais no Brasil estão acima do aceitável, torna-
se ainda mais grave se considerarmos que, dadas as 
dimensões continentais de nosso País, esse meio de 
transporte é fundamental para a integração nacional.

Em relação ao meu Estado, a Paraíba, gostaria 
de tecer alguns comentários a respeito da precarieda-
de da segurança de voo no aeroporto de João Pessoa, 
em Bayeux. Nosso aeroporto, Sr. Presidente, em pleno 
séc. XXI, não conta com instrumentos de segurança 
específicos para aterrissagem em condições adversas, 
ficando o êxito da operação à mercê da experiência 
do piloto e de uma boa dose de sorte. De acordo com 
o Sr. Ronaldo Jenkins, especialista em segurança aé-
rea e Diretor Técnico do Sindicato Nacional das Em-
presas de Aviação (SNEA), é necessário aumentar a 
área para manutenção de pronto atendimento na pista; 
deve ser construída pista de táxi na Pista 16/34, que 
possa ser utilizada como alternativa para pouso de 
emergência; são necessários mais equipamentos de 
raios-X e equipes para inspeção de passageiros; deve 
ser instalado um VOR, equipamento de radionavega-
ção localizado em solo para procedimentos de pouso 
em condições de má visibilidade e teto baixo; deve ser 
criado procedimento de descida e subida baseado em 
informações de satélites para ambas as cabeceiras da 
pista, a fim de se dar conta de situações críticas em 
relação à visibilidade e teto; deve ser instalado PAPI/
VASIS, equipamento de auxílio visual para pouso na 
cabeceira da Pista 34.

A Paraíba tem todo o direito de sentir-se discri-
minada, visto que diversas capitais nordestinas, como 
Natal, Recife, Salvador e Maceió, já contam com tais 
equipamentos de auxílio ao voo em situação de baixa 
visibilidade e baixo teto. No caso específico de Maceió, 
basta lembrar que os equipamentos foram ali instala-
dos quando do tempo em que o Senador Fernando 
Collor ocupava o cargo de Presidente da República, 
há quase vinte anos.

Em diversas situações, tenho contatado autorida-
des, a fim de solicitar que os equipamentos de segu-
rança sejam instalados no aeroporto de João Pessoa. 
Esses equipamentos, Sr. Presidente, estão orçados a 
preços que variam entre US$700 mil a US$1,5 milhão. 
São valores módicos, se compararmos com a tecnolo-
gia empregada e, sobretudo, se tivermos em mente a 
relação custo/benefício. Afinal, será que vidas huma-
nas – ou a segurança dos passageiros – não valem 
US$1,5 milhão?

Em audiência pública, conversei com autorida-
des da Anac, para que providências fossem tomadas. 
Em oitiva do Ministro Jobim, instei o Chefe da Pasta 
de Defesa a tomar a iniciativa.

No momento, devo propor audiência pública em 
que sejam convocados os diretores da Anac, para 
que sejam informadas quais providências estão sen-
do adotadas em relação à segurança na aviação civil 
e para questionar o porquê da demora da instalação 
de equipamentos de segurança no aeroporto de João 
Pessoa.

Como vimos, o nível da segurança de voo no 
Brasil é consideravelmente menor do que em outras 
partes do mundo. Preocupa-me que poucas medidas 
estejam sendo efetivamente tomadas para que esse 
quadro aterrador seja modificado. Isso fica bastante 
cristalino, quando observamos que o aeroporto de 
João Pessoa, capital da porção brasileira mais próxi-
ma da Europa, deixa a desejar, quando o assunto é 
segurança de voo. Tenho agido com veemência, mas 
a Anac, o Ministério da Defesa e demais autoridades 
do Governo Federal necessitam ser mais ágeis quando 
o tema é segurança de voo. Não podemos ter índices 
quatro vezes piores do que a média mundial.

Espero que mais atenção seja dada aos aero-
portos nacionais e, em especial, ao aeroporto de João 
Pessoa, que necessita de melhorias urgentes.

Era isso o que queria dizer, Sr. Presidente. Essa 
preocupação é de todos nós que vivemos pendurados 
nas asas da aviação comercial brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – 

PI) – Agora, alternando, vamos chamar um orador 
inscrito. Está inscrito o Senador João Pedro, que é o 
segundo inscrito. O terceiro inscrito é o Senador Val-
ter Pereira.

O Senador João Pedro representa o Estado do 
Amazonas, pelo Partido dos Trabalhadores.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presi-
dente Mão Santa, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
quero registrar, nesta sessão, e deixar consignado 
nos Anais do Senado uma matéria do dia de hoje, 
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escrita pelo advogado amazonense Lino Chixaro, um 
militante de esquerda, um competente advogado no 
nosso Estado.

E considero atual a matéria escrita pelo Dr. Lino 
Chixaro no jornal Diário do Amazonas do dia de hoje. É a 
opinião desse brilhante advogado, da qual compartilho, 
que quero deixar consignada nos Anais do Senado. O 
título: “A lei da compra de votos e a democracia”.

“Na segunda-feira passada, dia 28, completou 10 
anos a Lei 9.840, que pune com a cassação do man-
dato os candidatos que compram votos.”

Essa matéria está dentro do contexto da ausência 
no Brasil da reforma política. Nós estamos perdendo 
um grande momento, nesta legislatura, de ter assu-
mido esse compromisso com a Nação, com a demo-
cracia e ter feito a reforma política. Não fizemos, Se-
nador Paim, não fizemos a reforma. Há poucos dias, 
discutimos, e foi promulgada, a reforma eleitoral. E já 
deu uma boa discussão, e já avançamos. Agora, se o 
Congresso Nacional tivesse assumido a reforma po-
lítica, nós teríamos dado um passo mais adiante do 
ponto de vista de consolidarmos direitos e conquistas 
que a sociedade exige, do ponto de vista de consoli-
darmos a democracia, de avançarmos na democracia 
aqui no Brasil.

Segundo dados do Tribunal Superior Elei-
toral, até março deste ano, já foram cassados 
460 prefeitos e vice-prefeitos, e mais de duas 
centenas de vereadores.

A lei da compra de votos é o maior exem-
plo de participação da sociedade em assun-
tos políticos nos últimos tempos. Capitaneada 
pela CNBB, OAB, [pela União Nacional dos 
Estudantes] e a Associação dos Juízes para 
a Democracia em 2007, foi apoiada por mais 
de um milhão de assinaturas. [E foi uma vitó-
ria importante da sociedade e desta Casa, do 
Congresso].

Além de cassar candidatos fraudadores, 
a lei inibe de certo modo a corrupção, na me-
dida em que garante aos partidos políticos e 
movimentos sociais denunciarem as irregula-
ridades, agora com certo grau de expectativa 
de que a Justiça Eleitoral um dia agirá.

Se, porém, a lei inibe a compra de vo-
tos, não a impede. A captação ilícita de votos 
ainda é prática comum nas eleições. Se, por 
outro lado, vem cassando prefeitos e vereado-
res, a maioria de pequenas cidades, não vem 
sendo usada com o mesmo rigor para punir 
os peixes grandes.

Para impedir a corrupção eleitoral, o ide-
al seria que o candidato fosse julgado antes 

das eleições, por meio de órgãos próprios da 
Justiça Eleitoral. Aí, sim, os fraudadores pen-
sariam duas vezes em praticar irregularidades: 
primeiro, pelo próprio risco de não concorre-
rem; segundo, pelo impacto negativo do fato 
diante do eleitor.

O fato é que, muitas vezes, a Justiça Elei-
toral só julga o caso quando passados dois ou 
três anos, e alguns já no último ano de mandato 
do fraudador. Mesmo cassado, ele tem direi-
to a se candidatar ao próximo pleito porque a 
suspensão dos direitos políticos é de apenas 
três anos. Além de exíguo, o prazo é contado 
da eleição, não da condenação.

Avançamos, não resta dúvida. Mas é ne-
cessário corrigir essas falhas porque é delas 
que se beneficiam os candidatos corruptos.

Essa é a matéria, é a opinião do advogado Lino 
Chixaro, do meu Estado, do Amazonas, Sr. Presidente. 
Considero a reflexão do Dr. Lino Chixaro oportuna, por-
que faz uma reflexão acerca das eleições no Brasil.

Precisamos avançar no sentido de aperfeiço-
ar regras que possam dar equidade, legitimidade e 
transparência ao processo eleitoral. Temos mais uma 
eleição importante – 2010 está se aproximando –, em 
que, só desta Casa, dois terços dos Senadores terão 
seus mandatos renovados; a Câmara, toda. Então, 
nós teremos uma eleição importante, histórica. Vamos 
eleger o Presidente da República, o Vice-Presidente 
da República e os nossos governadores e deputados 
estaduais.

Então, essa reflexão levanta a importância de a 
sociedade civil acompanhar o processo das eleições, 
mas também impõe, chama a atenção dos partidos 
políticos para que assumam compromissos e institu-
am regras que possam fazer com que os candidatos 
eleitos deem continuidade a um processo tão caro, 
tão longo, tão duro, que é construir a democracia no 
nosso País.

Essa é a matéria que trago, Sr. Presidente. Foi 
rápida, mas a considero oportuna por conta de banir-
mos de vez a corrupção que, lamentavelmente, macula 
processos eleitorais, que são momentos importantes 
da democracia, da participação da nossa sociedade.

Estou trazendo uma matéria que fala da compra 
de voto, o que repudiamos. Não podemos aceitar que 
a presença do poder econômico dê o tom da eleição. 
Os mandatos têm de ser fruto da consciência, da po-
litização, da manifestação da nossa sociedade; da 
manifestação tranqüila, consciente de que se está 
elegendo um deputado, um senador, um vereador, um 
prefeito e um presidente da república sem a presença 
do poder econômico.
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Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – 

PI) – Depois do pronunciamento do Senador João 
Pedro, vamos chamar, para uma comunicação inadi-
ável, o Senador Tião Viana, que representa o histórico 
e grandioso Estado do Acre. Tião Viana é do Partido 
dos Trabalhadores.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Pela ordem, o Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.) – 
É apenas para pedir a minha inscrição para falar pela 
Liderança do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – 
PI) – O Secretário Executivo, Dr. José Roberto, está 
providenciando.

Tião Viana é uma esperança da democracia bra-
sileira. Representa o melhor dessa nova geração.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado a V. Exª.

Senador Mão Santa, Srªs e Srs Senadores, eu 
trago ao reconhecimento da Casa o trabalho honroso, 
competente, com forte sensibilidade social e uma visão 
de País ampla do Ministro Altemir Gregolin, Ministro da 
Pesca, no Brasil, que está realizando, aqui em Brasília, 
a III Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca.

O objetivo dessa conferência é apresentar um 
balanço das políticas públicas desenvolvidas para o 
setor, lembrando que tanto a pesca como a aquicultu-
ra formam um dos setores mais importantes na eco-
nomia de vários países desenvolvidos. Essa atividade 
movimenta no mundo, hoje, Sr. Presidente, em torno 
de US$140 a 150 bilhões/ano, com uma produção, em 
termos de toneladas de peixe, da ordem de 143 milhões 
de toneladas e um envolvimento em mão-de-obra da 
ordem de 35 milhões de trabalhadores.

Então, o Brasil, com toda essa vasta costa, todo 
um reservatório estratégico de água doce do Planeta 
– 13% de água doce disponível –, é muito bem refe-
renciado nessa hora. E o País, nos últimos 20 anos, 
vinha tendo um forte decréscimo da produção de pei-
xe, em razão da não revisão das matrizes e das uni-
dades de produção, tendo apenas um aumento do 
consumo progressivo. Isso gerou uma queda enorme 
no potencial para desenvolver a produção do pescado 
em nosso País.

E qual é o propósito dessa conferência? Afirmar 
que o Brasil tem como meta aumentar em 40%, nos 
próximos quatro anos, a capacidade de desenvolver a 
produção do pescado e pensar em um País que tem a 

capacidade de levar um impacto de US$40 bilhões/ano, 
como nível primário, chegando até US$160 bilhões em 
toda a cadeia, com mais de 10 milhões de cidadãos 
envolvidos nessa atividade econômica.

Hoje, o Brasil tem uma situação que mostra o 
desafio de expansão estratégica. Os indicadores apon-
tam a movimentação de recursos da ordem atual de 
R$3 bilhões, podendo chegar em 2011, que é a meta 
do Governo, na gestão do Ministro Altemir Gregolin, a 
algo em torno de R$5 bilhões. Os postos de trabalho 
envolvidos com a atividade da pesca hoje no Brasil 
são da ordem de 3,5 milhões de pessoas, com meta 
de alcançar 5 milhões de pessoas no ano de 2011. A 
produção da pesca é de 760 mil toneladas, podendo 
chegar a 860 mil toneladas em 2011. Hoje, a produção 
da aquicultura é da ordem de 270 mil toneladas, e a 
meta é chegar a 570 mil toneladas, e a produção/ano é 
de 1.050.000 toneladas, com a meta de expansão para 
1.430.000 toneladas, envolvendo um Produto Interno 
Bruto do setor da ordem de R$5 bilhões.

O que comentam os especialistas em relação a 
isto, Sr. Presidente? Eles dizem que diversos estudos 
mostram que o estoque de peixes nas águas da costa 
brasileira está diminuindo. Isso é uma tendência dos 
últimos 20 anos. Podemos fomentar um aumento da 
captura do pescado, e não se pode fazer isso sem 
antes resolver o passivo que temos, explica o próprio 
Dr. Guilherme Fraga, Diretor do Programa Marinho da 
Conservação Internacional, que atua na área de Abro-
lhos, no Sul da Bahia.

Os especialistas ainda dizem:

O ponto central de toda a discussão é 
a responsabilidade com a recuperação dos 
estoques de peixes, que estão em declínio 
acentuado nos últimos 20 anos. Existem pro-
jetos de recuperação desses estoques em que 
são estabelecidas áreas de proteção. Com a 
recuperação dos estoques, os níveis de pesca 
poderiam ser restabelecidos de forma susten-
tável, o que não vinha ocorrendo no Brasil nos 
últimos 20 anos.

Então, Sr. Presidente, tendo uma meta de orien-
tação para a segurança alimentar ideal da Organi-
zação Mundial de Saúde, que diz que cada cidadão 
deve consumir, em média, 12 quilos de peixe por ano 
– e no Brasil essa média é de sete quilo por ano, por 
pessoa –, o Programa Mais Pesca e Aquicultura tem 
como meta chegar ao ano de 2011 com, pelo menos, 
9 quilos de peixes por habitante, por ano, no nosso 
País, buscando alcançar a meta recomendada pela 
Organização Mundial da Saúde.

SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL618 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL618 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL618



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48499

Então, estamos aliando segurança alimentar, uma 
visão estratégica para a economia, o fortalecimento do 
PIB brasileiro, uma forte geração de emprego e renda, 
além da condução para uma alimentação saudável.

Então, é uma homenagem que faço ao Ministro 
Altemir Gregolin, que hoje coordena, com enorme 
sabedoria e competência, o Ministério da Pesca em 
nosso País.

Outro assunto que apresento brevemente é um 
excepcional artigo que o nosso Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, apresentou na mídia brasileira, no dia 
de ontem, provocando e afirmando seu compromisso 
com a regulamentação da Emenda Constitucional nº 
29 como lei complementar e, também, estabelecendo 
o seu compromisso para que o setor de saúde tenha 
mais recursos.

O artigo é intitulado “Mais Recursos”. O que diz 
a matéria, Sr. Presidente:

Muitas foram as conquistas nestes mais 
de 20 anos de criação do Sistema Único de 
Saúde. Saímos de uma estrutura que atendia 
apenas 30 milhões de filiados à Previdência 
Social para outra, de recorte universal, que 
atende 190 milhões de brasileiros. Mas é ine-
gável que ainda há uma série de acertos e 
ajustes a serem feitos, e o Ministério da Saúde 
está atento a isso.

Diz o Ministro Temporão ainda:

Uma das discussões em aberto é o finan-
ciamento do SUS, ou melhor, seu subfinancia-
mento. A tese de que ‘a saúde não precisa de 
mais recursos, precisa de mais gestão’ não se 
sustenta em dados reais. O SUS necessita, 
sim, de um aprimoramento da gestão.

O Ministério tem adotado medidas nesse 
sentido, como a parceria com hospitais priva-
dos de excelência que permite a transferên-
cia de tecnologia de gestão e a qualificação 
de profissionais da rede hospitalar federal. Só 
no ano passado, por meio de negociação com 
fornecedores e ajustes internos, reduzimos os 
gastos em R$400 milhões.

(...)

Diz mais o Ministro em seu memorável artigo:

Mas não há gestão que resolva por si só 
o déficit do sistema. De acordo com a Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
os planos de saúde privados, que não ras-
gam dinheiro, gastam, em média, R$1.428 
com cada associado por ano. A rede pública, 
apesar de oferecer uma gama muito maior de 

serviços (transplantes, vacinação, medicamen-
tos de alto custo), tem gasto médio per capita 
de R$675. O valor corresponde a R$1,56 por 
dia. Ou seja, a cada dia, não temos sequer o 
equivalente às condições mínimas para dar o 
financiamento individual às necessidades do 
cidadão brasileiro. Esse é um problema histó-
rico; não é um problema conjuntural. O IBGE 
aponta que são as próprias famílias que mais 
aplicam recursos para ter acesso aos serviços 
de saúde. Da despesa de consumo final com 
bens e serviços de saúde no País, 62% são 
gastos particulares e 38% do poder público.

E a situação vem se deteriorando.
O Brasil está atrás de países como An-

dorra, Catar, Costa Rica, Panamá, Argentina, 
Chile, México, Uruguai, Chipre e África do Sul. 
O SUS abrange 100% da população, mas aten-
de 80% como única forma de acesso à saúde. 
Para isso, consome 3,5% do PIB, enquanto os 
demais países com sistemas de saúde univer-
sais dedicam, pelo menos, 6% do PIB.

Os Estados Unidos da América – Sr. Pre-
sidente – gastam 17% do PIB [falei: o Brasil 
gasta 3,5%] com saúde e, apesar disso, 50 
milhões de americanos não têm garantia de 
atendimento.

O Presidente Barack Obama defende a 
aplicação de recursos da ordem de US$1 tri-
lhão para mudar essa realidade.

Por isso – diz o Ministro José Gomes Tem-
porão –, sempre defendi a regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29, que obriga os 
Estados a cumprirem os 12% de aplicação de 
recursos com saúde pública e os Municípios, 
15%. A ausência de regulamentação do texto 
no Congresso acaba por permitir a inclusão 
de despesas que não são ações e serviços 
de saúde. Essa medida trará cerca de R$5 
bilhões a mais para o sistema. A regulamenta-
ção também estabelece um novo patamar de 
financiamento à União que, no conjunto dos 
gastos públicos, vem progressiva e proporcio-
nalmente reduzindo a sua participação. 

A questão é que a União, Estados e Mu-
nicípios não podem aumentar suas despesas 
sem ampliar as receitas. Por isso, o Congres-
so incluiu, dentro da regulamentação da sua 
Emenda nº 29, a criação da Contribuição So-
cial para a Saúde (CSS). O tributo tem uma 
taxação baixa, de 0,1% sobre todas as movi-
mentações financeiras. Só quem recebe aci-
ma de R$3.200 recolherá a contribuição – 70 
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milhões de pessoas estão isentas, incluindo 
os aposentados. Acima desse piso, haverá 
uma contribuição de apenas R$1 para cada 
R$1.000. Para a saúde, trata-se de um mon-
tante de R$11,5 bilhões. É um valor que será 
obrigatoriamente acrescido aos gastos do setor 
e dividido entre a União (50%), Estados (25%) 
e Municípios (25%). Muitos são os críticos 
à criação do tributo, mas esses críticos não 
apresentam uma alternativa.

E o Ministro José Gomes Temporão encerra di-
zendo que:

O Ministério da Saúde está aberto à dis-
cussão de outras formas de financiamento. 

Mas não pode aceitar que continue a ter 
voz o discurso fácil de que ‘a saúde não preci-
sa de mais dinheiro e, sim, de mais gestão’. O 
aprimoramento da gestão é crucial, diz José 
Gomes Temporão, mas precisamos de mais 
recursos, sim.

Então, essa matéria deixa clara uma posição re-
alista, técnica e que expõe, verdadeiramente, o grande 
déficit com a saúde pública no Brasil.

Senador Valter Pereira, quando olhamos o com-
parativo, todos os países que universalizaram a saúde 
gastam, no mínimo, 6% do seu PIB com saúde. O Brasil 
que universalizou, do porte que é, gasta apenas 3,5%. 
Os Estados Unidos, com um sistema de saúde falido, 
estão gastando 17% do seu PIB. Isso mostra a dispa-
ridade e nos expõe ao sofrimento do testemunho das 
filas dos hospitais da rede pública deste País.

Então, a responsabilidade é de todos: da União, 
dos Estados, dos Municípios, da sociedade crítica e dos 
agentes públicos. Penso que esse artigo do Ministro 
José Gomes Temporão é uma convocação à respon-
sabilidade de decidir do Parlamento e da sociedade 
em achar uma saída para o seu próprio financiamento 
das necessidades mínimas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 

– Senador Tião Viana, apenas para uma reflexão. Eu, 
quando governava o Piauí – nós já estamos aqui há 
quase sete anos –, fora chamado, e todos os governa-
dores, justamente para essa emenda. Confesso que a 
maioria de nós, governadores, gastávamos 7%, e eu 
era um deles. Eu alertei os Parlamentares que fosse 
gradativo, mas já faz muito tempo, para atingir esses 
12%. É uma lástima! Então, quero dar o testemunho 
como as coisas estão acontecendo lentamente. 

Leve esta nossa preocupação e este nosso tes-
temunho. Quando eu governava o Piauí, eu e outros 
governadores apenas advertimos que deveria gradati-

vamente atingir esse percentual de 12%, os Municípios 
15%, e o Governo Federal 10%. Mas não aconteceu.

Apenas para fazer uma reflexão e lhe dar mais 
essa força junto à Câmara dos Deputados para que 
aconteça a Emenda nº 29, que V. Exª tem defendido 
com muita competência e tenacidade.

Senador Raimundo Colombo, eu pediria a V. Exª 
que registrasse sua presença no painel.

Agora chamaremos um orador inscrito, o Senador 
Valter Pereira. Depois, chamaremos um líder, o que 
estiver na Casa, inscrito aqui.

O Senador Valter Pereira representa o Mato Gros-
so do Sul e o PMDB.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, prefeitos de todas 
as regiões do País mobilizaram-se mais uma vez e, na 
semana passada, mais precisamente no dia 23 de se-
tembro, trouxeram seus clamores ao Presidente Lula, 
a Ministros e Parlamentares aqui em Brasília.

As marchas, que se tornam rotina, têm sido até 
ironizadas por alguns setores mal-informados, setores 
políticos, setores da imprensa. Vez por outra se ouve 
uma piadinha a respeito da chegada dos prefeitos aqui 
na Capital Federal. Mas é preciso que se avalie fria-
mente as queixas que eles têm trazido e que, na minha 
opinião pessoal, são fundadas e precisam da atenção 
de quem decide as coisas neste País. Afinal, a nossa 
Federação é um oceano de prefeituras pobres, onde 
despontam umas poucas municipalidades ricas, que 
são verdadeiras exceções a essa regra geral.

A distorção que existia na fase pré-constituinte 
acabou se agravando após 1988, período pós-consti-
tuinte, em que, inquestionavelmente, muitas distorções 
se acresceram às anteriores. Nesse período, aumentou 
a concentração de receitas nos cofres da União, mas, 
paradoxalmente, a maior parte da conta está sendo 
debitada aos nossos Municípios e debitada na forma 
de novos serviços, de novas tarefas que são reserva-
das às municipalidades.

No momento em que a crise financeira interna-
cional atravessou o oceano e promoveu seus estragos 
na economia brasileira, Sr. Presidente, seus efeitos 
tornaram-se inevitáveis em todos os entes federativos, 
nos Estados e Municípios, especialmente nestes.

Com efeito, a União perdeu receitas e produziu o 
efeito dominó sobre o Fundo de Participação dos Muni-
cípios, reduzindo, significativamente, os repasses que 
sustentam a maioria dessas prefeituras, a maioria que 
não têm receitas próprias e que dependem do FPM. 
Daí a ansiedade da maior parte dessas prefeituras, da 
maior parte desses prefeitos e que justificam a frequ-
ência cada vez mais amiúde deles a esta Capital, onde 
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encontram a solidariedade de Deputados e de Sena-
dores e onde esperam o apoio do Governo Federal, 
que, a bem da verdade, tem conseguido estabelecer 
um bom diálogo com as municipalidades através da 
Confederação Nacional dos Municípios.

Na mobilização da semana passada, Sr. Presiden-
te, os executivos municipais produziram um documento 
que explicita de forma clara suas amarguras e pedem 
medidas que possam mitigar os seus problemas.

Com a devida vênia, quero, nesta oportunidade, 
Sr. Presidente, fazer a leitura do texto que eles apro-
varam e que deve ser discutido e apreciado não só 
pelo Senado Federal mas, sobretudo, pela Câmara 
dos Deputados, onde esses processos geralmente 
se iniciam. 

Eis aqui o manifesto dos prefeitos, Sr. Presidente:

“Manifesto dos prefeitos brasileiros: o 
reflexo da queda das receitas na gestão mu-
nicipal.

Os prefeitos brasileiros, presidentes de 
Associações e Federações de Municípios e 
demais presentes na Mobilização Municipa-
lista “O reflexo da queda nas receitas na ges-
tão municipal”, promovida pela Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), reunidos na 
data de 23 de setembro de 2009, no auditório 
Petrônio Portella (Congresso Nacional), em 
Brasília/DF, considerando que:

- os reflexos da crise financeira na arreca-
dação dos tributos e nos repasses de recursos 
que compõem o Fundo de Participação dos 
Municípios repercutem negativamente sobre 
orçamentos dos Municípios;

- é dos Municípios a responsabilidade de 
realizar o atendimento direto e imediato à popu-
lação, principalmente, nas áreas de educação, 
saúde, assistência social e saneamento;

- a redução das receitas implica o des-
cumprimento dos limites estabelecidos pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal e o conse-
quente desequilíbrio orçamentário-financeiro 
dos Municípios;

- os Municípios já realizaram todos os 
cortes possíveis, replanejando e readequan-
do seus gastos e investimentos e demitindo 
servidores;”

V. Exª, que foi um grande parceiro, e continua sen-
do um grande parceiro dos prefeitos municipais, sabe 
muito bem da angústia que eles estão passando. Por 
isso, seguem requerendo, pedindo, suplicando:

- “os valores repassados do FPM não 
sofram reduções originárias de desonerações 
concedidas pela União”.

Nesse particular, Sr. Presidente, abro um parên-
tese para lembrar que o Presidente Lula assumiu um 
compromisso, de público, com os prefeitos, de fazer a 
devida reposição das perdas decorrentes dessas de-
sonerações. Mas liberou apenas R$1 bilhão, até este 
momento, e, agora, deve cumprir a segunda parte, que 
já vem também defasada. 

Mas, de qualquer forma, segue o manifesto: 

- “sejam mantidas as reposições das 
perdas financeiras referentes ao exercício de 
2009; 

- sejam votados com urgência [e, aí, vem 
nossa parte, Sr. Presidente: a parte do Senado 
e da Câmara dos Deputados] 

- a PEC nº 351/2009 – Precatórios, pela 
Câmara dos Deputados, na forma votada pelo 
Senado”. 

É o apelo que eles estão fazendo aqui, no senti-
do de que a Câmara dê agilidade a esse projeto que, 
aqui no Senado, teve o andamento célere, mas que 
não está tendo a mesma velocidade na Câmara dos 
Deputados.

Continua o pleito dos prefeitos: 

- “a proposta de alteração da Lei nº 8.666, 
que trata das Licitações, pelo Senado Federal, 
contemplando as conquistas municipalistas 
aprovadas na Câmara Federal [aqui, portan-
to, Sr. Presidente, é uma tarefa do Senado 
Federal];

- na Câmara Federal, o Projeto de Lei 
Complementar nº 306, de 2008, que regula-
menta a Emenda Constitucional nº 29, na for-
ma aprovada pelo Senado Federal.”

Ainda há poucos instantes, antes de começar 
a leitura deste manifesto dos prefeitos, estava nesta 
tribuna o Senador Tião Viana, que vem batalhando 
duramente pela aprovação do regulamento dessa 
Emenda nº 29.

Outro apelo dos prefeitos: “que o PL nº 3776, 
de 2008, que altera o critério de atualização do valor 
do piso salarial do magistério público”, seja examina-
do com todo o carinho para que suas repercussões 
tenham o devido cuidado, já que nós não podemos 
aprová-la sem primeiro analisar as repercussões que 
vão se produzir lá nos Municípios. 

Segue o pleito: 

“- sejam sancionadas pelo Presidente 
da República as alterações na MP nº 462, de 
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2009 – referentes ao parcelamento das dívi-
das previdenciárias e a instituição do Comitê 
de Revisão da Dívida Previdenciária dos Mu-
nicípios;

- seja recebido e votado antes do en-
cerramento do ano pelo Congresso Nacional 
o projeto de lei que propõe a flexibilização do 
cumprimento das obrigações previstas na Lei 
Complementar nº 101/2000, para o encerra-
mento do exercício de 2009. 

- a União reveja os critérios para solici-
tação de complementação ao piso salarial do 
magistério público.”

Essa questão é delicada. O Senador Paim, além 
de receber trabalhadores públicos e da iniciativa priva-
da, sabe também das inquietações dos prefeitos com 
relação ao impacto de tudo isso em suas contas. 

- “o Ministério da Educação realize es-
tudos sobre o custo aluno para definição dos 
pesos de ponderação em cumprimento à Lei 
do Fundeb.” 

Já estamos encerrando, Sr. Presidente. 

“Esperam os prefeitos brasileiros a efetiva 
atuação do Congresso Nacional e do Gover-
no, no sentido de que, sensíveis e conscien-
tes do contexto em que os Municípios estão 
inseridos, promovam o atendimento desses 
pleitos, fundamentais para a manutenção dos 
serviços essenciais para atendimento à popu-
lação brasileira.

Por fim, informam que, no dia 23 de ou-
tubro deste ano, os prefeitos de todo o Brasil 
estarão realizando o Dia Nacional da Defe-
sa dos Municípios, mobilização que levará 
a toda a população brasileira a informação 
precisa sobre a realidade financeira do seu 
Município, sobre as dificuldades no cumpri-
mento de suas obrigações constitucionais e 
o engessamento que representa a execução 
dos inúmeros programas governamentais fe-
derais e estaduais que os Poderes Executi-
vos Municipais são pressionados a implantar.
Brasília, 23 de setembro de 2009.” 

Aqui está o clamor dos prefeitos que têm a res-
ponsabilidade pelo transporte escolar, pela merenda, 
pelo piso dos professores e por tantas outras obriga-
ções que nós, aqui, em Brasília – Governo Federal 
e Congresso – criamos para eles pagarem a conta, 
para eles executarem, para eles cumprirem. Portanto, 
o clamor dos prefeitos tem todo o sentido e merece a 

devida consideração de todos nós que representamos 
a Federação brasileira. 

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

– Convido o Senador Paulo Paim a presidir a sessão, 
porque vou ter de me ausentar, pois, às 16 horas, na 
Ala Afonso Arinos, na Terceira Secretaria, vai se filiar 
ao Partido Social Cristão o Roriz, que, sem dúvida, é 
um dos maiores nomes da história política do Brasil. 
Acho que Roriz foi tudo na política: foi vereador em 
Goiás, vice-governador, deputado estadual, governa-
dor indicado em Brasília e, depois, três vezes eleito, 
senador da República. O que sabemos, bem como 
todo o Brasil, é que Deus criou o mundo, mas Brasília 
quem criou foi Juscelino e Roriz. Disso sabemos e, 
por isso, agradecemos. Penso que ele é quem mais 
se assemelha a Juscelino Kubitschek, que teve uma 
passagem no Senado também com adversidades. Eu 
não podia faltar à filiação dele, na Terceira Secretaria, 
pelo significado disso e pela gratidão que lhe tenho, 
representando o povo do Piauí. Em Brasília, residem 
300 mil piauienses, somos a segunda colônia aqui, 
que foi bem acolhida pelo líder Roriz. Então, expresso 
nossa gratidão.

Além deles, o extraordinário político do Nordeste, 
uma das inteligências mais privilegiadas que conheço 
é, hoje, o Deputado Gadelha, que já foi Senador da 
República, e também o Deputado Canudo.

Então, em virtude desse compromisso, peço ao 
Senador Paulo Paim que, com sua inteligência e com 
sua competência, presida a sessão.

O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Neste momento, seria um Líder a falar. Pela ordem, 
seria o Senador César Borges, o Senador Osmar Dias 
e o nosso amigo Senador Colombo.

Então, concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, 
e, em seguida, como orador inscrito, falará o Senador 
Geraldo Mesquita Júnior.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é evidente que, nesta tarde, está muito difí-
cil o quórum na sessão plenária, porque a sabatina na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 
do candidato ao Supremo, Dr. Toffoli, está concentrando 
as atenções de praticamente todos os Partidos. Alguns 
o estão defendendo, outros, não. Mas a verdade é que 
essa audiência está tomando conta das atenções. Por 
isso mesmo, não vou apresentar hoje o relatório sobre 
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a Medida Provisória nº 464, porque quero ganhar esse 
tempo para estudá-la melhor.

Sr. Presidente, V. Exª preocupa-se com as ques-
tões sociais dos trabalhadores, daqueles que estão 
empregados e daqueles que não estão empregados, 
que são inúmeros. Pesquisei alguns dados que revelam 
a amplitude do programa Bolsa-Família no meu Esta-
do, o Estado do Paraná. Quando lemos no noticiário, 
percebemos que, muitas vezes, as pessoas acham 
que o Bolsa-Família está atuando mais no Norte e 
no Nordeste do País, mas a verdade é que o Bolsa-
Família está presente, com muita força, nos Estados 
do Sul do País também.

No Paraná, são 478 mil famílias que recebem 
hoje o Bolsa-Família. Fiz um cálculo aproximado, Sr. 
Presidente: considerando que, se cada família tiver em 
média quatro membros, em torno de 1,9 milhão de pes-
soas são beneficiadas pelo programa Bolsa-Família. 
Só em Curitiba, 48 mil famílias são beneficiadas. Fiz 
a mesma conta, multipliquei por quatro, o que dá um 
total de 194 mil pessoas. Por exemplo, em Londrina, 
que é uma cidade que foi colonizada e que ficou prós-
pera rapidamente em função da cafeicultura e, hoje, 
de outras atividades, com a indústria se instalando, 
são quase 16 mil famílias atingidas pelo programa. 
Em Colombo, ao lado de Curitiba, aproximadamente 
15 mil famílias recebem os recursos do Bolsa-Famí-
lia. Então, se somarmos essa população do Paraná, 
quase dois milhões de pessoas são beneficiadas pelo 
Bolsa-Família.

Outro dia, perguntaram-me: “Por que você per-
deu a eleição por dez mil votos?”. Isso ocorreu porque 
disseram que eu ia acabar com o Bolsa-Família! Eu 
não tinha essa capacidade de acabar com o Bolsa-
Família. O que eu dizia é o que vou dizer aqui com um 
pouco mais de calma, porque, na campanha eleitoral, 
as coisas não são ditas como devem ser ditas, já que 
o tempo é curto. Quero dizer aqui com muita calma: 
o programa Bolsa-Família é uma iniciativa importante 
para um País como o Brasil, em que há desigualdades. 
O programa Bolsa-Família atende aqueles que, não 
tendo emprego, precisam de uma renda mínima para 
poder ter uma vida digna pelo menos no que se refere 
à alimentação; garante o direito sagrado da alimenta-
ção, da comida para essas famílias. O que eu dizia, 
durante o processo eleitoral, era que a gente tem de 
buscar uma saída para aquelas famílias que, naquele 
momento, estão necessitando ou estão dependentes 
do Bolsa-Família.

Vou explicar o que penso: todas essas famílias 
são obrigadas a manter seus filhos nas escolas. Esse 
é um requisito. Por que não se coloca como outro re-
quisito – e acredito que esta seria a porta de saída 

para essas famílias – a capacitação dos jovens que 
chegaram à idade em que a Constituição permite que 
se faça estágio, permite que seja trabalhador aprendiz? 
Os jovens de quatorze a dezoito anos têm a possibili-
dade de ser um trabalhador aprendiz, não é, Senador 
Flávio? Então, a proposta que eu fazia e que continuo 
fazendo é a seguinte: que todos os filhos das famílias 
beneficiárias do Bolsa-Família sejam obrigados a fazer 
um curso de capacitação profissional, de profissiona-
lização, na área em que escolherem. Mas aí o Estado 
tem de prover, o Estado tem de dar esse curso, tem 
de oferecer essa oportunidade. E creio que a grande 
oportunidade que pode ser dada, exatamente para que 
os filhos daqueles que estão dependendo do Bolsa-
Família hoje não dependam dele amanhã e para que 
seus filhos também dele não dependam, é a escola, 
como é exigido hoje, e a capacitação profissional, a 
profissionalização, para os jovens que chegarem à 
idade do trabalhador aprendiz.

Tenho a certeza de que um programa dessa 
magnitude, abrangendo, em especial, as regiões onde 
o Bolsa-Família se concentra mais, as regiões metro-
politanas, poderá criar uma expectativa positiva para 
essas famílias, que deixariam de depender do pro-
grama Bolsa-Família para serem aqueles que, com 
carteira assinada, vão levar o sustento para casa. Aí, 
sim, era essa a minha afirmação. Quero que os filhos 
daqueles que hoje precisam do Bolsa-Família não 
precisem dele amanhã. Para isso, precisam estudar, 
qualificar-se e se capacitar profissionalmente. Essa é 
uma proposta, e isso pode ser realizado. Acho até que 
isso vai ser realizado no meu Estado em futuro muito 
próximo. Vamos fazer uma reunião em São José dos 
Pinhais, no dia 3, para discutir a região metropolitana 
e ver o que as pessoas estão pensando, como estão 
fazendo em todas as regiões do Estado, em relação 
ao futuro, o que elas querem, o que elas acham que 
são as prioridades de cada região.

Uma pesquisa, Senador Paim, revela o seguinte: 
quando uma pessoa é perguntada sobre quais são os 
dois maiores problemas que afetam sua família e que 
colocam preocupações na sua cabeça, 40% respondem 
que é o atendimento da saúde pública, e 40% respon-
dem que é a segurança pública. Então, isso dá 80%. 
Não é que não seja importante a educação, o emprego. 
Antigamente, Senador Paim, a gente discutia em todas 
as regiões, e as pessoas falavam: “Aqui, estamos preci-
sando de emprego”. Essa era a primeira preocupação. 
Hoje, essa não é a primeira preocupação, embora deva 
ser a preocupação de todo homem público a questão 
do emprego, porque ela é a premissa para as outras 
duas. Se for dado um bom emprego e uma boa escola, 
a família estará preparada para não depender tanto do 
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tratamento público de saúde, e seus filhos terão uma 
definição retilínea na vida: não vão pensar na margi-
nalidade, não vão pensar na criminalidade.

Vou dar um dato que é revelador daquilo que 
estou falando aqui. Na região metropolitana de Curi-
tiba, do ano passado para este ano, o número de ho-
micídios cresceu 17,5%. Senador Paim, em um ano, a 
população dessa região cresceu cinco vezes menos. 
Então, a população cresceu cinco vezes menos do que 
cresceu o número de homicídios. E onde se concentra 
a maior parte desses homicídios? Na faixa de idade 
que vai de 16 a 25 anos. E em que dias da semana 
se concentra esse número maior de homicídios? Nas 
sextas-feiras, nos sábados e nos domingos. Por quê? 
Porque, na sexta-feira, no sábado e no domingo, as 
pessoas estão fora do trabalho e fora da escola. En-
tão, se elas estão fora do trabalho e fora da escola e 
se isso aumenta a criminalidade, temos de pensar em 
estratégias que possam manter as pessoas ocupadas 
de forma saudável. É preciso haver emprego, estágio. 
O Senador Colombo foi o Relator do projeto de lei de 
minha autoria, que foi aprovado, e ele aperfeiçoou 
muito a Lei do Estágio, que hoje é uma realidade. Os 
estagiários podem fazer seu curso médio e se qualifi-
car, fazendo o estágio.

Então, isso faz parte desse elenco de medidas 
que temos de adotar para prevenir, para diminuir esse 
acesso à criminalidade. É preciso elaborar programas 
de combate às drogas de forma rigorosa com os tra-
ficantes, porque não dá para contemporizar, não dá 
para ser complacente com o traficante. É preciso em-
pregar o rigor da lei para o traficante e a eficiência da 
saúde pública para os dependentes. Esse é, sem dú-
vida, o caminho que temos de buscar. O Estado não 
está preparado hoje para recuperar aqueles que já 
foram vítimas ou vitimados pela droga. Não dá para 
continuar assim.

Outro dia, eu estava conversando com uma pes-
soa que dizia: “Olha, tenho recurso, tenho dinheiro. Meu 
filho gasta R$300,00 por dia para se manter numa clíni-
ca de recuperação”. O valor de R$300,00 é quase um 
salário-mínimo, é metade de um salário mínimo. Como 
é que alguém que é trabalhador, que é assalariado, vai 
pagar para resgatar seu filho dessa situação de vício, 
da droga, para colocá-lo de volta na sociedade?

Então, o Estado tem de colocar estruturas para 
atender às necessidades básicas da população no que 
se refere à recuperação dos drogados, para impedir 
que eles entrem nesse mundo. Isso pode ser feito por 
meio de programas como o “Educação em tempo inte-
gral”, que tem de ser uma realidade – no meu Estado, 
um dia, isso vai ser realidade –, bem como o estágio 
para os jovens, o emprego pela qualificação.

Estou aqui a dizer, para encerrar – em mais um 
minuto, encerro –, que o programa Bolsa-Família é im-
portantíssimo, mas só será importante se dermos esse 
contorno, para que os jovens e as crianças estudem, 
para que os jovens filhos daqueles que dependem do 
Bolsa-Família tenham oportunidades. Os jovens estão 
à procura, Senador Colombo, de oportunidades.

Como representantes de uma sociedade como 
a de Santa Catarina, a do Paraná, a do Rio Grande 
do Sul, a de todos os Estados brasileiros, temos esse 
desejo de ver resolvido esse problema da violência e 
da criminalidade e temos de pensar, com seriedade, 
nas ações preventivas e nos programas que possam 
realmente colocar crianças e jovens no caminho da 
escola e do emprego. Penso que essa é a solução.

Obrigado pela tolerância, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Passamos a palavra ao próximo orador inscrito, 
o Senador Geraldo Mesquita Júnior.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senador Paulo Paim, que preside esta ses-
são, Srªs e Srs. Senadores, eu queria, antes de tudo, 
registrar a presença, no plenário, do ex-Prefeito do 
Município de Acrelândia, no meu Estado, Sebastião 
Bocalom, candidato ao Governo do Estado pelo PSDB. 
Ele está ali, sentadinho, em visita ao Senado. Por sinal, 
recebi das mãos dele, hoje, um documento estarrece-
dor, que deve deixar todo acreano preocupadíssimo.

Como todos sabem, a imprensa divulgou, ontem, 
a relação de obras com suspeita de irregularidade – 
obras do PAC, obras de toda natureza, custeadas com 
recursos públicos federais. O Prefeito Tião Bocalom 
pede que isso repercuta, a partir do Senado, no que 
diz respeito às obras lá do meu Estado.

Srs. Senadores, é de espantar! São cerca de 27 
contratos com recomendação de retenção cautelar de 
recurso, recomendação feita pelo Tribunal de Contas 
da União. 

Não é à toa – e digo isso com todo o respeito ao 
Senador Paim – que setores do PT insistem em aca-
bar com o Tribunal de Contas da União.

Lá no meu Estado, 27 contratos que envolvem 
recuperação de estradas, construção de estradas e 
obras de saneamento – basicamente 27 contratos – 
receberam a recomendação do Tribunal de Contas de 
paralisação ou de retenção de repasse de recursos por 
suspeita de irregularidade. 

O Acre é deste tamanhozinho, como todos nós 
sabemos. Há mais de R$200 milhões envolvidos nes-
sa história. 

São 27 contratos, Senador Heráclito!
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Ouçam aqui, um a um, os títulos das recomenda-
ções, as observações feitas pelo Tribunal de Contas: 
sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado – 
este aqui é o campeão; sobrepreço em relação a itens 
em duplicidade; sobrepreço em relação a preços ex-
cessivos frente ao mercado; alteração injustificada de 
quantitativos que constam nos contratos; aditivo não 
devidamente justificado; ausência de cadastramento de 
contrato no Siasg; medição inadequada de trechos de 
estradas, etc.; medição incompatível com o objeto.

Essas são as principais ocorrências levantadas 
pelo Tribunal de Contas da União, que, repito, com todo 
o respeito ao Senador Paim, setores do PT querem 
ver encerrado, fechado. 

O Tribunal de Contas da União, a meu ver, cum-
pre com a sua obrigação constitucional de fiscalizar a 
execução de recurso público federal no nosso País.

A partir de um relatório como esse, a população 
do Acre deve ficar de orelha em pé. Não se pode negar 
que o Acre esteja sendo contemplado com recursos. 
Afinal, é PT aqui e PT lá. Agora, em um volume de mais 
de R$200 milhões, envolvendo cerca de 27 contratos, 
a recomendação do Tribunal de suspensão da execu-
ção dessas obras ou de retenção cautelar de recursos 
porque detectou irregularidades é de uma gravidade 
impressionante, uma gravidade profunda.

Os acreanos devem pedir, além do que o Tribu-
nal de Contas aponta, que as autoridades encarrega-
das da execução dessas obras venham a público e 
se justifiquem, digam o que está acontecendo. Isso é 
recurso suado da União, que é carreado para o Estado 
do Acre e que, na sua maioria, é executado de forma 
irregular, com sobrepreço, com alteração injustificada 
de quantitativos, com aditivo não devidamente justifi-
cado. Aditivo não devidamente justificado – o Tribunal 
está sendo elegante, porque é um aditivo ilegal. Adi-
tivo não devidamente justificado o que é? Aquilo que 
não se justifica perante a Administração Pública é algo 
ilícito ou ilegal.

Portanto, eu gostaria de estar hoje, na tribuna, 
dizendo: “Olhem, nos R$200 milhões que a União re-
passou ao Estado do Acre, para o cumprimento de 
cerca de 27 contratos, não temos uma irregularidade 
apontada pelo Tribunal de Contas”. Puxa, como eu 
ficaria feliz de vir aqui, hoje, dizer isso. Ao contrário 
disso, eu tenho de vir aqui, constrangido – repito: cons-
trangido –, dizer que esses recursos repassados pela 
União – e, para o Acre, R$200 milhões representam 
muito dinheiro –, que a execução desses recursos está 
envolta em suspeita de irregularidade.

Que pena para o povo acreano! Que pena!
São obras importantes. Tenta-se concluir a BR-364 

há mais de 30 anos no Acre. E, quando você identifi-

ca sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado, 
de itens em duplicidade, de preço excessivo frente ao 
mercado, é para se concluir que o dinheiro está sendo 
desviado do seu objetivo. É por isso que a estrada não 
sai. Não tem outra leitura a se fazer, Senadora Mari-
sa. A realidade é essa. O povo acreano precisa saber 
disso com detalhes. A imprensa local deveria divulgar 
esse relatório, um relatório muito esclarecedor. E não 
adianta vir aqui o Presidente da República ou seja quem 
for para espinafrar o Tribunal de Contas! O Tribunal de 
Contas está cumprindo o seu papel constitucional. Se 
ele deixar de fazer isso, ele vai perder o respeito da 
população brasileira. Tem de agir, sim, com indepen-
dência, com altivez, apontando as irregularidades no 
Acre ou seja lá onde ocorrerem, para que a população 
brasileira tenha a segurança de que existe um órgão, 
existe uma instituição encarregada pela Constituição 
de fiscalizar a execução do recurso público.

Não sei se o Senador Alvaro e a Senadora Mari-
sa, que estão com os microfones levantados, querem 
apartear. Se quiserem, está concedido, com muito 
prazer.

A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Obrigada.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Estou na fila.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 

– AC) – Assim também, o Senador Heráclito.
A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Obrigada, 

Senador Geraldo. É para informar, também, que todos 
os demais Estados estão sentindo isso. E, no meu Es-
tado, não é diferente. Lá há a obra de uma rodovia com 
superfaturamento – parece que as rodovias estão em 
alta –, a BR-359. São 205 milhões, com um superfatu-
ramento. Além disso, preocupo-me mais ainda, Senador 
Geraldo, porque li hoje nos jornais que a pré-candidata 
Dilma Rousseff disse ser um absurdo, que o TCU não 
pode fazer isso, porque vai prejudicar o andamento das 
obras. Agora, isso significa o quê? Que se pode roubar 
neste País e que qualquer roubo é permitido? Pode-se 
roubar quanto quiser que ninguém pode falar nada? 
Temos que dizer que não há fiscalização neste País? 
Que não é para fiscalizar? Quer dizer, quem fiscalizar, 
quem for o correto, quem for o certo, quem lutar pelo 
País, a bem do País, está errado? Ela está dizendo o 
quê? Que neste País temos que dar sempre um jei-
tinho? Que as pessoas que não lutam pelo bom uso 
do dinheiro público é que são boas? Então, está tudo 
invertido neste País. Quer dizer, que decência, ética e 
moral não valem? A verdade não vale? A honestidade 
não vale? Eu acho que é isso que ela quis dizer: que 
a honestidade não vale neste País, porque ninguém 
pode aqui fiscalizar as obras que estão sendo feitas 
no País, e que o TCU, que está fazendo o papel dele, 
pois foi criado para isso, não pode fazê-lo, porque, se 
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fizer, vai estar emperrando as obras do PAC. Então, o 
que ela deveria dizer é que ela iria atrás para verificar 
se isso era verdade e, se fosse verdade, que coibiria 
esse tipo de ação. Acho que isso é que ela tinha que 
dizer, e não ir contra o órgão que está fiscalizando. 
Acho que aí nós vamos muito mal neste País, e eu 
concordo com V. Exª. Ainda bem que estamos aqui, 
pelo menos temos voz ainda...

(Interrupção do som.)

A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – (...) e um 
local onde podemos elevar a nossa voz e dizer aquilo 
que está errado neste País. Obrigada.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Obrigado, Senadora Marisa.

Concedo, em razão da iminência do tempo, um 
aparte ao Senador Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Serei breve, 
Senador Geraldo. É lamentável que o Presidente da 
República, agora corroborado pela Ministra Dilma, con-
dene o Tribunal de Contas da União por cumprir o seu 
dever de denunciar o sobrepreço, o superfaturamento 
em obras públicas, significando um grande desperdí-
cio. É fazer, de forma oficial, a apologia à corrupção, 
defendendo que obras superfaturadas tenham pros-
seguimento, não sejam interrompidas. Têm que ser in-
terrompidas mesmo, em nome da decência, em nome 
da ética, no combate à corrupção e à impunidade, e 
as pessoas responsáveis pela corrupção precisam ser 
punidas. Agradeço a V. Exª o aparte e cumprimento-o 
pela oportunidade do discurso.

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

E, rapidamente, o Senador Heráclito também 
aguarda para fazer um aparte. Com muito prazer, Se-
nador.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Cumprimen-
to V. Exª por esse pronunciamento. V. Exª tem razão: 
é inadmissível o PT ser contra a fiscalização que os 
Tribunais de Contas, não só o da União, mas os dos 
Estados, fazem sobre obras cuja origem é o dinheiro 
público. Jamais esperava ver em minha vida pública 
esse discurso que agora passou a ser um discurso 
unificado do PT contra a fiscalização de obras. É mui-
to simples não se ter necessidade da fiscalização: é 
se fazer a coisa correta. É o melhor caminho para se 
evitar isso. Porém, o que ocorre? A sequência de des-
mandos administrativos pode ter até levado o Tribunal 
de Contas a um rigor maior, a ser mais rigoroso nas 
fiscalizações, mas é porque as denúncias estão aí, lo-
tando o noticiário. No meu Estado, o Estado do Piauí 
– e digo isso com muita tristeza –, o atual Governa-
dor, quando Deputado Federal, denunciou 165 prefei-

tos; agora não aceita uma denúncia e reclama. Ora, 
querer desacreditar uma corte do nível do Tribunal de 
Contas é, no mínimo, um absurdo, é o cúmulo. O que 
se tem que fazer numa questão como essa, Senador 
Mesquita, é ter humildade...

(Interrupção do som.)

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – (...) para 
corrigir, e é preciso ser feita essa correção. Se o pre-
ço é extorsivo, recue, porque o que o Tribunal está fa-
zendo é em benefício do País. Se você diminui o custo 
da obra, você faz uma segunda. E nós que somos de 
Estado pobre, Senador Geraldo Mesquita, sabemos o 
que é isso, nós sabemos o que é o desperdício com 
o dinheiro público. Às vezes, você faz uma ponte e, 
com o dinheiro dela, dava para fazer duas ou três. É
preciso que haja sensibilidade do administrador para 
isso. E, quando não acontece, o Tribunal de Contas 
está aí exatamente para isso. É um órgão auxiliar do 
Legislativo e, ao longo de sua história, tem prestado 
extraordinário serviço ao País. E tem de continuar as-
sim, não pode se intimidar. Parabenizo V. Exª por trazer 
à tribuna este assunto. Muito obrigado.

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

Quero só lamentar em nome do povo acreano. Eu 
fico indignado com uma coisa dessas. Quero lamentar 
pelo povo acreano, Senador, lamentar profundamente 
uma ocorrência dessa natureza. Recurso público su-
ado, dinheiro que vai para o Acre. São R$200 milhões 
de reais, dinheiro suado, envolto aqui em suspeitas de 
irregularidades diversas. Não é uma irregularidade; são 
diversas irregularidades.

Ora, justiça seja feita, Senador Heráclito: quando 
se fala de fiscalização do Tribunal, não se trata de o 
Tribunal ir lá um dia ou dois e verificar uma coisa su-
perficialmente, não. Essas verificações levam muito 
tempo, são minuciosas. O Tribunal vai lá ao olho da 
questão. Isso nos traz uma preocupação muito maior, 
porque, se fosse uma verificação superficial, como diz 
a Ministra Dilma, “vamos ver se isso procede ou se não 
procede”, mas é uma fiscalização profunda, feita por 
técnicos competentes, avalizada pelos Ministros que 
estão lá no Tribunal.

Então, é algo que nos preocupa muito mais ain-
da, porque é recurso público que está sendo desviado, 
dilapidado – vamos ser claros mesmo –, surrupiado, 
às vezes. E quem é que está sendo surrupiado? É o 
povo acreano, que fica sem a obra, que fica... Como 
acreano, eu fico com vergonha de a imprensa nacio-
nal divulgar que, num Estado pequenino, 27 contratos 
estão envoltos em irregularidades. Eu morro de vergo-
nha! E acho que o povo acreano também deve estar 
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envergonhado. Tenho certeza de que o povo acreano 
está. Lamento profundamente.

Se V. Exª me permitir, Presidente, o Senador Co-
lombo gostaria de fazer um aparte.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB – 
MT) – V. Exª já foi favorecido, mas vou conceder mais 
um minuto.

O Sr. Raimundo Colombo (DEM – SC) – Eu 
gostaria de agradecer, Senador Geraldo Mesquita, e 
dar os parabéns a V. Exª. O pronunciamento é com-
pleto, atende todos aqueles que têm bom senso e 
responsabilidade no País. O Tribunal de Contas tem 
uma função nobre, que exerce ao longo do tempo. O 
próprio partido que hoje está no Governo, quando na 
oposição, valeu-se... Mas essa questão de honestida-
de não é um jogo de governo ou de oposição, é uma 
questão de quem tem princípios e de quem não tem 
princípios. E é exatamente esta a questão. Isso que 
o senhor coloca no ar são dados alarmantes: 27 con-
tratos. Mas também lá em Santa Catarina existe essa 
realidade. E aí o Governo tem que incentivar o Tribunal 
de Contas a continuar a investigação, a aprofundar a 
investigação, já que, como o senhor disse, não é uma 
coisa superficial. Eles não são irresponsáveis e não 
deixariam a matéria ir para a imprensa se não tivessem 
evidências profundas e corretas dessa avaliação feita. 
Acho que é absolutamente o nosso desejo cumprimen-
tar o Tribunal de Contas, reconhecer o seu trabalho, os 
seus méritos e cumprimentar V. Exª que traz aqui para 
o Senado um assunto de tanta importância. E o Go-
verno, pelo que a gente vê, não está dando bola, não 
está assumindo a responsabilidade. Governar é a arte 
de liderar as pessoas, e a gente lidera pelo exemplo. 
E esse exemplo de não querer investigar e de criticar 
quem faz esse trabalho é um exemplo que não serve 
para a sociedade brasileira. O senhor nos alerta muito 
bem e eu o cumprimento por isso. Obrigado.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – Muito obrigado. V. Exª lembrou bem. Acho que o 
Ministro do Planejamento disse ontem: “Não; são meras 
evidências”. Meras evidências?! Pelo amor de Deus! 
Como pode o Ministro do Planejamento dizer um ne-
gócio desses! Ele deveria pelo menos ficar calado. De-
veria ficar calado e com vergonha. Meras evidências?! 
São meras evidências?! Como se com uma borrachada 
pudesse apagar o que é feito neste País.

Obrigado, Sr. Presidente. Desculpe pela exten-
são do tempo.

Durante o discurso do Sr. Geraldo Mes-
quita Júnior, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Os-
valdo Sobrinho.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB 
– MT) – Concedo a palavra ao nobre Senador da Re-
pública Paulo Paim, para uma comunicação inadiável, 
por cinco minutos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, dentro destes cinco minutos, quero fazer 
três comentários.

Primeiro, dizer que foi muito prazeroso, hoje pela 
manhã, quando o Senado da República fez uma ho-
menagem ao Ipea, instituição que completou 45 anos. 
Foi a primeira vez em que, na história do Ipea, é feita 
uma homenagem àquela instituição pelo Senado da 
República. Meus parabéns ao Presidente Marcio Po-
chmann e a toda a sua equipe pelo trabalho brilhante 
que vêm fazendo frente ao Ipea. Hoje pela manhã, fa-
lei longamente sobre o tema, mas não resisti de fazer 
o registro sobre a sessão que aconteceu aqui, hoje 
pela manhã. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, vou me dar o 
direito, porque venho insistindo muito com esse tema... 
Estou disposto a buscar assinaturas para que possa-
mos construir aqui no Congresso, nas duas Casas, 
uma frente parlamentar em defesa do pré-sal e tam-
bém da Previdência.

Escrevi um artigo, Sr. Presidente, que foi publicado 
no jornal Zero Hora, do meu Estado, sobre o qual vou 
discorrer aqui de forma sintética. É um assunto que 
envolve, com certeza, milhões de brasileiros. Digo eu 
no artigo que, mesmo que o tema seja apaixonante, 
é importante abdicarmos das emoções e dos ufanis-
mos que em certos períodos da República até foram 
necessários e faziam parte do contexto. É fundamental 
a nossa condição de homens públicos para fazermos 
o que chamo de bom combate, uma visão ampla, res-
ponsável, para que não sejamos cobrados pelas ge-
rações futuras. Desde a década de 30, a Previdência 
foi alvo, e todos nós sabemos, Senador Mário Couto, 
de manipulações dos governos que utilizaram recursos 
da Previdência para investimento nos mais variados 
setores da economia. O dinheiro dos trabalhadores foi 
aplicado na Companhia Vale do Rio Doce, Transamazô-
nica, ponte Rio Niterói, Itaipu, Companhia Siderúrgica 
Nacional, entre outras tantas obras. 

Já o custeio da construção da nossa Capital Fe-
deral, Brasília, talvez tenha sido a maior injeção de re-
cursos públicos da Previdência. Embora reconheçamos 
a importância da construção da Capital e outras obras, 
é preciso também que se lembre que os trabalhadores 
é que pagaram.

Sr. Presidente, na realidade, havia uma forte liga-
ção entre Previdência e política econômica. Os recursos 
eram, sim, frequentemente solicitados para investimen-
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to em setores de rentabilidade duvidosa dentro de um 
leque que ia desde o clientelismo até a corrupção. Não 
questionamos as obras construídas, mas é importante 
destacar que um lado dessa parceria para o bem do 
Brasil foi penalizado e quem foi penalizado foram os 
trabalhadores e o benefício dos aposentados.

A história mostra com clareza que a Previdência 
Social sempre foi alvo de desmonte por parte dos go-
vernos, à custa dos direitos, das conquistas e do suor 
dos trabalhadores.

O País atravessa um dos mais belos períodos 
de desenvolvimento. Cabe a nós, como eu digo no 
Rio Grande, montarmos no “cavalo encilhado” que 
ora se avizinha e fazermos justiça, destinando parte 
do orçamento previsto de mais de US$15 bilhões do 
pré-sal para a Previdência Social pública. A proposta 
não é, repito, num linguajar gaudério, a bota salvadora, 
e tampouco está isolada, uma vez que, no passado, 
existiu sim uma cota de Previdência cobrada sobre 
a venda de derivados do petróleo para o custeio da 
Previdência. 

Só que passaram os anos, do petróleo nada mais 
foi destinado para a Previdência, e a União deixou de 
pagar a sua parte para a Previdência, como grande 
parte dos Municípios já não paga há muito tempo, e a 
anistia vem a toda hora.

O pleito, no meu entendimento, é viável, justo, e 
peço a chave para uma melhor distribuição de renda. 
Chegou o momento de o Estado brasileiro retribuir o 
sacrifício dos trabalhadores, aposentados e pensio-
nistas. 

Por isso, Sr. Presidente, queremos que essa dis-
cussão não seja um porto de chegada, mas um porto 
de saída e de esperança para os brasileiros.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – V. Exª me per-
mite um aparte?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Até porque, 
Senador Mário Couto – só para fechar este raciocínio 
–, eu acho engraçado que aqueles que dizem que a 
Previdência é deficitária não se lembram de apontar 
outras fontes de recursos. Eu, como sei que ela é su-
peravitária, assim mesmo, tive preocupação. No início 
do ano passado, já apresentei um projeto dizendo que 
um percentual do pré-sal deveria ir para a Previdência. 
Até, para mim, deveria ser Previdência, educação e 
saúde. Com todo o carinho que tenho com as outras 
áreas que, até o momento, no projeto original que está 
na Câmara, foram atribuídas.

Concedo o aparte a V. Exª, se o Presidente permi-
tir, já que estou em uma comunicação parlamentar.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Se não for pos-
sível o aparte, Senador, eu posso colocar o art. 14 do 
Regimento Interno, porque V. Exª citou meu nome.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Essa foi 
boa.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA. Sem revisão 
do orador.) – Se não puder aparte, vai pelo art. 14. 
Senador Paim, é importante, por isso eu insisto em 
fazer o aparte a V. Exª. Amanhã, Senador Colombo, 
Senadora Marisa, eu estou entrando com um pedido 
de CPI da Previdência. Nós precisamos saber quem 
fala a verdade, se são as associações, os jornalistas, 
os cientistas, os técnicos, os economistas, que dizem 
que a Previdência não é deficitária, ou se é o Governo, 
que diz que a Previdência é deficitária. Nós queremos 
saber se é verdadeira essa nota que V. Exª lê que diz 
que o dinheiro dos aposentados foi usado para cons-
truir Brasília, para construir a ponte Rio-Niterói e tan-
tas outras obras...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Superá-
vit primário.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Lógico! E tan-
tas outras obras que V. Exª acabou de citar. Amanhã, 
Senador, darei entrada no requerimento da CPI, vou 
fazer a leitura da CPI nessa tribuna, e quero contar 
com a assinatura de todos os Senadores que votaram 
a favor do seu projeto aqui neste Senado, a favor dos 
pobres aposentados que sofrem tanto neste País. Va-
mos saber, Senador, vamos saber de quem é a razão, 
como anda a Previdência, se sugaram ou não a Previ-
dência, se tiraram ou não o dinheiro dos aposentados 
da Previdência. Vamos ver. Amanhã, vou dar entrada à 
CPI. Meus parabéns, mais uma vez, pela sua postura 
e dedicação a esta causa.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Mário Couto. Pode ter certeza V. 
Exª, porque meus números vão além disso que eu falei 
do passado. Eu demonstro. Enfrento qualquer deba-
te, demonstrando que a seguridade social, só no ano 
passado, teve um superávit ainda de cinquenta bi. Ou 
seja, dá para atender sim ao reajuste dos aposenta-
dos e ao fim do fator.

Por fim, Sr. Presidente, neste minuto que V. Exª 
me concede, eu tenho que fazer uma homenagem a 
um jornalista da cidade de Caxias do Sul, embora eu 
tenha sido tratado muito bem por toda a imprensa do 
Município: Rádio São Francisco, Rádio Difusora, Rá-
dio Caxias, jornal Gazeta, enfim... Carlos Mambrini me 
entrevistou na Rádio Caxias durante uma meia hora. 
Eu vou ler só uma das frases que ele disse: “Creia, 
Senador, ao longo de 50 anos ao microfone tenho 
tido muitas alegrias. Uma delas foi no último sábado, 
dia 19, quando lhe entrevistei. Com estima. Carlos 
Mambrini”. 

Alem disso, fez várias considerações. É claro que 
mexeu com a emoção da gente. Mandou-me, para que 
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eu botasse na minha cabeceira, uma obra de autoria 
dele, que não vou ler. É a “Oração do Dia a Dia”, pela 
luta em defesa dos que mais sofrem neste País. Man-
dou-me ainda outra obra dele: “Encontro com o tempo”. 
Pediu-me que ouvisse. O texto é de Carlos Mambrini. 
Por fim, outra obra é “A Vida e o Caminho: faz com que 
tua jornada aconteça com a tranqüilidade de um sábio 
e a humildade de um principiante e serás feliz.” 

Sr. Presidente, quero que V. Exª considere na 
íntegra esse mimo, e diria, esse carinho, feito a este 
Parlamentar pelo jornalista Carlos Mambrini, da mi-
nha cidade natal, um radialista respeitadíssimo, de 
conceito nacional. 

Mambrini, um abraço para você. Nossa cidade 
natal pode saber que vou ouvir os dois CDs com muito 
carinho, como também vou deixar, de fato, no meu gabi-
nete e na minha casa, essa oração que você escreveu, 
há 20 anos, quando perdeu o seu pai. Um abraço.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, registro aqui a íntegra do artigo escrito por 
mim e publicado no último domingo (27/9) no jornal Zero 
Hora, sob o título: “O pré-sal e a Previdência”.

Diz ele:
Há um assunto que atinge cerca de 35 milhões 

de pessoas e que necessita ser incluído com urgên-
cia nos debates sobre o pré-sal. Falo da previdência 
social pública. Mesmo que o tema seja apaixonante, 
é importante abdicarmos das emoções e dos ufanis-
mos que em certos períodos da República até foram 
necessários e faziam parte do contexto.

É fundamental a nossa condição de homens pú-
blicos para fazermos um bom combate com imparciali-
dade e responsabilidade para que não sejamos cobra-
dos pelas gerações futuras. Desde a década de 1930, 
a Previdência foi alvo de manipulações de governos 
que utilizaram os seus recursos para investimentos em 
setores da economia. O dinheiro dos trabalhadores foi 
aplicado na Companhia Vale do Rio Doce, Transamazô-

nica, Ponte Rio Niterói, Itaipu, Companhia Siderúrgica 
Nacional, entre outros. Já o custeio da construção de 
Brasília talvez tenha sido a maior injeção de recursos. 
Embora para o país a construção de sua capital tenha 
sido um avanço, até hoje há críticas relativas ao uso 
de recursos previdenciários nessa tarefa. 

Na realidade, havia uma forte ligação entre pre-
vidência e política econômica. Os recursos eram fre-
quentemente solicitados para investimentos em setores 
de rentabilidade duvidosa, dentro de um leque que ia 
desde o clientelismo até a corrupção. Não questiona-
mos as obras construídas. Mas é importante destacar 
que um lado dessa “parceria para o bem do Brasil” foi 
penalizado e isso se deu através do achatamento dos 
benefícios previdenciários.

A história mostra com clareza que a Previdência 
Social sempre foi alvo de desmonte por parte de go-
vernos, à custa dos direitos, das conquistas e do suor 
de todos os trabalhadores. O país atravessa um dos 
mais belos períodos de desenvolvimento. Cabe a nós 
montarmos no “cavalo encilhado” que ora se avizinha 
e fazermos justiça destinando parte do orçamento pre-
visto de US$ 15 trilhões do pré-sal para a previdência 
social pública.

A proposta não é uma “bota salvadora” e tam-
pouco está isolada, uma vez que “no passado existiu 
uma cota de previdência cobrada sobre a venda de 
derivados de petróleo para o custeio da Previdência 
Social e urbana”.

O pleito é viável, justo e peça-chave para uma 
melhor distribuição de renda. Chegou o momento de o 
Estado brasileiro retribuir o sacrifício dos trabalhadores, 
aposentados e pensionistas. Por isso, queremos que 
essa discussão não seja um porto de chegada. Mas 
um porto de saída e de esperança para os brasileiros. 
Era o que tinha a dizer.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o 
Sr. Osvaldo Sobrinho deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Flávio Torres.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) 
– V. Exª será atendido na forma do Regimento.

Concedo a palavra à nobre Senadora Marisa 
Serrano, como oradora inscrita.

A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente. 

Hoje, nós estamos aqui ouvindo falar dos proble-
mas que envolvem a sociedade brasileira, que envol-
vem o Governo deste País, e quero começar a minha 
fala com aquilo que falei com o Senador Colombo, há 
poucos minutos, que é a tristeza que, tenho certeza, 
o Brasil todo está sentindo, por tudo que tem acon-
tecido com o Sul do País, mas principalmente com 
Santa Catarina.

É um Estado belíssimo, que dá orgulho ao povo 
brasileiro e que, nesses últimos dois anos, tem passado 
por tantos problemas, principalmente climáticos, com 
enchentes, desabrigados em grande número, pesso-
as passando tantas necessidades. Fico, Senador Rai-
mundo Colombo, preocupadíssima – imagino o que 
todos aqueles do Estado estão passando –, vendo o 
sofrimento do povo. E V. Exª me disse que, neste final 
de semana, estão previstas chuvas torrenciais para o 
seu Estado. É uma angústia para todos nós, porque 
ficamos na espera do que pode acontecer em Santa 
Catarina. Oxalá, Deus olhe com bons olhos e amenize 
os problemas que o seu Estado tem enfrentado. Acho 
que traduzo aqui o desejo de todo o povo brasileiro!

Mas, Sr. Presidente, queria aqui falar, um pou-
quinho, sobre a última Pnad, a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE em setem-
bro agora, no começo deste mês que está acabando. 
Ela traz uma série de índices sociais e econômicos 
que balizam muito as políticas públicas deste País e 
que dão a todos nós o rumo que temos que seguir, 
que devemos seguir. 

Quero citar aqui os dados preocupantes em rela-
ção à educação brasileira. Só para se ter uma ideia, o 
número de analfabetos com mais de 15 anos aumentou 
em 113 mil pessoas, de 2007 para 2008. Quer dizer, 
o analfabetismo aumentar no País? A luta nossa tem 
sido sempre para diminuir. Quando a Pnad nos diz 
que aumentou em 113 mil, de 2007 para 2008, é uma 
preocupação muito grande. É uma preocupação, por-
que essa é uma luta que o brasileiro tem enfrentado 
ao longo de décadas e que não queremos que volte. 
Não pode a educação piorar no País. A educação tem 
de melhorar. Essa tem que ser a grande luta. E, Sena-
dor Raimundo Colombo, se não melhorar a educação 

no País, não melhora a forma de o brasileiro avançar, 
o País não se desenvolve. Não há como, a equação 
não fecha. 

Um povo sem educação não é um povo que 
pode aspirar a ser de um país de primeiro mundo. Era 
10% em 2007, e continua 10%, o percentual de anal-
fabetos em 2008; ou seja, um em cada dez jovens ou 
adultos acima de 15 anos não sabe ler, nem escrever. 
Não sabe escrever, nem ler um pequeno aviso. Isso é 
uma angústia. E tem que ser mesmo. Como estamos 
angustiados por Santa Catarina, temos que estar an-
gustiados também pela educação brasileira. 

Segundo a Pnad, a taxa de analfabetismo fun-
cional – pessoas de 15 anos ou mais com menos 
de quatro anos de escolaridade, é isso que significa 
o analfabetismo funcional – chega a 30 milhões no 
País. Quer dizer, são 30 milhões de pessoas que não 
chegaram a ter quatro anos de estudo, o que é muito 
pouco. E são mais de 30 milhões de pessoas nessas 
condições.

Apesar das promessas feitas pelo Presidente Lula, 
desde 2002, na campanha eleitoral, o analfabetismo 
não foi combatido, como se devia, neste País. E não 
se pode dizer o contrário, porque não estou falando 
aqui do que acho. Estou falando aqui com base em 
uma pesquisa conhecida no País e que baliza, como 
disse, as políticas públicas deste País. Mas está tudo 
tão invertido, as coisas estão tão confusas no Brasil, 
que se pode até achar que o IBGE, a Pnad e outras 
pesquisas agora já não têm mais valor neste País ou 
estão erradas. 

Quero dizer também que, na Pnad, de 2002 até 
agora, o analfabetismo caiu apenas 1%, e o compro-
misso que temos com as Metas do Milênio é o de até 
2015 chegarmos a 6%. Agora, se, de 2002 até agora, 
só caiu 1%, como vamos conseguir alcançar as Me-
tas do Milênio e chegar a 2015 com 6%, no máximo, 
de analfabetismo?

Aqui nesta Casa, Sr. Presidente, criamos uma co-
missão para acompanhar as metas do milênio. Eu pre-
sido a comissão, e a Senadora Kátia Abreu é a relatora. 
Isto nós vamos discutir também: por que não estamos 
conseguindo avançar no combate ao analfabetismo? 
Essa é uma das Metas do Milênio que vamos discutir 
aqui. É importante que o povo brasileiro acompanhe, 
porque o coração do povo e do País vai estar em ter 
um povo que detenha conhecimento e possa competir, 
de igual para igual, com qualquer País do mundo.

Todos devem ter visto as propagandas – foram 
belíssimas e ainda o são – do Brasil Alfabetizado. Linda 
a propaganda do Brasil Alfabetizado! Gastamos quase 
R$2 bilhões. O Governo brasileiro gastou R$2 bilhões, 
até agora, com o Brasil Alfabetizado, e não estamos 
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vendo o resultado prático na vida diária daqueles que 
são analfabetos neste País.

Quero lembrar também que, com o Toda Crian-
ça na Escola, um programa do Governo do PSDB, na 
época de Fernando Henrique, chegou-se a 97% de 
crianças na escola. De lá para cá, aumentou-se meio 
por cento; chegou-se a 97,5%. É claro que estamos 
quase universalizando a matrícula das crianças na es-
cola, mas o esforço que foi feito é muito pequeno ainda, 
comparado com o que se está fazendo agora. Oxalá, 
nesses anos todos do Governo Lula, pudéssemos ter 
aumentado o número de matrículas na escola num nível 
mais alto do que esse de que estou falando aqui!

Na pré-escola, para crianças de quatro e cinco 
anos, avançamos. Acrescentamos mais crianças nessa 
faixa etária na pré-escola. Isso é muito bom. Está-se 
chegando a 72% dessas crianças na idade escolar. 
Quer dizer, é um esforço que fizemos lá atrás e que está 
sendo continuado. As mães, cada dia mais, precisam 
colocar seus filhos pequenos em creches e pré-esco-
las. As mães, cada dia mais, precisam trabalhar, não 
só trabalhar por uma necessidade pessoal, por quere-
rem trabalhar, quererem ser produtivas. Mas as mães 
precisam trabalhar para garantir mais recurso para a 
sua família e, se não tiverem onde deixar as crianças 
pequenas, o que farão? Eu disse outro dia aqui que 
crianças de sete anos ou mais podem até pegar um 
ônibus e ir para a escola, mas crianças de dois, três, 
quatro, cinco anos não têm essa capacidade. E, se não 
houver creche e pré-escola perto das famílias, perto 
das residências, não haverá como a gente atender a 
uma fatia enorme da população brasileira. 

Eu quero repetir também algo que eu tenho dito 
sempre: é lindo ver o Programa Minha Casa Minha Vida! 
É maravilhoso! Propagandas maravilhosas, duas mil 
casas em tal lugar, mil e quinhentas casas em outro 
lugar. Só que essas casas não vêm acompanhadas dos 
equipamentos públicos necessários para que a cida-
dania aconteça. Não há obrigatoriedade de creches. 
E, quando eu fiz um projeto aqui nesta casa, determi-
nando que cada conjunto de duzentas casas ou mais 
seja obrigado a ter uma creche foi uma guerra, está 
sendo uma guerra. 

Fui falar com a Presidente da Caixa Econômica, 
Drª Maria Fernanda. Disse a ela o quanto esse projeto 
era importante, o quanto nós não podemos ter mais 
de duzentas casas sem creche. Ela disse que talvez 
não fosse possível, que isso era difícil de ser feito. Eu 
disse a ela: “A senhora é a primeira mulher a presidir 
a Caixa Econômica no País. Podia deixar um legado 
para as mulheres brasileiras, garantindo-lhes pelo me-
nos a creche das crianças”.

Eu quero dizer, ainda, Sr. Presidente, que os 
jovens brasileiros estão com problemas seriíssimos. 
Entram na escola e evadem-se, não ficam na escola, 
que não é atrativa para os jovens brasileiros. Eles saem 
da escola e vão procurar trabalho, mas não encontram 
trabalho porque não têm escolaridade suficiente. É um 
circulo vicioso. O jovem se desespera, não tem edu-
cação suficiente, não tem trabalho. E ele precisa. E 
aí nos surpreendemos quando vemos os jovens bra-
sileiros andando por uma senda, que não é a que a 
família brasileira espera, a senda da honestidade, da 
seriedade, da moralidade. E o jovem, muitas vezes, é 
capturado por traficantes de drogas, pelo álcool, pelo 
fumo, por tudo aquilo que nós gostaríamos de ver lon-
ge da nossa juventude. 

Quero dizer ainda, Sr. Presidente, que há um 
dado preocupante. O senso escolar, que é feito pelos 
governos municipais, estaduais e federal, registrou nes-
te ano um 1 milhão 130 mil de matrículas a menos no 
ensino básico. Quer dizer, nós estamos diminuindo, há 
menos matrícula no ensino básico, há menos criança 
entrando na escola.

Então, quero terminar a minha fala como um libelo, 
um chamamento que eu quero fazer à população brasi-
leira: as coisas só vão mudar neste País se a população 
brasileira levantar a sua voz, se a população brasileira 
pressionar os prefeitos, os vereadores, os deputados 
estaduais, os governadores, o Presidente da República 
e os Senadores, para que realmente a gente comece 
a olhar este País de uma maneira mais séria.

Que os descalabros que vemos neste País não 
aconteçam e que, principalmente, os homens públi-
cos olhem a educação como prioridade nacional. Não 
é brincadeira falarmos que a saúde no País está ruim 
e que a educação está patinando. Educação e saúde 
são duas bases que têm de ser sólidas e que têm de 
ser acompanhadas pari passu por todos os brasilei-
ros, porque, sem elas, não há como melhorar a vida 
do povo brasileiro.

Termino, Sr. Presidente, dizendo o seguinte: nós 
começamos, a partir do final de outubro, a discutir as 
emendas que os prefeitos e os governadores vêm pe-
dindo aos Senadores. Geralmente, os prefeitos e os 
governadores vêm pedir asfalto. É difícil a prefeitura 
que não chegue a nós para pedir asfalto. Eu quero di-
zer aos prefeitos que comecem a se preocupar mais 
com a melhoria da vida da população. O asfalto é im-
portante? Claro que é, mas a vida da população tem 
de ser cuidada de imediato. Ela tem de ter uma saúde 
melhor, uma educação melhor, lazer, condições de 
uma vida mais digna. Tenho certeza de que, aí, sim, 
vamos começar a mudar este País. 

Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Raimundo 
Colombo, pela Minoria.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, pela ordem. 

Enquanto o Senador Colombo se dirige à tribuna 
para sua fala, eu gostaria de consultar a Mesa. São 16 
horas e 35 minutos e não temos nem sinal da Ordem 
do Dia. Essa Mesa estabeleceu que a Ordem do Dia 
começa às 16 horas. Eu queria, então, pedir uma infor-
mação da Mesa. Teremos ou não a Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) – 
A informação que tem a Mesa é a de que não terminou 
a votação do nome do Ministro Toffoli. Então, estamos 
esperando que termine a votação na CCJ.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vota na 
Comissão e vem votar no plenário? Igualzinho ao pro-
jeto dos aposentados.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) 
– Se assim for o desejo, será votado, mas a Mesa não 
tem essa informação ainda, Senador. 

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu gosta-
ria que a Mesa pudesse me informar, Sr. Presidente, 
porque ficamos aqui sem saber o que fazer, sem saber 
se devemos ficar, se vamos ao gabinete...

Foi feito um acordo de que a Ordem do Dia sem-
pre começaria às 16 horas. Eu não sei por que essa 
pressa de votar em comissão o nome de alguém, de 
votar em plenário o nome de alguém. Já fizeram isso 
na semana passada e tornam a fazer a mesma coisa. 
Por que não fazem a mesma coisa com o projeto dos 
aposentados? Por que não votam logo na Câmara 
dos Deputados o projeto dos aposentados? Será que 
é por serem aposentados ou por não servirem mais 
ao País? Isso é uma injustiça! 

Eu gostaria de saber se haverá ou não Ordem 
do Dia e a que horas vai começar a Ordem do Dia, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) 
– Quem está presidindo a Mesa não tem essa infor-
mação, Senador.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – V. Exª po-
dia perguntar à Secretária, que está do seu lado. V. Exª 
podia perguntar se o Presidente Sarney vem ou não 
vem para a sessão de agora. V. Exª podia se interessar 
para me dar uma resposta.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) 
– Senador...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu não 
quero resposta de pronto. Posso aguardar. Eu tenho 
certeza de que V. Exª não tem conhecimento disso, 
porque está aí provisoriamente. Nada contra V. Exª. 
Não tenha isso como se eu estivesse questionando V. 

Exª. Eu estou questionando a Mesa do Senado Fede-
ral, que marca a Ordem do Dia para as 16 horas, mas 
nós estamos às 16 horas e 37 minutos e não temos 
nem sinal disso. 

É essa a informação que eu quero. Isso se eu ti-
ver direito de ter essa informação. Se eu não tiver, eu 
retiro tudo o que eu falei!

O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) 
– Senador, V. Exª tem todo o direito, e a Mesa vai 
consultar.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito 
obrigado. Pelo menos tenho a consideração da Mesa. 
Eu gostaria de obter essa informação. Vou ficar aguar-
dando, Sr. Presidente.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero agradecer à 
Senadora Marisa Serrano, bem como a todos os Srs. 
Senadores que se têm solidarizado com Santa Catari-
na. Mais uma vez, o nosso Estado vê-se assolado por 
intempéries, por calamidades. No ano passado – isso 
já acontece historicamente –, no mês de novembro, 
houve uma situação extremamente grave, mas, re-
centemente, ocorreu uma série de tornados no oeste 
de Santa Catarina e, no final de semana que passou, 
outra vez, além de tornados, uma chuva torrencial 
alagou grande parte do nosso Estado, que clama por 
uma ação de todos nós, do Governo Federal em apoio 
ao Governo do Estado, que já faz o seu trabalho, bem 
como às Prefeituras.

É exatamente sobre esse aspecto que eu gosta-
ria de falar. Quando há uma calamidade, quando um 
Município decreta um estado de calamidade, isso tudo 
chama a atenção para que a burocracia seja deixada 
de lado e se estabeleça um sistema de prioridade para 
aquelas regiões atingidas. Isso não é o que acontece 
ao longo do tempo.

Nesse sentido, Sr. Presidente, apresentei qua-
tro projetos que estão tramitando: três ainda estão no 
Senado e um já foi aprovado pelo Senado e está na 
fase final de aprovação na Câmara dos Deputados. 
Acontece que esse projeto que já está mais adiantado 
e que estabelece a criação de uma Mega-Sena espe-
cial foi apresentado no final do ano passado, ou seja, 
está fazendo quase um ano e ainda não temos a con-
clusão, os recursos não chegam às pessoas atingidas 
no passado, sendo que muitos delas ainda estão em 
abrigos coletivos, tentando encontrar a melhor solução, 
tendo em vista tudo que aconteceu lá, a calamidade e 
a gravidade do que ocorreu no Estado.

Esses excessos de chuva têm deixado toda a 
população insegura. Eu estive percorrendo as regiões 
inundadas, indo, por exemplo, a Blumenau, onde, na 
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última enchente, as coisas mais graves foram os des-
lizamentos de terra. Quando se olha para os morros, 
se vê a instabilidade daquele solo poroso. Com esse 
excesso de chuva, os deslizamentos voltam. Infeliz-
mente, a previsão da Defesa Civil para este final de 
semana e também para o mês de outubro e novem-
bro é excesso de chuva outra vez, o que cria todo um 
clima de insegurança e exige do Poder Público uma 
série de ações. 

Nesse sentido, a gente apresentou esses projetos. 
Alguns já foram aprovados em algumas Comissões e 
estão em outras, mas há necessidade da agilização, 
porque a burocracia, seja em que governo for, é sempre 
um impedimento. Uma coisa é lá no Município, onde 
se vê as pessoas sendo atingidas, se vê a forma que 
elas estão, se vê o rosto, o nome, sabe-se o endereço, 
quem são e o que elas estão sofrendo; outra coisa é 
aqui, nas gavetas de Brasília, nos computadores de 
Brasília, de costas para aquela realidade, observando 
no Jornal Nacional ou nos outros telejornais o que está 
sendo informado, mas caindo naquela vala comum.

Ora, quando é decretado o estado de calamidade, 
a Defesa Civil do Município faz o decreto, o Prefeito 
reconhece a situação em cima de uma realidade fis-
calizada; depois vai para a Defesa Civil Estadual, que 
também faz todo um estudo, faz a vistoria, concorda 
e homologa em nível estadual; vai para o Governador, 
que assina; e depois encaminha para a Defesa Civil 
nacional. Ou seja, não é uma coisa irresponsável. Um 
prefeito não pode enganar as pessoas decretando 
calamidade, quando não existe. Por isso que não se 
aceita, não se admite esse excesso de burocracia. Essa 
demora acentuada é quase uma irresponsabilidade 
com as pessoas que estão sofrendo. E esperar que os 
Municípios possam fazer grande coisa além da emer-
gência é uma utopia, porque todo mundo sabe qual é 
a arrecadação dos Municípios e quão pouco eles têm 
para investir. Essa é a grande realidade. E nós temos 
que conseguir os resultados práticos e rápidos, a fim 
de proteger as pessoas atingidas.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Comemoro hoje o apoio aos Municípios, na reunião 
do Congresso, com a aprovação do 1% do Fundo de 
Participação. Isso realmente é uma conquista. Mas 
é importante dizer – e isso não significa que eu não 
reconheça o esforço do Governo; pelo contrário, con-
sidero uma atitude louvável e seria uma injustiça não 
reconhecer – que esse 1% representa cerca de 2% na 
arrecadação das prefeituras. Para uma cidade como a 
que moro e da qual fui prefeito, de 160 mil habitantes, 
um bilhão? Um bilhão realmente é uma soma absurda, 

mas são 5.564 Municípios. Então, para uma cidade com 
160 mil habitantes representa um reforço de R$300 
mil. É bastante dinheiro? É. Agora, em uma situação 
como esta de calamidade, representa pouco. Não é 
uma quantia tão significativa, embora se reconheçam 
os méritos da atitude tomada.

Portanto, Sr. Presidente, é importante que todos 
os órgãos do Governo estejam conscientes das dificul-
dades que nós estamos vivendo em Santa Catarina; 
também no Rio Grande do Sul, é importante dizer. A 
calamidade também alcançou o Estado do Rio Grande 
do Sul. E a política, que precisa ser desenvolvida, de 
contenção, de prevenção, de proteção às pessoas, essa 
exige uma soma de recursos muito expressiva. Precisa 
ser feita, porque essas calamidades poderão ocorrer 
outras vezes, e tudo que se debilitou, com o excesso 
de chuva, com as consequências da enchente, precisa 
ser recuperado. Então, não é só atuar na emergência. 
É realmente fazer um serviço de proteção, de conten-
ção. E isso custa muito dinheiro. E essas dificuldades 
as prefeituras encontram na tentativa de buscar os fi-
nanciamentos externos: cai na Secretaria do Tesouro 
Nacional, vai para a burocracia e não se consegue a 
agilidade necessária. É um problema muito sério! É
uma situação muito difícil! 

Também há dificuldades para o Estado em fazer 
esses empréstimos e em simplificar todo o processo 
de relação da Defesa Civil Nacional com as Defesas 
Civis Estaduais. Lutar contra esse excesso de burocra-
cia, lutar contra a burocracia que não tem rosto: não se 
sabe direito quem é que está trancando, não se sabe 
por que não acontece, um dá uma informação, outro dá 
outra informação... Passa governo, vem outro governo, 
e os problemas são sempre os mesmos.

Eu fui Prefeito e, às vezes, demorava dois anos 
para chegar o dinheiro que, com sacrifício enorme, já 
tinha recuperado. A Caixa Econômica também não tem 
tido a sensibilidade necessária para liberar as emen-
das que vão fazer obras, exatamente aquelas de que 
a população está necessitando. 

Emergência, calamidade não pode ter o mesmo 
tratamento por parte da burocracia do Estado. É ne-
cessário atuar desta forma, com emergência, senão 
não contaremos com aquilo que é a principal função 
do Estado, que é proteger e promover a vida das pes-
soas.

Queria fazer esse registro, agradecendo a todos 
os Senadores de todos os Estados, que se solidarizam 
conosco em Santa Catarina, e com o Rio Grande do 
Sul, que também está sofrendo essa situação. E que 
Deus nos proteja, que essas intempéries não tenham 
o efeito previsto pela Defesa Civil, porque acho que a 
gente realmente já está com muita fé renovada de que 
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não tenhamos mais tantas dificuldades, porque infeliz-
mente Santa Catarina tem sido assim abalada de uma 
forma quase que inacreditável. Espero que isso não 
se repita outras vezes. 

Peço também que a burocracia do Estado sim-
plifique essas ações e nos ajude mais do que nos aju-
dou, porque é uma realidade muito dura: a vida das 
pessoas está muito sofrida. E a insegurança das pes-
soas é uma coisa que nos entristece. Tem muita gente 
pensando em mudar-se para outras cidades, embora 
reconheçam o amor que têm pela cidade atingida, 
pela vida que realizaram. A insegurança faz com que 
pensem em ir embora, deixando sua casa, seus ami-
gos, seus familiares, diante de situações como a que 
vivemos e da incapacidade da agilidade necessária 
na recuperação.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Raimundo Co-
lombo, o Sr. Flávio Torres deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Jeffer-
son Praia.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Concedo a palavra ao Senador Márcio Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quero que V. Exª possa 
registrar nos Anais desta Casa, nas notas taquigráfi-
cas de hoje, o meu repúdio e o meu protesto ao que 
aconteceu no início desta sessão. Temos que come-
çar a Ordem do Dia às 16 horas, Sr. Presidente. São 
16h46. Veja V. Exª o que está acontecendo. Estamos 
aqui aguardando uma votação da Comissão de Consti-
tuição e Justiça para um membro do Supremo Tribunal 
Federal. O Regimento não permite que, no mesmo dia, 
se vote lá e aqui, Sr. Presidente. Isso não é bom para 
o indicado, que teria o meu voto “sim”. Mas já estou 
começando a ficar em dúvida, porque, quando é um 
nome de alguém como foi na semana passada para 
o Tribunal de Contas da União, o nome do Sr. José 
Múcio, votei a favor do Sr. José Múcio, mas protestei 
aqui contra a maneira como estão fazendo essas in-
dicações, açodadamente –, não há nenhum motivo de 
ter essa pressa.

Pressa há para os projetos dos aposentados, que 
estão sofrendo neste País; projetos esses que estão 
lá na Câmara engavetados por ordem do Presidente 
da República contra um membro do seu próprio par-
tido, Senador Paulo Paim, para não se votar. O ano 
vai acabar e não se vai votar nada dos aposentados. 
Enquanto isso, para uma autoridade cujo nome o Go-
verno tem interesse em aprovar imediatamente, faz-

se uma votação açodadamente na Comissão e aqui 
em plenário. 

Fica o meu voto de repúdio. 
Quero afirmar uma coisa a V. Exª: isso não é bom 

para o indicado. Não é bom. Traz repúdio, como está 
trazendo à minha pessoa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – A solicitação de V. Exª será atendida conforme 
o Regimento, Senador Mário Couto.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Concedo a palavra ao nobre Senador Flávio 
Torres.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Depois quero falar como líder, Presidente.

O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o princípio 
da segurança jurídica é assegurado pela Constituição 
brasileira e pela legislação infraconstitucional. Tanto o 
Código de Processo Civil quanto a Lei de Introdução 
ao Código Civil oferecem garantias nesse sentido. Não 
obstante, encontramos frequentemente iniciativas legis-
lativas que buscam violar esse princípio que é funda-
mental para o cidadão de qualquer nação civilizada.

Essas iniciativas afrontam o dispositivo fundamen-
tal da Constituição que, no Inciso XXXVI do no seu art. 
5º, determina que “a lei não prejudicará o direito adqui-
rido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Desde 1942, esse princípio consta no art. 6º da 
Lei de Introdução ao Código Civil, Lei nº4.657, de 4 
de setembro deste ano que estabelece: “a lei em vigor 
terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico 
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. No §3º 
desse mesmo artigo, a lei define: “chama-se coisa jul-
gada ou caso julgado a decisão judicial de que já não 
caiba recurso”.

O conceito é definido de forma ainda mais preci-
sa e clara no Código de Processo Civil, a Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973:

“Art. 467 – Denomina-se coisa julgada 
material a eficácia, que torna imutável e indis-
cutível a sentença, não mais sujeita a recurso 
ordinário ou extraordinário.

Art. 468 – A sentença que julgar total ou 
parcialmente a lide tem força de lei nos limites 
da lide e das questões decididas.

Art. 471 – Nenhum juiz decidirá nova-
mente as questões já decididas relativas à 
mesma lide, salvo:

Inciso I – se, tratando-se de relação ju-
rídica continuativa, sobreveio modificação no 
estado de fato ou de direito; caso em que po-
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derá a parte pedir a revisão do que foi estatu-
ído na sentença;

Inciso II – nos demais casos previstos em lei”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, enumerei 
esses dispositivos para demonstrar o grau de preocu-
pação do legislador brasileiro com a segurança jurídica. 
Trata-se, é verdade, de uma preocupação que não é 
apenas nossa, mas de todas as nações com um orde-
namento legal responsável, civilizado e democrático. 
Mesmo assim, é possível depararmos com iniciativas 
que confrontam abertamente esses princípios.

É o que ocorre com a proposta de emenda cons-
titucional que fixa nova fórmula para o pagamento de 
precatórios, sendo agora conhecida como a emenda do 
calote. É o que acontece também com a Lei nº 9.882, 
de 3 de dezembro de 1999, ao regulamentar o uso da 
arguição de descumprimento de preceito fundamental, 
conhecida pela sigla ADPF.

Em tese, a ADPF serviria para evitar ou reparar 
lesão a preceito fundamental resultante de ato do po-
der público, em particular no caso de ser relevante o 
fundamento de controvérsia constitucional sobre lei ou 
ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos 
os anteriores à Constituição. Na prática, serve apenas 
para que autoridades governamentais protelem o cum-
primento de decisões judiciais. 

O que se atinge, na verdade, é o princípio da 
segurança jurídica, uma vez que as partes vencedo-
ras em demandas judiciais, em especial contra o po-
der público, vivam em permanente incerteza quanto 
ao futuro, uma vez que existe a prática de questionar, 
por meio de arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, decisões judiciais transitadas em julgado 
que reconhecem direitos de cidadãos, sobremodo de 
servidores públicos, das três esferas da Federação.

Com este objetivo, já apresentei projeto de lei que 
visa acrescentar § 2º ao art. 1º da Lei nº 9.882 de for-
ma a proibir o uso de arguição de descumprimento de 
preceito fundamental para modificar decisões judiciais 
protegidas pelo instituto da coisa julgada.

O objetivo maior do projeto é resguardar a própria 
Constituição Federal, em especial no que se refere ao 
seu art. 5º, inciso XXXVI. Afinal, é da competência ex-
clusiva do Poder Judiciário aferir em todas as instâncias 
possíveis a constitucionalidade das matérias levadas 
ao seu conhecimento para dirimir as controvérsias ju-
rídicas existentes. Acredito até que, uma vez julgada 
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a lei, 
que já tramita no Supremo Tribunal Federal, o próprio 
Supremo impediria a vigência desse dispositivo. 

Sabemos que, ao exercer a sua função, os ma-
gistrados levam em conta as matérias constitucionais, 
e o fazem com o maior critério. Isso não impede que 

surjam, no âmbito do Poder Executivo, os que teimam 
em negar as conquistas criteriosamente reconhecidas 
pelo Judiciário. A ADPF tem se prestado como instru-
mento para isso. São essas atitudes que conduzem 
a um crescente sentimento de insegurança jurídica, 
ameaçando exatamente aquilo em que se assenta a 
imutabilidade da coisa julgada.

A falta de uma disposição textual em lei sobre a 
matéria constitui uma lacuna que não tem condições 
de permanecer em nosso sistema legislativo. Afinal 
permite-se dessa forma uma interpretação contrária à 
ordem jurídica. É isso que o projeto pretende corrigir.

Caso aprovado, acaba-se com uma sequência de 
abusos que atinge uma grande parcela dos que deman-
dam contra o Poder Público, desde velhinho tungados 
em suas aposentadorias até prestadores de serviços 
caloteados por gestores inescrupulosos. O mecanis-
mo representado pela argüição de descumprimento de 
preceito fundamental será preservado, no que tem de 
positivo, mas os abusos encontrarão seu limite.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. FLÁVIO ARNS (S/Partido – PR) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– V. Exª tem a palavra, Senador Flávio Arns.
O SR. FLÁVIO ARNS (S/Partido – PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se V. 
Exª permitir, gostaria de encaminhar um documento 
que se refere ao 180º aniversário da primeira imigração 
alemã, recebida no Estado do Paraná e comemorado 
no dia de hoje.

Estou fazendo este requerimento para ser en-
caminhado para o Embaixador da República Federal 
da Alemanha, para o Instituto Goethe, em Curitiba, 
e, ao mesmo tempo, para toda a comunidade alemã-
brasileira, descendentes de alemães que, em conjun-
to com todos os demais brasileiros, vêm contribuindo 
para a construção de um Brasil democrático, livre, de-
senvolvido, e hoje se celebra esse 180º aniversário da 
primeira imigração alemã recebida no meu Estado, o 
Estado do Paraná.

Então, vou ler o texto Sr. Presidente:

“Já se passaram algumas dezenas de 
anos desde que os primeiros imigrantes ale-
mães aportaram no Brasil em 1818 – peregri-
nos de terras longínquas que aqui chegaram 
com a perspectiva de plantarem seus sonhos 
em uma terra promissora. Ao escreverem a 
sua história, eles [os alemães] imprimiram 
a sua genética na história da colonização e 
povoamento brasileiro. Impulsionados pelo 
sonho de assegurarem um futuro mais hos-
pitaleiro para as gerações que começavam 
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a despontar, eles enfrentaram os obstáculos, 
venceram os desafios e desbravaram cami-
nhos, deixando uma trilha de determinação, 
coragem, perseverança e fé para os que os 
seguiriam. Ao se tornarem os protagonistas 
de uma nova fronteira, eles estabeleceram o 
espírito da saga brasileira.

O movimento migratório alemão no Brasil, 
que se iniciou no século XIX e estendeu-se até 
meados do século XX, concentrou-se no Sul 
do País, região que foi fortemente influencia-
da, tanto pela língua alemã, costumes, arqui-
tetura, como pela culinária, festas da cerveja 
e músicas típicas. Blumenau, Joinville, São 
Leopoldo (1824, 1ª colônia no Rio Grande do 
Sul), Três Forquilhas, Nova Petrópolis, Santo 
Ângelo, Brusque, Pomerode, São Pedro de Al-
cântara (1828, 1ª colônia em Santa Catarina) 
são algumas das cidades fundadas no Estado 
gaúcho e catarinense que mais preservam os 
resquícios da cultura alemã. Algumas dessas 
cidades tornaram-se requisitados destinos 
turísticos, sendo que Santa Catarina é consi-
derado o Estado “mais alemão” do Brasil. No 
Paraná [meu Estado – e quero aqui prestar 
homenagem a Santa Catarina novamente, por-
que as famílias de meus pais, as duas famílias, 
vieram de Santa Catarina para o Paraná], a 
colonização alemã também deixou traços de 
sua forte presença. No dia 30 de setembro, 
estão sendo comemorados os 180 anos da 1ª 
imigração alemã para o Estado, que se iniciou 
com a implantação da primeira colônia em 
1829 em Rio Negro. A partir dessa data, os 
imigrantes alemães alastraram sua presença 
com a fundação das colônias de Terra Nova, 
Santa Leopoldina e Castro (1855). No século 
XX, eles se estabeleceram em Ponta Gros-
sa, Palmeira, Irati, Cruz Machado, Entre Rios 
(Guarapuava), dentre outras cidades.

Em Curitiba, os imigrantes começaram 
a chegar a partir de 1833 e influenciaram for-
temente a cultura local. Hoje em dia, ainda 
existem muitos casarões espalhados em vá-
rios bairros da cidade e sabe-se também que 
muitas sociedades teuto-brasileiras, como o 
Clube Concórdia, Duque de Caxias, Clube 
Thalia, dentre outras, foram organizadas pe-
los imigrantes objetivando preservar a cultura 
germânica.

Não restam dúvidas de que, ao saudar-
mos, no dia de hoje, a memória da chegada 
dos primeiros imigrantes alemães ao Paraná, 

estamos rendendo um merecido tributo a uma 
das maiores influências na formação do povo 
e da cultura brasileira. As pequenas colônias 
que foram fundadas pelos imigrantes alemães 
transformaram-se em referências de progres-
so e desenvolvimento. Os seus descendentes 
brasileiros [temos sempre que lembrar, os seus 
descendentes, os que vieram da Alemanha, 
brasileiros como todos nós] são pessoas que 
hoje muito honram e orgulham a nossa Pátria. 
Atualmente, estima-se que 18 milhões de brasi-
leiros [10% da população] têm pelo menos um 
antepassado de origem alemã. O patrimônio 
linguístico, étnico, social do nosso País tem 
raízes multiculturais [isso é muito bonito] que 
evidenciam que a fusão de diferentes tradições 
culturais é benéfica, necessária e salutar.

Então, é um requerimento, Sr. Presidente, que o 
Senado Federal dirigirá ao Embaixador da República 
Federal da Alemanha no Brasil e ao Instituto Goethe 
de Curitiba.

Através desta leitura, também os Estados, parti-
cularmente do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa 
Catarina, serão homenageados, porque os alemães e 
os descendentes de alemães, como de tantas outras 
culturas vêm contribuindo decisivamente, cada um 
com o seu espaço, com o seu talento, para o desen-
volvimento de um Brasil desenvolvido, justo, solidário, 
que valoriza a grande riqueza que o Brasil tem, que é 
a presença de pessoas de tantos Países do mundo, 
constituindo o povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Jefferson Praia deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Flávio 
Torres.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) – 
Será V. Exª atendido na forma do Regimento.

Concedo palavra ao Senador Jefferson Praia.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) 

– Senador Mário Couto, quero informar ao senhor que 
recebi um telefonema da Presidência dizendo que vai 
haver votação hoje à tarde, sim.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mas a que 
horas?

Sr. Presidente, eu vou lhe dar uma sugestão, 
para o senhor consultar a Mesa novamente. Eu quero 
trabalhar, Sr. Presidente.

Eu quero saber o seguinte: eu fico aqui em plená-
rio ou vou para a Comissão. Eu quero saber, Presidente, 
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porque está sendo realizada lá a oitiva, a sabatina do 
Tofolli. Eu quero saber se eu vou para a sabatina do 
Tofolli. O Regimento já diz, Sr. Presidente, que, quando 
está acontecendo sessão plenária, não pode funcionar 
nenhuma comissão. Já começa a irregularidade por 
aí. Já começa o erro por aí. Tudo bem, faz-se de con-
ta que não se está errando. Mas alguns Senadores, 
como agora estamos eu e o Senador Jefferson Praia, 
ficam aqui e os demais ficam lá na Comissão. Se eu 
e o Senador sairmos, não fica ninguém, pois V. Exª 
também não ficar aqui.

Então, Sr. Presidente, peço o seguinte: vamos 
encerrar a sessão de hoje. É o pedido de um Senador 
do PSDB. Não temos condições de ficar aqui, incrédu-
los, sem fazer absolutamente nada, um olhando para o 
outro, esperando a arguição de uma autoridade – veja 
bem como é este País – que vai para o Supremo Tri-
bunal Federal, sendo que na sua arguição já está tudo 
irregular, Presidente! Este é o Brasil que nós não quere-
mos! Este é o País que nós não queremos, Presidente! 
Está montada uma cena para que, tão logo aprovem 
lá, aprove-se aqui! Olhe, Presidente, aí o meu voto vai 
ser pensado! Aí o meu voto vai ser pensado!

Peço a V. Exª que encerre a sessão desta tarde, 
para que eu possa, como Senador da República, par-
ticipar da sabatina. Eu quero participar, mas eu tenho 
obrigação de ficar aqui. Agora, não é justo que muitos 
participem da sabatina e outros fiquem aqui. Eu quero 
participar e exijo a minha participação lá. Então, vamos 
encerrar a sessão hoje aqui.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) – 
Senador Mário Couto, eu não posso encerrar a sessão 
havendo na tribuna um orador inscrito para falar.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Ele faz 
a sua oratória e eu espero, logicamente, porque nin-
guém vai tirar a palavra de um dos maiores oradores 
do Norte deste País, que é o meu colega amazonen-
se, respeitado por todos nós, admirado por mim, que é 
Jefferson Praia, por quem tenho o maior carinho. Não 
se vai fazer isso com o Senador. Mas depois de o Se-
nador sair da tribuna, o meu pedido está em pauta e 
eu quero que V. Exª consulte o Plenário, porque quero 
participar da arguição.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) – 
Por enquanto vamos ouvir o Senador Jefferson Praia, 
como orador inscrito.

V. Exª tem dez minutos, Senador.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, apoiado pela Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil, o Movimento de 
Combate à Corrupção Eleitoral reuniu 1,3 milhão de 

assinaturas de cidadãos de todos os quadrantes des-
te País a projeto de lei de iniciativa popular que torna 
inelegível candidato condenado em primeira instância 
ou denunciado por crimes como improbidade adminis-
trativa, uso de mão de obra escrava e estupro.

A proposição foi oficialmente apresentada ontem 
ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado 
Michel Temer.

Se aprovada pelo Parlamento, ela tornará obriga-
tória a “ficha limpa” para os candidatos nas eleições em 
todos os níveis. Cabe registrar que, antes da entrega 
do projeto ao Presidente Temer, os integrantes do gru-
po participaram da sessão solene, neste Senado da 
República, pelos dez anos de vigência da primeira lei 
de iniciativa popular no País, a Lei nº 9.840, de 1999, 
que tipifica o crime de compra de votos.

Sr. Presidente, V. Exª sabe o quanto é um dos 
grandes problemas do nosso País a compra de votos 
no Brasil, a compra de votos no meu Estado do Ama-
zonas, a compra de votos nos diversos Estados que 
estão por aí. Nós não devemos mais aceitar esse tipo 
de coisa.

Sr. Presidente, quero, desde já, declarar que vo-
tarei a favor dessa iniciativa, na íntegra ou com algum 
aperfeiçoamento, caso seja necessário, na esperança 
de que ela seja igualmente respaldada pelos demais 
colegas.

Sr. Presidente, não podemos permanecer surdos 
ao clamor da cidadania pela restauração da ética na 
política brasileira, sob pena de sermos considerados 
cúmplices no processo de deslegitimação das institui-
ções representativas da nossa democracia.

Essa reivindicação indignada está hoje na boca 
do povo, que já não aguenta mais assistir passivo a 
uma sucessão aparentemente infinita de escândalos 
envolvendo desvio de dinheiro público por autoridades 
eleitas que têm a obrigação de zelar por ele.

São milhões, não raros bilhões, de reais rouba-
dos à sua finalidade de financiar os serviços públicos 
de saúde, educação e cultura, saneamento básico, as-
sistência social, ciência e tecnologia, para engordar o 
patrimônio de corruptos e corruptores, enquanto crian-
ças, jovens, idosos, homens e mulheres que dependem 
desses serviços continuam desassistidos.

Sr. Presidente, isso é muito grave. O nosso povo 
ainda não atentou para isso. O nosso povo, Sr. Presi-
dente, muitas vezes reclama com toda a razão,

mas, na hora de votar, infelizmente, Sr. Presi-
dente, vai, parece, na conversa daquele que tem o 
melhor – vamos colocar de forma muito simples – o 
melhor papo, porque ninguém vai dizer que é corrup-
to, ninguém diz que não presta, ninguém diz que vai 
votar contra o trabalhador, ninguém diz que vai fazer 
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coisas erradas. Todos vão fazer o melhor para o povo. 
E é importante que o povo acompanhe, é importante 
que o povo saiba sobre cada um dos que estão parti-
cipando da vida pública.

O povo brasileiro já disse que basta, Sr. Presiden-
te; agora, cabe a nós, representantes desse mesmo 
povo, dar consequência efetiva à voz das ruas. E essa 
voz ecoa a advertência que nos vem da Antiguidade 
Clássica: “à mulher de César não basta ser honesta; 
além disso, ela precisa parecer honesta”. E eu digo 
mais, Sr. Presidente: a honestidade é um exercício 
diário. Não é fácil ser honesto neste País. Não é fácil 
ser honesto no Brasil. É muito difícil, é um exercício 
constante, e não falo aqui apenas daqueles que têm a 
responsabilidade de representar o povo, mas da popu-
lação como um todo, do povo brasileiro como um todo. 
Portanto, ser honesto é exercitar todos os dias.

Afinal, Sr. Presidente, a maioria esmagadora das 
pessoas tem suas atenções e energias absorvidas por 
obrigações profissionais e familiares, não dispondo de 
tempo e mesmo do lazer necessários para acompanhar 
minuciosamente todos os lances do jogo político. Neste 
momento, as informações que chegam a esse cidadão 
e a essas cidadãs pelos meios de comunicação são 
de molde a convencê-los de que todos os políticos, 
sem exceção, são ladrões, desonestos, corruptos, 
compartilhando a mesma vala comum do desprezo 
popular, o que é profundamente injusto e desestimu-
lante para aquela parcela dedicada aos seus deveres 
para com o público.

Nós sabemos que, infelizmente, no Brasil inteiro, 
existem aqueles que participam da política para atender 
seus interesses pessoais ou de grupos econômicos, 
principalmente, e que muito poucos, Sr. Presidente, 
são aqueles que estão lutando pelos interesses da 
população. Daí, repito, a importância da aparência, 
tanto quanto da essência, de honestidade para todos 
os que se devotam a essa missão.

Sr. Presidente, antes de concluir, quero acrescen-
tar que confio na nossa capacidade de legisladores até 
para aperfeiçoar – caso tenhamos de fazê-lo – essa 
relevante e oportuna proposta popular, pois todos nós 
que já exercemos alguma parcela de responsabilidade 
no gerenciamento da máquina pública federal, estadual 
e municipal sabemos que o denuncismo irresponsá-
vel de certos adversários políticos, envenenados pela 
má fé, adeptos da crença de que os fins justificam os 
meios, pode destruir reputações e arruinar carreiras 
impunemente.

Seja como for, penso que não deveríamos nos 
distanciar demasiado do espírito da proposta popular 
a ponto de descaracterizá-la, tornando-nos, perante o 
julgamento da sociedade e da história, responsáveis 

pela perda dessa grandiosa, Sr. Presidente, oportuni-
dade de resgatar a confiança dos brasileiros na classe 
política e no Congresso Nacional.

Esse, Sr. Presidente, é o nosso desafio nessa 
proposta que chega ao Congresso, importantíssima. E 
deveremos trabalhar no sentido de termos aí, na par-
ticipação política, como a maior parte daqueles que 
participam politicamente, políticos de ficha limpa.

Está na hora, Sr. Presidente, de darmos esse 
passo grandioso para o nosso País. Ficha suja tem 
que estar fora! Não dá para trabalhar com ficha suja. 
Com ficha suja não dá para trabalharmos mais. Ou nós 
começamos a buscar um caminho de termos pessoas 
com fichas limpas participando da política, ou o Brasil 
continuará sendo, como é na atualidade, um país cam-
peão de corrupção. E cada ato de corrupção significa, 
na verdade, políticas públicas sem serem implemen-
tadas de forma adequada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) – 

Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) 

– Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O Senador Heráclito 
Fortes está se encaminhando à Mesa, e ele faz parte 
da Mesa.

Senador, tenho um questionamento para que V. 
Exª me responda como membro da Mesa. Se V. Exª 
pudesse se sentar um minutinho à mesa para poder 
me responder, eu agradeceria a V. Exª.

É que há uma sabatina, na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, e o Plenário está funcionando. Eu 
questionei à Mesa de que gostaria de ir à sabatina, mas 
não quero sair do plenário, porque sempre fui assim, 
sempre estive aqui cumprindo minha obrigação.

Agora, solicitei à Mesa que pudesse interromper, 
que pudesse terminar com esta sessão para que se 
pudesse, então, fazer a arguição; suspender, encer-
rar a sessão de hoje para que eu, o Senador Papaléo 
e outros que estão aqui possam fazer a sabatina do 
Sr. Toffoli.

Eu consultaria V. Exª... Poderia até esperar V. Exª 
terminar seu pronunciamento tranquilamente; depois, 
se V. Exª pudesse dar uma resposta como membro da 
Mesa, eu agradeceria a V. Exª, até mesmo para não 
colocar em dúvida meu próprio voto com relação ao 
Sr. Toffoli, Sr. Secretário.

Agradeço profundamente se V. Exª puder me dar 
essa resposta e definir essa questão, até mesmo porque 
o Senador Sarney, junto com V. Exª e os membros da 
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Mesa, determinaram que a Ordem do Dia se proceda 
todos os dias às 16 horas, e o Senador José Sarney 
tem cumprido isso. Não é por causa da arguição de 
uma autoridade que vamos mudar todo o fluxo admi-
nistrativo desta Casa, como se está mudando hoje.

Então, vamos encerrar a sessão e ir para a ar-
guição, Sr. Presidente.

Eu o aguardo, Sr. Secretário.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu 

queria a compreensão de V. Exª uma vez que fui indi-
cado pelo meu Partido para falar como Líder. Temos 
o Presidente Flávio Torres exercendo na plenitude a 
Presidência da Casa. Evidentemente, ao terminar meu 
pronunciamento, eu tomarei informações sobre os 
entendimentos que foram feitos, que devem envolver 
Líderes dos Partidos, e darei uma resposta a V. Exª, fi-
gura que merece todo o apreço e todo o respeito. Fique 
tranquilo, pois eu me informarei, logo após terminar o 
meu pronunciamento, sobre essa questão.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Como V. 
Exª está na tribuna, peço a condescendência do Sr. 
Presidente para que considere esta fala como um apar-
te meu, apesar de não ser sobre o discurso. Concordo 
com o Senador Mário Couto, porque não podemos ficar 
vulneráveis aqui. O Plenário é soberano sobre qualquer 
Comissão e não pode ficar submisso a ela.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Ocor-
re, Senador Papaléo, que não estamos começando a 
Ordem do Dia exatamente em decorrência da saba-
tina. O que não pode é haver, ao mesmo tempo, Or-
dem do Dia e...

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Peço a palavra, Senador Heráclito, para dar uma in-
formação e ajudar, Senador.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – De uma 
forma ou de outra, é uma submissão, Sr. Presidente, 
porque nossa Ordem do Dia, regimentalmente, seria 
às 16 horas.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. 
Exª tem razão. Vou procurar me informar sobre o que 
está ocorrendo.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Já está acontecendo a votação...

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Então, 
vamos encerrar!

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Só para esclarecer. Já iniciou a votação na Comis-
são de Constituição e Justiça. De fato, foi uma saba-
tina muito longa, os Senadores quiseram perguntar e 
responder com profundidade. Era uma expectativa de 
todos. E nós não antecipamos a votação para aguardar 
a sabatina. Está sendo encerrada agora a votação e, 
imediatamente, começaremos a Ordem do Dia.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Agradeço e pe-
diria ao Sr. Presidente que iniciasse a contagem do 
meu tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem 
nós tivemos, na Comissão de Relações Exteriores, a 
oportuna presença do Ministro Celso Amorim para fa-
lar sobre este caso que tantas dúvidas tem provocado 
em todos nós: a participação do Brasil nesse episódio 
de Honduras.

É bom que fique bem claro para o País que não 
há ninguém no Senado, pelo menos que eu tenha 
conhecimento, contrário ao tratamento que se está 
dando ao Sr. Zelaya em abrigá-lo na Embaixada bra-
sileira, mas é preciso também que fique claro em que 
condições o Sr. Zelaya se encontra, até porque o asilo 
é dado para a pessoa que está sem nenhuma segu-
rança no seu país e precisa de refúgio em uma nação 
estrangeira. 

No caso do Sr. Zelaya, o processo se inverteu. 
Ele estava fora do país, entrou em Honduras Deus 
sabe como e encastelou-se na Embaixada brasileira. 
O Brasil, de maneira nenhuma, poderia negar-lhe esta 
proteção, até num ato de solidariedade humana, mas 
daí a transformar um prédio da Embaixada brasileira, 
em circunstâncias precárias como o momento manda 
ou como o momento impõe, em um comitê eleitoral ou 
um quartel para campanha de retorno ao governo do 
seu país vai uma diferença muito grande.

Há uma questão que precisa ser examinada e 
colocada para que todos entendam. O Brasil não re-
conheceu, com justa razão, o governo de fato de Hon-
duras. Nesse caso, a sua Embaixada não está sequer 
com o Embaixador titular. A Embaixada está entregue 
a um funcionário de segundo ou terceiro escalão e a 
um motorista. Portanto, essa situação precária nos 
coloca numa situação de vulnerabilidade altamente 
perigosa.

Eu tenho chamado a atenção, e as autoridades 
fazem ouvido de mercador, para um fato: vamos ad-
mitir que, os ânimos acirrados, a emoção dominando 
aquele cenário, alguém invada a Embaixada brasilei-
ra. Qual será a posição, Senador João Tenório, que o 
Brasil vai tomar? Ver a sua soberania invadida, ver a 
sua territorialidade agredida, o que é que nós vamos 
fazer? O Governo tem plano B? O Governo tem um 
plano de ação para que, num caso dessa natureza, 
os brasileiros que estão lá dentro sejam protegidos, a 
Bandeira do Brasil seja simbolicamente preservada? 
É algo em que não se está levando em consideração 
as circunstâncias peculiares que nós estamos vivendo 
neste momento.
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Ontem, infelizmente, Senador Valadares, eu não 
pude assistir na totalidade ao depoimento do Ministro 
Celso Amorim, mas uma coisa ficou clara: o Brasil não 
era tão desconhecedor e tão inocente assim no que diz 
respeito à viagem de retorno do Sr. Zelaya a Tegucigal-
pa, até porque o próprio Ministro das Relações Exterio-
res – o Senador que preside a sessão estava lá –, em 
determinado momento, de maneira espontânea, disse: 
“O Zelaya me telefonou e pediu um avião emprestado 
à FAB, ao Governo brasileiro, e eu neguei”.

Se pediu, pediu para quê? Para voltar ao país. 
Se pediu para voltar ao país e o Brasil negou, Sena-
dor Praia, está mais do que provado que não fomos 
pegos tão de surpresa, que esse episódio não tem 
tantos inocentes como quer parecer nessa história. 
Esse fato é grave! 

O Ministro foi contatado pelo Sr. Zelaya, que lhe 
pediu um avião. E o avião foi negado. Para que o Sr. 
Zelaya queria um avião brasileiro? Para passear pe-
las praias do Caribe, ou para ir para Nice? Não. O Sr. 
Zelaya pediu o avião, Senador Papaléo Paes, exata-
mente para voltar à sua terra e tentar retomar o poder. 
O Brasil, aliás, está agindo nessa questão da mesma 
maneira como agiu com relação àquele triste episódio 
envolvendo os boxeadores cubanos. 

O Senador Mário Couto lembra-se bem: naquele 
período, o Governo negou, de todas as maneiras, o 
envolvimento na questão dos dois boxeadores cuba-
nos. E nós aqui, em um trabalho de pesquisa, em um 
trabalho de investigação, quase seis meses depois, 
conseguimos descobrir a verdade por meio de um furo 
de reportagem da revista IstoÉ, em que se mostrou 
que os cubanos foram arrancados do Brasil de manei-
ra criminosa, por agentes do governo de Castro, que 
chegaram ao Rio de Janeiro em um avião a jato – por 
sinal, o mesmo que entrou em operação agora para 
ajudar o Sr. Zelaya –, e esse avião – avião do governo 
venezuelano – serviu para transportar os boxeadores 
para retorno a seu país.

Naquela época negavam, naquela época des-
mentiam, e depois a verdade veio à tona, deixando 
acocorado, agachado, de calças curtas o Governo 
brasileiro. Naquele momento, o Itamaraty negou par-
ticipação, como está dizendo agora também que não 
sabe, nesse episódio, o que está acontecendo. Mas 
esse é um fato muito grave!

No mundo real que vivemos hoje, na falta de pri-
vacidade das comunicações, onde a bisbilhotagem ao 
telefone e as comunicações do cidadão são devassa-
das a cada momento, não será surpresa se amanhã 
alguém provar, na íntegra, conteúdos de diálogos en-
volvendo autoridades brasileiras e hondurenhas nesse 
triste episódio.

Do que o Brasil precisa, neste momento, é nada 
mais, nada menos que firmar sua soberania. O Brasil 
tem que ser solidário com o cidadão que corre risco de 
vida dentro de uma propriedade brasileira em território 
hondurenho, mas o Brasil não pode ser conivente nas 
questões internas, nas questões que envolvem Hon-
duras neste momento.

É muito interessante um assessor do Presidente 
da República protestar contra o fechamento de uma 
emissora de rádio num momento conflagrado de Hondu-
ras, mas se manter no mais frio silêncio com a política 
do Sr. Chávez, que cerceou a liberdade de imprensa 
do povo venezuelano, fechando rádios e televisões, 
com atos de força e de violência.

Sr. Senador, com o maior prazer, escuto V. Exª.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador He-

ráclito, V. Exª discursa com toda a veemência e com-
petência que caracterizam sua participação em temas 
dos mais variados, sobretudo os que dizem respeito a 
essas questões internacionais. Imagine a seguinte si-
tuação: Zelaya sai de algum lugar no mundo, digamos 
que ele estivesse nos Estados Unidos, depois, foi para 
a Venezuela e para Honduras; imagine se Zelaya faria 
uma tentativa de acesso dessa se não tivesse lugar 
para onde ir. Porque, se ele não tivesse certeza de que 
seria recepcionado pela Embaixada brasileira, que, no 
caso, foi a preferida, ele corria o risco de ficar no meio 
da rua e, como tal, ser preso, como quer o governo 
estabelecido de Honduras, tendo as consequências 
políticas e pessoais que ele, evidentemente, quer evi-
tar. Então, parece-me muito estranha essa hipótese 
de ele ter ido lá sem antes ter a certeza de que seria 
recepcionado, como de fato foi, com seu grupo. Acho 
que era um risco muito grande, que ele não correria. 
Nas tentativas que ele fez para chegar a Honduras, ele 
ficou na fronteira. Não teve coragem de entrar, porque 
ele sabia que não teria guarida. Mas, na hora em que 
ele sai sem um destino certo, numa situação dessa... 
Parece-me muito estranha essa atitude do Sr. Zelaya 
nesse caso.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. Exª 
tem toda a razão. Eu agradeço a V. Exª o aparte.

A última vez em que o Brasil entrou em uma ge-
lada diplomática dessa natureza foi quando, em uma 
manobra americana, no final da década de 60, para 
ser mais preciso, nós participamos de uma manobra 
militar na República Dominicana e terminamos nos 
envolvendo numa tomada da cidade, nas questões 
internas, que fez com que o povo dominicano ficasse 
com resquícios de sentimento contra o Brasil durante 
muitos anos.

Esse episódio não pode ser repetido. E, Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Srs. Senadores, não há nada mais 
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humilhante para nós, brasileiros, quando vemos as fo-
tografias estampadas no mundo inteiro do Sr. Zelaya 
convocando os seus partidários, sentado na cadeira 
que outrora era ocupada pelo Embaixador do Brasil 
naquele país. Não tiveram sequer o cuidado de reti-
rar a Bandeira do Brasil, e ele a convocar e a chamar 
os seus adeptos, seus seguidores para a retomada 
do poder. 

E o mais grave, o mais humilhante é aquela fo-
tografia em que o Sr. Zelaya aparece, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, deitado, refestelado em um sofá 
da Embaixada brasileira, com um chapéu cobrindo-lhe 
o rosto, com a fisionomia de quem acabou de comer 
uma feijoada. Enquanto o Sr. Zelaya posa daquela 
maneira, a tensão nos domina, a nós, brasileiros, a 
tensão domina todo um continente. As dúvidas e as 
incertezas estão aí, e o Sr. Zelaya roncando, roncando 
a sono solto, porque aquela fisionomia tranquila é a de 
quem está ressonando e se lixando para o que possa 
acontecer com a nação que, se cometeu um pecado, 
foi confiar nas suas intenções.

Daí por que, Sr. Presidente – vou encerrar e agra-
deço a V. Exª –, nada mais oportuno de que o Governo 
brasileiro assuma com responsabilidade essa posição 
de neutralidade, porque nós somos um País que, há 
mais de 120 anos, não tem conflito nem com os fron-
teiriços, nem com as nações amigas.

Não é possível que nós, de repente, nos vejamos 
no centro de uma conflagração que envolve um país 
amigo da América Central. 

Não discutimos de maneira nenhuma o retorno 
e o restabelecimento da democracia naquele país. 
Aliás, essa questão tem de ser defendida pelo povo 
hondurenho, e o Brasil tem de ser solidário como toda 
a comunidade internacional vem sendo. Mas nós não 
podemos ser manobra de movimentos que hoje toda a 
América Latina sabe de onde nasce e sabe quais são 
os seus objetivos. Nós não podemos nos deixar envol-
ver por essa onda bolivariana que começa a se alastrar 
e a se espalhar pela América do Sul, e agora o Brasil 
foi vítima de uma manobra rasteira e baixa dos que 
querem mudar a ordem social de todo esse continente, 
voltando a transformar essa região naquela república 
de bananas, cheia de golpe, de sangue e de ditadura, 
e é exatamente isso que nós não queremos mais. 

Nós não pudemos permitir, Sr, Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, essa situação envolvendo uma edifi-
cação brasileira em Honduras. É muito séria e é muito 
grave. É preciso que o Itamaraty tenha uma só voz so-
bre esse assunto. Não adianta o Itamaraty se manifes-
tar e o Assessor Especial do Presidente da República 
para Assuntos Internacionais agir de outra maneira. O 
Brasil precisa ter uma política que dê, acima de tudo, 

tranquilidade a nós, brasileiros, para que não tenhamos 
remorso do que possa acontecer com as centenas e 
centenas de brasileiros que, em busca de dias melho-
res ou por questão familiares, moram hoje em território 
hondurenho. Nós temos, como nação pacífica, de dar 
o nosso apoio. É o nosso dever e a nossa obrigação, 
mas nós não podemos jamais nos envolvermos nas 
questões internas de um país vizinho, porque o Pre-
sidente Lula tem dito sempre, inclusive com relação à 
Venezuela, à Bolívia e ao Equador, que temos de res-
peitar a soberania de cada um dos países. Portanto, 
é colocar na prática o que se fala, de maneira solta e 
livre, nos palanques mundo afora.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador Sadi Cassol, 
como orador inscrito. 

V. Exª tem dez minutos para expor suas idéias. 
O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de fazer a 
leitura de uma indicação que trago a esta Casa, que-
ro parabenizar todas as secretárias desta Casa, do 
Congresso Nacional e do Brasil, por ser hoje o Dia 
Nacional da Secretária.

Trago aqui uma indicação hoje, Sr. Presidente, que 
faço questão de ler e que sugere que a Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle do Senado Federal, nos termos regimentais, 
manifeste ao Ministério de Planejamento, Orçamento 
e Gestão a importância de isentar a exigência da con-
trapartida em dinheiro nos convênios firmados com as 
Prefeituras Municipais, enquanto a arrecadação dos 
Municípios apresentar comportamento de queda. 

Nos termos do art. 224 do Regimento Interno do 
Senado Federal, sugiro que a Comissão de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
do Senado Federal manifeste, nos termos regimentais, 
a importância de o Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão isentar a exigência da contrapartida 
em dinheiro dos convênios firmados com as Prefeitu-
ras Municipais enquanto a arrecadação dos Municí-
pios apresentar comportamento de queda, de forma 
que esses entes federados possam se beneficiar das 
transferências voluntárias de recursos da União.

Justificativa.
Todo o Brasil está acompanhando com grande 

preocupação a situação dramática por que passam as 
Prefeituras brasileiras em razão das constantes quedas 
de arrecadação. A crise financeira internacional, as me-
didas adotadas pelo Governo Federal para combater os 
seus efeitos repercutiram fortemente nas transferências 
constitucionais para Estados e Municípios. Os tributos 
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que compõem o Fundo de Participação de Estados e 
Municípios, a saber, Imposto sobre a Renda e o Imposto 
sobre Produtos Industrializados sofreram significativa 
redução não apenas pela retratação da economia, mas 
também em decorrência da redução das alíquotas dos 
repasses do FPM e as projeções da Secretaria do Te-
souro Nacional (STN) para os próximos meses, a CNM 
– Confederação Nacional dos Municípios constatou que 
o FPM de 2009 será no máximo de R$48,5 bilhões, valor 
5,4% menor que em 2008. A perda na arrecadação dos 
Municípios ultrapassa os R$6 bilhões e mais de 33% 
dos Municípios brasileiros tiveram queda de arrecada-
ção própria no semestre. Além do FPM, a Contribuição 
de Intervenção de Domínio Econômico (Cide) também 
apresenta significativa redução.

Outra preocupação dos gestores municipais diz 
respeito ao reflexo da crise econômica do Fundeb – 
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Em 
razão de novas estimativas do Governo, obrigado a 
refazer os cálculos por causa da queda na arrecada-
ção, os Municípios deixarão de receber mais de R$9 
bilhões. Formados por 20% da arrecadação de tributos, 
como o IPVA, o FPM, o FPE e o ICMS, por exemplo, 
os recursos do Fundeb retornam ao Município de acor-
do com o número de matrículas nas suas respectivas 
redes municipais ou estaduais.

Some-se a todas as dificuldades o reajuste do 
salário mínimo a partir de janeiro do próximo ano, que 
criará para as Prefeituras brasileiras o enorme desafio 
de não ultrapassar o percentual máximo de gastos com 
pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Diante do exposto, é imperativo buscar alterna-
tivas para contornar a crise financeira dos Municípios. 
Exatamente no instante em que as Prefeituras mais 
necessitam de transferências voluntárias para com-
pensar a queda de receita e realizar investimentos, eis 
que elas se deparam com um grande desafio: a falta 
de recursos para pagar a contrapartida. Não tem sido 
incomum a recusa de firmar convênios em razão da 
inexistência de recursos para pagar a contrapartida.

A Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, que 
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execu-
ção de Lei Orçamentária de 2009 (LDO/2009) estabe-
lece, em seu art. 40, os percentuais de contrapartida 
para a formalização de convênios, definindo valores 
diferenciados de acordo com o tamanho do Município 
e a sua localização geográfica.

O dispositivo legal também prevê a possibilidade 
de redução desses percentuais, conforme a finalidade 
dos recursos, cabendo ao titular do órgão conceden-
te, mediante justificativa, a subjetividade de conceder 
a redução ou até mesmo de isentar integralmente o 
valor da contrapartida.

O que estamos pretendendo com essa indicação 
é encaminhar um apelo ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão no sentido de que, enquanto a 
receita dos Municípios se mantiver em tendência de 
queda, seja dispensada a exigência da contrapartida 
em dinheiro, possibilitando assim que os Municípios 
possam firmar convênios com os diversos órgãos da 
Administração Federal e garantir a participação nas 
transferências voluntárias, mormente na hora em que 
mais precisam desses investimentos.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
é comum ver os nossos Municípios, principalmente 
aqueles que têm maior dificuldade na arrecadação... 
No Tocantins, por exemplo, se nós procurarmos os 
Municípios que se enquadram, até por força de outras 
leis, com até vinte mil habitantes, que são dispensa-
dos até do Plano Diretor e de outras obrigações por 
serem considerados pobres, teremos 103 Municípios 
com menos de vinte mil habitantes. Esses Municípios 
vivem dos recursos federais, FPM, porque o ICMS é 
praticamente zero, IPVA quase não existe, e eles pre-
cisam sobreviver com os recursos federais, mas não 
têm a contrapartida de fazer esses convênios. 

Eu acho que, nesse momento em que o Governo 
Federal do nosso Presidente Lula se preocupa em sanar 
em parte os problemas e as dificuldades financeiras dos 
Municípios, precisamos, sim, isentar a contrapartida. É
uma medida momentânea, pode ser uma medida de 
curto prazo, enquanto houver essa queda de arreca-
dação. Com essa isenção, os prefeitos podem alocar 
obras federais por meio de convênios e movimentar a 
economia do Município, com a construção de escolas, 
pontes, pequenas obras, postos de saúde e, assim, 
movimentar toda a economia daqueles Municípios.

Eu gostaria de poder ter apoio nessa indicação de 
todos os Senadores, de todas as Senadoras desta Casa, 
e que possa o Ministério do Planejamento acatar essa in-
dicação e minimizar um pouco a situação grave em que se 
encontram os Municípios, principalmente os menores.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – 
Senador Sadi.

O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO) – Pois não. 
O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – 

Senador, eu queria parabenizar V. Exª, sua história de 
luta, sua chegada ao Senado Federal pelo Estado do 
Tocantins. Acho que sua formação como economista, 
sua experiência na administração pública vai enriquecer 
nossa Bancada, vai enriquecer o Plenário e fortalecer 
a representação de Tocantins. Acho que o Senado já 
está podendo admirá-lo pela seriedade, pela dedicação, 
pelas iniciativas, pela biografia. É uma grande contri-
buição a que estamos recebendo no Senado Federal 
com a vossa presença. Parabéns pela sua história, pela 
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biografia e pelo mandato que terá agora, enriquecendo 
a vida do Senado Federal da República.

O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO) – Muito 
obrigado, Senador Mercadante, meu Líder. Agradeço o 
aparte e agradeço ao Sr. Presidente pela tolerância.

Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) 

– Com a palavra o Senador Aloizio Mercadante, como 
orador inscrito. 

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero voltar a este 
tema que mobiliza a opinião pública brasileira, a política 
internacional, que está no centro da agenda das instituições 
multilaterais, que é a crise da democracia em Honduras.

Honduras é o terceiro Estado mais pobre da Améri-
ca Latina. Está apenas acima do Haiti e da Bolívia. É um 
Estado extremamente pobre, uma nação muito carente. 
Seis famílias detém 60% da riqueza da sociedade hon-
durenha. É uma sociedade marcada por uma profunda 
concentração de renda. É um país que durante um século 
foi tutelado pelas forças armadas. A bem da verdade, o 
processo de construção democrática relativa de Honduras 
começa em 1981. Portanto, é uma história muito recente 
o processo de democracia em Honduras. 

Não é muito diferente do cenário geral da Amé-
rica Central, onde tivemos durante muitos anos dita-
duras truculentas, tortura, repressão, censura e, além 
disso, a luta armada, que marcou muitos países da 
região – Nicarágua, Guatemala, El Salvador – duran-
te muito tempo.

Felizmente, estamos assistindo a um ciclo da his-
tória em que a democracia como valor universal está se 
consolidando em nosso Continente e também na América 
Central. Temos governos eleitos pelo povo, com liberda-
de partidária, com alternância de poder, com separação 
dos Poderes, com Estado de direito democrático, com a 
preservação das garantias e direitos individuais.

Portanto um momento muito importante para que 
a América Latina reafirme os seus compromissos com 
o processo democrático. Nós, que vivemos a ditadura, 
nós, que vivemos a censura, a repressão, a tortura, o 
medo, a insegurança, sabemos o quanto é importante 
historicamente a democracia. O direito de votar e ser 
eleito, o voto universal, secreto, direto, a separação dos 
Poderes, a liberdade de imprensa – rádio, televisão –, 
a liberdade de opinião, de circulação, de associação, 
são esses valores que nos permitem construir uma 
sociedade mais civilizada e melhor.

É na democracia que o Brasil permitiu eleger o 
Presidente Lula, uma liderança operária, uma liderança 
que vem da luta popular, que vem da luta sindical e que 

hoje é, por tantos e por muitas pesquisas, o presidente 
mais popular de todo o cenário internacional.

O Presidente tem 70%, 80% de apoio do povo bra-
sileiro, que manteve a estabilidade econômica, que reto-
mou o crescimento. Saíram os dados agora, esta semana, 
dos Estados Unidos: 21º mês de recessão nos Estados 
Unidos. Nesse 2º semestre de 2009, houve uma queda 
0,7% do Produto Interno Bruto. E o Brasil já teve uma 
recessão muito curta de seis meses, foi um dos últimos 
países a entrar na crise e um dos primeiros a sair, saindo 
bem, com uma grande perspectiva de futuro.

Nós temos os dados da distribuição de renda: 17 
milhões de pessoas saíram da pobreza; 15 milhões de 
brasileiros ascenderam a uma situação de setores mé-
dios; a distribuição de renda é a mais intensa da história 
documentada no Brasil, pelo IBGE, nos últimos cinco 
anos. E isso se fez na democracia, na crítica. Às vezes, 
para aprovar uma matéria aqui é difícil, os embates são 
duros, mas é na democracia que se corrigem os erros.

A imprensa é livre, critica o Governo. Não houve 
um único ato autoritário deste Governo contra a impren-
sa brasileira, contra toda a imprensa – rádio, televisão 
e jornais – durante sete anos de governo.

Ontem participei da 39ª Assembleia Internacional 
de Rádio e Televisão, com representantes de 25 países 
da América e da Europa. O Presidente Lula foi home-
nageado num continente em que a censura, em que 
o fechamento de rádio e televisões está acontecendo 
em vários países. O Brasil é exemplo de democracia. 
O Presidente foi homenageado, ontem, por todas as 
emissoras de rádio e televisão, pela Abert e por todos 
os seus associados internacionais exatamente por essa 
postura de compromisso com a democracia e com a 
liberdade de expressão.

Portanto, o golpe de Honduras é uma questão 
democrática central, é uma questão que diz respeito à 
sociedade brasileira e a todos os países democráticos 
do Planeta. É por isso que os golpistas de Honduras... 
e não há que se discutir se é um golpe ou não. O pre-
sidente que é retirado...

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Um aparte, 
Senador.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Um minutinho só, Senador.

O Presidente é retirado da cama de madrugada, 
sem o devido processo legal, sem o contraditório, sem 
direito de defesa, sem amparo constitucional, é colocado 
de madrugada no avião e deportado para Costa Rica, 
isso é um golpe de estado. Agora, isso não é uma discus-
são teórica, mas uma discussão histórica concreta.

Todos os países da OEA, por unanimidade, conde-
naram o golpe de estado em Honduras. Todos! Hondu-
ras, pela cláusula democrática do Estatuto da OEA, em 
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seu art. 19, foi retirado da condição de estado-membro 
da Organização dos Estados Americanos.

A Assembleia-Geral da ONU aprovou, por una-
nimidade, a moção de repúdio ao golpe de Estado 
em Honduras. 

O Secretário-Geral da ONU se pronunciou ainda 
ontem com muita veemência, condenando o golpe. E 
mais: defendendo o Brasil, dizendo que são inaceitáveis 
as intimidações contra a embaixada brasileira, que é 
inviolável a embaixada, e fazendo uma advertência clara 
contra o governo golpista, como fez o próprio Conselho 
de Segurança da ONU a pedido do Brasil.

Portanto, todas as instituições multilaterais, por una-
nimidade, e a Conferência que nós tivemos com 60 países 
da África e da América do Sul, também por unanimidade, 
aprovaram a condenação ao golpe em Honduras.

Eu não conheço, na história recente – o Ministro 
Celso Amorim foi muito feliz quando disse isso ontem 
–, um único caso em que houvesse uma condenação 
tão ampla, geral e irrestrita de toda a ONU, da Assem-
bléia-Geral, de toda a OEA, do Conselho de Segurança 
a um golpe de estado.

O Brasil não escolheu Zelaya. Quem o escolheu 
foi o povo hondurenho. Nós não estamos discutindo a 
qualidade do governo e os erros que foram cometidos 
no governo. Nós estamos discutindo a questão da demo-
cracia em Honduras, se golpistas podem demover um 
Presidente da forma como foi demovido, sem o devido 
processo, sem o direito de defesa, como aconteceu. E 
essa é a avaliação da Assembléia-Geral da ONU e da 
Organização dos Estados Americanos. Essa é a ava-
liação de toda a comunidade internacional. 

Todos os países democráticos do mundo se co-
locaram contrários ao golpe de estado. Eles estão ab-
solutamente isolados, e mais isolados ainda quando 
promulgam o estado de sítio, revogam cinco garantias 
individuais, inclusive o direito ao habeas corpus, prisões 
às dezenas e às centenas que estão acontecendo no 
país, fecham, de forma truculenta, a rádio e a televisão 
da oposição, mais um caso dramático de violação da 
liberdade de imprensa na região, e continuam cercando 
a Embaixada Brasileira, o que não está dentro – eu diria 
– dos princípios e das atitudes que nós esperávamos 
de um país amigo, como sempre foi Honduras e que, 
seguramente, continuará sendo o povo hondurenho.

O Brasil acolheu o Presidente da República elei-
to pelo povo hondurenho e que foi deposto. Qual país, 
qual embaixada não acolheria? Acolheu e tinha que 
acolher, ainda mais um país como o nosso em que mui-
tas lideranças tiveram que se abrigar em embaixadas, 
muitas lideranças, tanto no Brasil quanto especialmente 
no golpe do Chile, ficaram mais de ano trancadas em 
uma embaixada sem ter o direito de voltar para casa, 

sem ter o direito de ter o salvo-conduto, sem ter o direito 
de recuperar a sua cidadania, para não ser torturado, 
preso, para não serem, como muitos o foram, mortos 
pelo golpe militar de Pinochet. Então, nós temos tradi-
ção de abrigar, de acolher, de asilar e fizemos isso, eu 
diria, de forma absolutamente inquestionável do ponto 
de vista da Convenção de Viena. 

Aqueles que criticam os pronunciamentos de Ze-
laya na embaixada e as atitudes que ele tomou e que 
não correspondem, eu diria, ao cuidado mesmo para 
encontrar uma solução ou não ajudam a encontrar uma 
solução, eu me associo a eles. 

Aprovamos, ontem, uma moção, por unanimidade, 
na Comissão – inclusive o Senador Heráclito Fortes 
e o Senador Eduardo Azeredo pediram revisão e nós 
atualizamos os dados –, inclusive uma crítica explícita 
a que os pronunciamentos do Sr. Zelaya não podem 
confundir a embaixada com comitê político. Isso não 
está correto e nós não queremos que isso aconteça. 
O Governo brasileiro já disse isso. Hoje, metade das 
pessoas que estavam na embaixada se retiraram. Há 
uma evolução positiva.

Agora, qual é a solução para o Brasil? O Brasil 
não é protagonista dessa crise. Nós não temos como 
resolver essa crise. O protagonismo dessa crise está 
na ONU e na OEA.

A OEA terá uma delegação preliminar que irá a 
Honduras, a Tegucigalpa, no dia 02, e, no dia 07 de 
outubro, os diplomatas estarão presentes para concluir 
as negociações. Espero que sejam exitosas, buscan-
do uma saída.

O prêmio Nobel, ex-presidente da Costa Rica, 
Oscar Arias, fez um plano de sete pontos, e o ex-presi-
dente Zelaya, presidente legítimo, presidente deposto, 
aceitou. Havia a determinação de que ele não poderia 
prorrogar o mandato, que não poderia fazer consulta. 
Foram colocadas uma série de restrições à volta dele: 
haveria eleições diretas. Ele aceitou. Quem não acei-
tou a proposta de entendimento mediada pela OEA 
foram os golpistas. 

O Brasil apoiou a iniciativa de Oscar Arias, prêmio 
Nobel da Paz, como mediador do conflito, assim como 
apoiamos a delegação da OEA que ia a Honduras e 
foi expulsa do pais indevidamente, agressivamente, 
injustificadamente. Eles iam para buscar uma solução 
negociada, o que nos interessa como nação. 

Então, o Brasil tem hoje o apoio da OEA e da 
ONU. Teve o apoio público e incontestável do Conse-
lho de Segurança da ONU e do Secretário-Geral da 
ONU, ainda ontem. O Governo brasileiro, a embaixada 
brasileira, o Estado brasileiro todos os países da ONU, 
todos os países da OEA apóiam a atitude brasileira e 
fizeram advertências às agressões, às intimidações 
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descabidas dos golpistas de Honduras, que estão com-
pletamente isolados no cenário internacional.

Felizmente, no estado de sítio o tiro saiu pela 
culatra, por quê? Porque, agora, os empresários falam 
na volta de Zelaya e numa uma solução negociada; a 
Igreja fala na volta de Zelaya e numa solução nego-
ciada e as Forças Armadas hondurenhas estão silani-
zando nessa direção. 

Então, quero crer que a chegada da missão da 
OEA será decisiva. O Brasil deve continuar apoiando 
a OEA. A solução dessa crise passa por instituições 
multilaterais. Não é da nossa natureza nenhuma ação 
unilateral, não faremos, não desejamos fazer, que-
remos fortalecer as instituições multilaterais através 
da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, se for 
necessário, e através da OEA, que é a instituição re-
gional a quem compete, neste momento, buscar uma 
solução negociada. Seguramente nós encontraremos 
o caminho de retorno à normalidade democrática de 
Honduras, que é o que quer toda a comunidade inter-
nacional e seguramente é o que a História registrará 
como avanço, porque não podemos mais ter nenhuma 
dúvida do que está em jogo. O que está em jogo é a 
democracia em Honduras e a democracia na Améri-
ca Central, e nós não queremos a volta de golpe de 
Estado e nós não...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Art. 
14 Sr. Presidente.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
- ...e nós não tratamos neste debate, neste processo, 
não tratamos, em nenhum momento, em nenhuma cir-
cunstância, de uma avaliação do Governo Zelaya. O 
que estamos discutindo são os valores da democracia, 
o princípio do respeito à liberdade de expressão, a le-
gitimidade do voto, a separação dos poderes e, sobre-
tudo, é a posição de toda a comunidade internacional, 
repito, da Assembléia-Geral da ONU, Secretário-Geral 
da ONU, Conselho de Segurança da ONU e de toda a 
OEA, que retirou Honduras, assim como a Comissão 
de Direitos Humanos da ONU retirou Honduras do rol 
das nações que respeitam a democracia a partir do 
golpe de estado. 

Por isso, o apoio ao Governo brasileiro e o nosso 
prestígio diplomático seguramente ajudará a OEA e, se 
necessário, a ONU a encontrarem a solução necessá-
ria para restituir a democracia em Honduras. 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Aloizio Mer-
cadante, o Sr. Flávio Torres deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Sarney, Presidente.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente, art. 14.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Art. 14 Senador Heráclito Fortes. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o Senador Aloizio Mercadante, como sem-
pre, brilhante. Deve ter sido, na juventude, um belo líder 
estudantil, um aguerrido líder estudantil, daqueles que 
movimentavam a massa com refrões daqueles livros 
de cabeceira que nós aprendemos. Só que nós não 
estamos mais em república estudantil. Nós estamos 
no Senado da República do Brasil.

Em nenhum momento, nós condenamos aqui o 
fato de o Brasil abrigar o Sr. Zelaya na Embaixada; em 
nenhum momento, nós defendemos o golpe praticado 
em Honduras. Nós estamos contra, Senador Merca-
dante, à maneira irresponsável de o Brasil entrar nessa 
história. É muito bonito! O Senador Mercadante diz aqui: 
“Todos os países aplaudem o Brasil”. Claro! Tiraram 
de todos os países que podiam ser vítima dessa hos-
pedagem infeliz e insatisfatória a responsabilidade ou 
a possibilidade. O grande hospedeiro, hoje, quem é? 
É o Brasil! Por que o Brasil? Porque nós temos uma 
política internacional dúbia que permite esse tipo de 
oferecimento. Nós temos de levar essa questão de 
maneira mais séria. O Sr. Zelaya está na Embaixada 
brasileira fazendo turismo. Turismo conspiratório! O 
mundo inteiro a lhe mandar água, alimentos, e ele a 
pregar o retorno ao poder.

Eu acho justo, mas não cabe ao Governo bra-
sileiro decidir as questões internas de Honduras. Por 
que o Sr. Zelaya não procurou a Embaixada america-
na? Por que não se hospedou no prédio da OEA que 
existe em Honduras?

E a revelação do Ministro das Relações Exte-
riores, Presidente Sarney, de que foi procurado pelo 
próprio Zelaya para lhe pedir um avião emprestado? 
Quem de nós pede avião emprestado a quem não tem 
intimidade? Quem de nós pede avião emprestado a 
quem não tem pelo menos a possibilidade de receber 
uma resposta positiva? Isso não é conversa cerimonio-
sa. Isso não é conversa que se tenha com as pessoas 
sem criar primeiro um ambiente de confiança.

O Brasil entrou numa fria, Senador Mercadante. 
O Brasil entrou numa fria, porque nós não temos uma 
política externa unificada. Nós temos o Ministro das 
Relações Exteriores, que faz política externa, por um 
lado, e o assessor da Presidência da República, que 
desfaz, pelo outro.

Não podemos tapar o sol com a peneira. O apoio 
que estamos dando e que devemos dar ao retorno 
da democracia em Honduras é incontestável. Agora 
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o inaceitável é nós cedermos o prédio da Embaixada 
brasileira para o Sr. Zelaya fazer de lá o seu comitê de 
retorno ao poder.

O Senador Mercadante agora diz de maneira 
tranquila: “Ah, mas só são 60 pessoas!” Já foram 300, 
120, 110. O que faz a diferença?

É preciso que se entenda uma coisa: asilo é dado 
a quem está no País e, por circunstâncias políticas, 
corre risco de vida. Vai à embaixada... Ele citou exem-
plos, na Revolução, de brasileiros que se asilaram aqui 
na Embaixada do Chile, na Embaixada do México, em 
várias Embaixadas. Receberam o asilo e foram para o 
País que lhe concedeu esse asilo.

A questão do Zelaya é diferente. Ele já estava fora de 
Honduras. Retornou de maneira clandestina, com o apoio 
do Sr. Hugo Chávez, e foi para o endereço certo, que é 
a Embaixada brasileira. Então, já não se configura mais 
a figura do asilo. O Governo brasileiro precisa também 
dizer em que circunstâncias hospeda o Sr. Zelaya.

Outro ponto, Senador Aloizio Mercadante, a ir-
responsabilidade brasileira de não colocar um diplo-
mata de primeira linha em Tegucigalpa. Nós estamos 
lá com um funcionário de terceiro escalão. Era para 
ter sido nomeado, já há muito tempo, um embaixador 
pleno e potenciário, Senador José Sarney, um homem 
de responsabilidade que pudesse falar em nome do 
Itamaraty, não um funcionário competente, mas que 
tem limitações para tanto.

Daí por que nós não estamos aqui discutindo a 
democracia de Honduras, a qual defendemos. Nós não 
estamos aqui discutindo outra coisa a não ser a maneira 
errada como o Brasil entrou nesse processo.

O Presidente Lula tem todos os títulos para ser o 
grande líder da política externa da América Latina. Agora 
V. Exª, como seu Líder nesta Casa, apoiar uma atitude 
em que transforma o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva em um 
caudatário do Sr. Hugo Chávez é uma diferença muito 
grande! É querer e torcer para que o Brasil se agache!

Todos sabem como a manobra foi feita, do avião 
venezuelano emprestado. É claro, depois que o Go-
verno brasileiro negou o seu.

O Brasil não pode ser caudatário de Hugo Chá-
vez em episódios dessa natureza. O Brasil tem nome. 
O Brasil merece credibilidade e respeito.

De forma que, meu caro Senador Aloizio Merca-
dante, é lamentável que, num momento de saudosismo, 
V. Exª volte aos bancos estudantis de São Paulo, do 
Brasil, que V. Exª frequentou, mas trazê-lo para o Se-
nado da República, em nome do povo de São Paulo, 
é inaceitável! Temos de ter, Senador Mercadante, uma 
atitude de responsabilidade, porque este momento é 
grave. Não podemos deixar a menor dúvida de que o 
Brasil é um País que defende a paz e de que o Brasil, 

acima de tudo, quando diz que é um País irmão, está 
falando sério, está falando a verdade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Sr. Presidente, art. 14, por ter sido citado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Eu vou conceder a V. Exª.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) 
– Em primeiro lugar, quero agradecer ao Senador He-
ráclito por lembrar a minha militância estudantil, que, é 
verdade, foi muito intensa e claramente contrária à dita-
dura militar, ao golpe de Estado, à censura, à repressão, 
à tortura. Tenho muito orgulho da militância que tive.

Agora, o que estamos discutindo no Senado da 
República é outra ditadura que está tentando se instalar 
em Honduras e que se instalou: estado de sítio, fechou 
veículo de comunicação, prende cidadão sem direito de 
defesa, revogou habeas corpus, e constituiu uma situa-
ção que nenhum país democrático do mundo apoia. Na 
Assembleia Geral da ONU, vou insistir, porque parece 
que o apoio aos golpistas de Honduras só tem eco em 
alguns setores no Brasil, porque foi unanimidade, na 
Assembleia Geral da ONU, a condenação ao golpe; foi 
unanimidade na Organização dos Estados Americanos. 
O pronunciamento do Secretário-Geral da ONU é ab-
solutamente decisivo e inconteste. A ONU não pede ao 
Brasil que dê a condição de asilado ao Zelaya. A OEA 
não questiona o Brasil de ter dado abrigo à Embaixa-
da. Ao contrário, defendem a Embaixada Brasileira e 
valorizam a atitude do Governo brasileiro.

Vou repetir, essa tentativa de querer associar o 
Presidente Lula ao Presidente Hugo Chavez vem desde 
a campanha eleitoral. Diziam que nós íamos virar o De 
la Rua da Argentina e o Chavez. Tinha até musiquinha 
da Oposição. Só que o Presidente Lula recebeu ontem, 
aqui em Brasília, o prêmio Liberdade de Imprensa da 
Abert e de toda associação internacional de rádio e 
televisão, não só da América; a Europa também pre-
sente. O Presidente Lula foi o Chefe de Estado que 
recebeu o prêmio Compromisso com a Liberdade de 
Imprensa e Expressão.

Nós temos um Presidente que é o mais popular 
em todas as pesquisas da história recente do Brasil e 
o mais popular internacionalmente, mas não tem ter-
ceiro mandato. Quem tem terceiro mandato é o Uribe, 
conservador da Colômbia, que, por um voto, aprovou, 
em condições que não se sabe exatamente quais são, 
mas ainda falta o plebiscito e a Suprema Corte. Tem 
terceiro mandato na Venezuela. Tem terceiro mandato 
na Bolívia ou no Equador. Aqui, não. Aqui, o Presidente 
Lula tem compromisso com a democracia, com a alter-
nância de poder, com o pluralismo das ideias.
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Ocorreu uma situação inédita. A Diplomacia ameri-
cana, sobretudo a Secretária de Estado, Hillary Clinton, 
manifestou-se publicamente condenando o golpe, sau-
dando a chegada de Zelaya a Honduras e desejando que 
isso permitisse um restabelecimento da democracia, e o 
Departamento de Estado americano reforçou o pronun-
ciamento da Secretária Hillary Clinton. Há uma ambigui-
dade na Diplomacia americana, mas tanto o Presidente 
Obama quanto a Secretária de Estado, Hillary Clinton, 
pronunciaram-se claramente favoráveis à democracia e 
parabenizaram a volta de Zelaya a Honduras.

Para concluir, o Brasil não se envolveu nisso. O 
Brasil acolheu um presidente exilado. Acolheu cidadãos 
que estão sendo perseguidos e presos em um país 
que não dá garantias aos direitos individuais. Um país 
que revogou o habeas corpus, que revogou os princí-
pios básicos do direito de defesa do cidadão perante 
o Estado. Um país onde há milhares de pessoas pre-
sas. Foi nessa condição que a Embaixada brasileira 
abrigou um presidente eleito e reconhecido por toda 
a comunidade internacional.

Portanto, quero parabenizar Noam Chomsky, esse 
grande linguista, que, hoje, elogia o Brasil, a coragem 
do Brasil, a firmeza do Brasil em defesa da democracia. 
E o Brasil, com essa atitude, expressa a aspiração e o 
desejo de todos os democratas e, mais do que isso, de 
todas as nações que têm assento na ONU, de todas 
as nações que têm assento na OEA.

Expulso da OEA foi o governo golpista de Hondu-
ras, e o Brasil, seguramente, está sendo reconhecido por 
toda comunidade internacional, pelo Secretário-Geral da 
ONU, pelo Conselho de Segurança da ONU, pela OEA, 
como Estado democrático, equilibrado, responsável, que 
ajudará, mas não como protagonista. Nós não temos res-
ponsabilidade por essa crise, a não ser por abrigar um 
presidente que solicitou o abrigo da nossa Embaixada 
e, evidentemente, consideraremos o asilo se ele solicitar. 
Se ele solicitar o asilo político, será concedido. Nós não 
vamos impor a quem quer que seja essa condição.

Estamos aguardando a missão da OEA. Espe-
ramos que a OEA possa retomar o diálogo, estabe-
lecer as condições de negociação entre as partes e 
caminhar para que se restabeleça a democracia. E o 
Governo brasileiro está disposto a negociar tudo, me-
nos a democracia, que é um princípio absolutamente 
inegociável, especialmente nestas condições em que 
toda a comunidade internacional está rechaçando o 
golpe de estado e desejando a volta à normalidade 
democrática de Honduras.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, pela ordem. 
Eu fiquei tão empolgado com a biografia do Senador Mer-
cadante e por ele me elogiar, dizendo que eu lembrei fatos 

dele no movimento estudantil que eu não gostaria que a 
sua biografia ficasse maculada, meu caro Colega.

Apenas para fazer uma correção. Na Revolução, 
V. Exª tinha 10 anos, e eu não conheço nenhum caso 
de um jovem, a não ser que na época já se usasse a 
exploração infantil, ter participado daquele movimento. 
Eu tinha 14, V. Exª é mais novo do que eu, infelizmente. 
Tinha 10 anos. V. Exª morava em quartel, Senador Mer-
cadante, porque era filho de militar – e brilhante. Quando 
foi ganhando cidadania, buscou seus rumos.

Agora não vamos manchar sua biografia. Na Re-
volução, V. Exª devia ter 8 para 9 anos. Estava puxando 
carrinho. E o único tipo de tortura que V. Exª sofreu, 
segundo um companheiro seu, foi a tentativa deses-
perada de sua família lhe colocar para tocar piano, e V. 
Exª teve a ponta dos dedos torturadas durante algum 
tempo, trabalho esse que, infelizmente, foi infrutífero.

Daí por que acho que vamos colocar nossas bio-
grafias nos devidos lugares, em respeito a V. Exª, em 
respeito a São Paulo e em respeito ao Brasil.

Acho que V. Exª tem um serviço prestado fantás-
tico. Agora, não entre na Revolução de 64, não. V. Exª, 
depois do AI-5, lá bem depois, na década de 70, teve 
uma atuação brilhante. Mas, em 1964, não dá, a não 
ser que V. Exª seja precoce ou, então, Senador Sar-
ney, tenha se registrado no cartório famoso do Abgar 
Renault, cuja idade varia de acordo com as conveni-
ências do momento.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu faria um apelo, para que nós...

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Evidente que 
assisti de forma discreta e na minha primeira infância 
ao golpe de 64. Mas vivi as consequências do golpe da 
ditadura. Vivi a censura, vivi a repressão, vivi a tortura 
dos meus colegas que na universidade foram presos 
e mortos, como Alexandre Vannucchi Leme, ou profes-
sores como Vladimir Herzog, na minha universidade. 
Eu faço parte de uma geração que, mesmo sendo filho 
de militar, jamais compactuou com a ditadura, jamais 
serviu à ditadura, jamais se serviu da ditadura. Nós 
lutamos pela liberdade, contra a tortura, pela anistia, 
contra a repressão, desde o primeiro momento que eu 
podia ter consciência política, desde o primeiro momen-
to da minha biografia e da minha história. Por isso e 
por essa convicção democrática – e o Presidente Lula 
como sindicalista também tem essa consciência e o 
nosso Governo tem – é que não vamos tergiversar para 
saber se há um golpe ou não em Honduras.

Há um golpe, a comunidade internacional con-
dena e combate, e nós estaremos perfilados nessa 
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atitude, como estivemos coerentemente ao longo de 
toda a nossa história.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Eduardo Azeredo.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pela 
ordem, Sr. Presidente, posteriormente ao Senador 
Eduardo Azeredo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço aos Srs. Senadores que se encontram em ou-
tras dependências da Casa, em seus gabinetes ou nas 
comissões que compareçam ao plenário, pois teremos 
votação nominal.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Apenas para fazer uma 
solicitação a V. Exª, logo após a palavra do Senador 
Eduardo Azeredo, há um requerimento meu sobre a 
mesa, que é sobre a inclusão da votação do nome do 
Dr. Toffoli na Ordem do Dia. Peço que esse requeri-
mento seja votado nominalmente.

Portanto, peço que, logo após a fala do Senador Edu-
ardo Azeredo, nós possamos votar esse requerimento.

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

Liderança. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, quero abordar aqui a questão do es-
porte, mas antes disso quero dizer que, pelo que estou 
vendo da discussão do Senador Heráclito e do Senador 
Mercadante, sou mais velho que os dois, porque cheguei 
a participar da resistência ao regime militar ainda na 
época da faculdade, na época da escola, participando 
de diretório acadêmico. Faço essa constatação.

Mas há um fato importante em relação a Hondu-
ras que quero ainda trazer. Ontem ouvimos o Ministro 
Celso Amorim por quase quatro horas, e um ponto 
permanece sem solução: o uso político da Embaixada 
brasileira. É evidente que esse uso está acontecendo 
e que o Governo brasileiro deve insistir mais na deso-
cupação das nossas instalações por esses sessenta 
adeptos de Zelaya que lá estão. A notícia de hoje é que 
já houve uma redução gradual. Não se sabe quantos 
permanecem. Mas o fato é que estes dois pontos – a 
permanência do número elevado de pessoas dentro 
da Embaixada, fazendo manifestações políticas, e o 
uso da Embaixada – são pontos que ainda seguram, 
eu diria assim, a razão para o Governo brasileiro. 

O Governo está correto, como já dissemos an-
teriormente, em dar o abrigo. Acreditamos na palavra 
do Ministro Celso Amorim de que o Governo brasileiro 
não teve conhecimento prévio. Mas é importante que 
esse outro obstáculo, que permanece, seja afastado, 
para que, aí sim, possamos ter a busca da solução 
por intermédio da ação da OEA. Não é razoável que o 
Governo brasileiro chame para si um problema que é 

da Organização dos Estados Americanos, que não é 
nosso, que é, talvez, do Presidente Hugo Chávez. 

Mas fico satisfeito de ver também aqui a preo-
cupação com a questão das rádios que são fechadas 
em Honduras, porque, se essa preocupação vale para 
Honduras, evidentemente vale para a Venezuela. E 
amanhã vamos discutir, na Comissão de Relações 
Exteriores, o relatório do Senador Tasso Jereissati a 
respeito da entrada da Venezuela no Mercosul.

Sr. Presidente, quero voltar ao tema que me pro-
pus a falar aqui hoje, que diz respeito ao esporte. Daqui 
a dois dias, teremos a decisão sobre a realização das 
Olimpíadas. O Brasil compete, como todos sabem, por 
intermédio do Rio de Janeiro, com Chicago, com Madri 
e com Tóquio. Essas Olimpíadas já foram realizadas 
nos Estados Unidos por três vezes - duas vezes em Los 
Angeles e uma vez em Atlanta -, já foram realizadas na 
Espanha - uma vez em Barcelona -, já foram realizadas 
em Tóquio. Mas nunca foram realizadas aqui na América 
do Sul – já o foram no México. E acredito que é impor-
tante para o esporte brasileiro, é importante para o País 
como um todo que essa decisão seja favorável.

É evidente que é uma decisão sobre a qual não 
se pode dizer nada até este momento. Mas a torcida 
é no sentido de que as Olimpíadas sejam realizadas 
no Rio de Janeiro, dando seguimento à realização do 
Panamericano, que foi realizado aqui com sucesso – e 
agora teremos ainda a Copa do Mundo em 2014.

O esporte continua sendo um ponto de união, um 
ponto de ocupação da juventude.

O Brasil tem muito por avançar ainda, especial-
mente na área dos esportes olímpicos. Vemos agora um 
renascimento do basquete nacional. O futebol, como 
sempre, seja masculino, seja feminino, vem avançando 
com novas conquistas. Portanto, este é um momento 
em que nós devemos, além de continuar discutindo as 
questões referentes à política internacional, também 
acompanhar com atenção a evolução da decisão so-
bre as Olimpíadas.

Sobre esporte, quero ainda, Presidente, voltar-me 
para a minha terra, Minas Gerais, falando das provi-
dências que estão sendo tomadas em relação à Copa 
do Mundo de 2014. 

Pelo Governo do Estado, teremos recursos para 
uma grande recuperação, uma grande reforma no Mi-
neirão, Estádio de Minas Gerais, Estádio Governador 
Magalhães Pinto. Teremos ainda, como opção, enquanto 
o Mineirão é reformado pelo Governo do Estado, o Es-
tádio Independência, do meu time, o América mineiro, 
que será todo reformado. 

Há ainda uma obra do Governo do Estado na 
cidade de Sete Lagoas, reformando o Estádio do De-
mocrata. Estes dois, tanto o Estádio de Sete Lagoas 
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quanto o Independência, estão em obras do Governo 
do Estado para que o futebol mineiro possa continuar 
durante o período de reforma do Mineirão.

Sobre o América mineiro, estou apresentando um 
requerimento de congratulações. O time conquistou a 
série C do campeonato brasileiro e saiu grande cam-
peão. Esse requerimento eu também apresento.

Sr. Presidente, queria trazer aqui, finalizando mi-
nhas palavras, esse chamamento à valorização per-
manente do esporte como uma forma sadia de diver-
timento, de atuação da juventude e, ao mesmo tempo, 
de motivação econômica do País. É sabido como o 
turismo movimenta a economia, gerando empregos 
como um todo.

Portanto, a valorização de eventos internacionais, 
como a Copa do Mundo e, quem sabe, as Olimpíadas 
no Brasil, são da maior importância. E eu quis trazer 
isso hoje para a reflexão dos Srªs e Srs. Senadores, 
ao mesmo tempo em que mantemos as nossas aten-
ções com a busca de uma solução para o problema 
que acabou sendo chamado pelo Brasil em relação a 
Honduras. 

Era o que eu queria trazer hoje, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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PARECER Nº 1.636, DE 2009

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 
1.276, de 2009, de autoria da Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, que requer, 
nos termos do art. 223, do Regimento Interno 
do Senado Federal, seja apresentado voto de 
censura e repúdio ao cerco militar à Embaixa-
da do Brasil em Tegucigalpa e à repressão do 
governo golpista contra as manifestações pa-
cíficas dos partidários do governante legítimo 
de Honduras, Sr. Manuel Zelaya”. (Em reexame, 
nos termos do RAS nº 1.289/2009)

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Esta Comissão é chamada a opinar sobre o Re-
querimento nº 1.276, de 2009, originário do Requeri-
mento nº 70, de 2009 – CRE, aprovado no plenário da 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
dia 22-9-2009.

II – Análise

O Requerimento atende ao disposto no art. 223 
do Regimento Interno do Senado Federal (RISF).

A matéria retorna à apreciação desta Comissão, 
para reexame, tendo em vista Requerimento nº 1.289, 
de 2009, de autoria do Senador Heráclito Fortes, apro-
vado no Plenário do Senado Federal dia 24-9-2009.

De resto, a matéria atende ao legítimo e amplo 
anseio para que se garanta o retorno à normalidade 
democrática em Honduras.

III – Voto

Diante do exposto, concluímos pela aprovação do 
Requerimento nº 1.276, de 2009, com a apresentação 
do Requerimento nº 71, de 2009-CRE.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2009. – Edu-
ardo Azeredo, Presidente. – Romeu Tuma, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.636, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, sobre o Requerimento nº 1.276, de 2009.

A Presidência comunica que a matéria constará 
da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa or-
dinária, nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento 
Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Prorrogo a sessão pelo tempo necessário para a 
conclusão dos nossos trabalhos.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 

Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.309/2009

Requeiro a inclusão, na Ordem do Dia da 
presente sessão, do Parecer nº 1.635, de 2009.

Sala das Sessões, 30 de setembro de 2009 – 
Senador Romero Jucá

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Submeto à votação o requerimento do Senador Ro-
mero Jucá.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

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

sidente, verificação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Sobre a mesa...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Vai votar 

outro requerimento então?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Vou votar o requerimento de pedido de votação no-
minal de V. Exª.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 
Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.310, DE 2009 

Nos termos do art. 294 do Regimento 
Interno, requeiro votação nominal para o 
Requerimento nº 1.309, de 2009.

Sala das Sessões, 30 de setembro de 2009. – 
Senador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam que-
riam permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Passamos à votação nominal.
Com a palavra a Senadora Kátia Abreu, pela 

ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Lide-

rança do Governo encaminha o voto “sim”, Sr. Presi-
dente, para que a matéria seja incluída na Ordem do 
Dia. O voto é “sim”.

A SRª KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, eu gostaria aqui de comemorar 
a leitura da CPI do MST, no dia de hoje, pelo Con-
gresso Nacional, de parabenizar os Parlamentares, 
V. Exª, como Presidente do Congresso Nacional, e 
vamos indicar os membros para a CPI. Vamos inves-
tigar com bastante lucidez, equilíbrio e clareza, sem 
preconceitos.

Eu tenho certeza absoluta de que o Incra será da 
maior importância para ajudar a esclarecer todos esses 
repasses através de cooperativas que foram criadas 
pelo MST para a utilização de invasões de terras, de 
movimentos criminosos. Eu tenho certeza de que, se 
o Incra não repassou recursos públicos para o MST, 
ele tem o maior interesse em esclarecer através da 
CPMI – CPI Mista da Câmara e do Senado – essas 
distorções e as denúncias da revista Veja e também 
do jornal O Estado de S. Paulo. Nós vamos, enfim, co-
nhecer a verdade sobre o movimento MST.

Eu quero registrar, Srs. Senadores e Srªs Sena-
doras, que foi aprovado um requerimento, de autoria 
do Senador João Pedro, pedindo, indiscriminadamente, 
uma auditoria no Senar, Senar este que eu presido, 
pois sou Presidente da Confederação Nacional da 
Agricultura, e não são esses atos de retaliação que 
vão nos inibir a investigar o MST.

Quero aqui deixar claro que, como Presidente 
do Senar, nós não temos medo de auditoria no Senar, 
mas, sem nenhuma denúncia, sem nenhuma acusa-
ção, apenas como forma de retaliação e como forma 
de intimidar a investigação dos recursos públicos re-
passados ao MST, aprovou-se, então, na Comissão, 
ainda ontem, essa auditoria.

Quero dizer, Sr. Presidente, colegas Senadores 
e Senadoras, que isso, Senador João Pedro, não será 
motivo para que nós possamos esclarecer as denúncias 
explícitas na Veja e no Estado de S. Paulo a respeito 
do MST e dos recursos públicos repassados.

Eu gostaria que V. Exª tivesse sido mais explícito 
em seu pedido de auditoria. Quais foram os fatos que o 
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motivaram? Quais foram os detalhes? Quais foram as 
denúncias? Quais são as dúvidas que V. Exª tinha com 
relação ao Senar? Para que não fiquem manchados 
o seu currículo e a sua imagem, de não parecer uma 
perseguição a minha pessoa porque fui uma das que 
coletou e sou autora da CPMI do MST.

Muito obrigada.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 

Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-

sidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 

AP) – Peço aos Srs Senadores que se encontram nos 
gabinetes ou em outras dependências da Casa, que 
compareçam ao plenário. Estamos em processo de 
votação nominal.

Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-

sidente, o voto do Democratas é “sim”, e quero fazer 
uma observação. Eu havia anunciado à Casa ontem e 
conversei com V. Exª por diversas vezes, desde a se-
mana passada, sobre o nosso desejo de ver aprova-
do um projeto de lei de suplementação orçamentária, 
que foi aprovado na sessão de hoje, provocada por 
V. Exª, do Congresso Nacional, que destina recursos 
para a compensação do Fundo de Compensação dos 
Municípios.

A Senadora Serys presidiu a sessão do Con-
gresso, e foi feito um entendimento, um acordo em 
que a razão presidiu, a racionalidade recomendou e 
votou-se e aprovou-se esse projeto de lei, garantindo 
a suplementação de um bilhão de reais, que vai salvar 
os Municípios.

Hoje é dia 30 de setembro, último dia do mês de 
setembro, e muitas Prefeituras do Brasil não vão pa-
gar a folha de pessoal; mas, com esse adjutório que 
virá autorizado hoje, cria-se a expectativa para que 
os prefeitos pelo menos digam a seus funcionários, a 
seus munícipes, que vão pagar dentro de uma sema-
na, porque há o prazo de cinco dias.

Então, com a atitude tomada pelo Congresso, pe-
las Lideranças da Casa, de fazerem entendimento, de 
prevalecer a razão... E tomei especialíssimo empenho 
nesse sentido, especialíssimo empenho. Agradeço à 
solidariedade dos Líderes de todos os partidos que, 
desde o primeiro momento, se manifestaram solidários 
à tese de fecharmos questão, obstruirmos a pauta, não 
votarmos nada até que essa matéria fosse votada, por-
que havia resistências do próprio Governo em votar. 
Votou-se, prevaleceu a razão e agora a pauta, de nossa 
parte, está aberta. De modo que votamos.

O Governo quer votar a indicação do Ministro To-
ffoli? Estamos aqui prontos para votar “sim” ou “não” e 
votar a pauta daqui para frente.

É o registro que quero fazer, agradecendo as 
iniciativas de V. Exª e celebrando o acordo de Líderes 
que, finalmente, foi feito e possibilitou a autorização 
legislativa para que o dinheiro do Fundo de Partici-
pação chegasse, por complemento, aos Municípios 
do Brasil.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem. É apenas para avisar a Casa que estamos vo-
tando nominalmente um requerimento de inclusão da 
votação do Dr. Toffoli na sessão.

Posteriormente a essa votação nominal, teremos 
outra votação nominal, que precisa ter 41 votos “sim” 
para que o nome seja aprovado.

Portanto, eu gostaria de pedir a todos os Sena-
dores e Senadoras que estão nos seus gabinetes que 
viessem ao plenário e aos Senadores que já votaram 
que não se ausentem, porque teremos outra votação, 
esta, sim, decisiva para aprovação do nome.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, eu reforço o apelo 
do Senador Jucá, dirigindo-me, mais especificamente, 
aos Senadores do PSDB, para que acorram ao plenário 
a fim de nós efetivarmos o quorum que complemente 
o resultado que, agora mesmo, o nome do Dr. José 
Antônio Dias Toffoli acabou de obter como veredicto 
da Comissão de Constituição e Justiça.

Também creio que foi uma sessão feliz a do Con-
gresso: o Governo cedeu, obtivemos o ressarcimento 
das perdas do FPM – em parte, não no total, para as 
prefeituras. É preciso que esse cálculo seja muito bem 
feito, porque, para mim, as perdas são maiores, os 
prefeitos estão todos de pires nas mãos. Eu entendo 
que é paliativo. Se o Governo imagina que, parando 
por aí, resolve, está enganado. Tem de mandar mais 
medidas provisórias de modo a que se refaça – con-
forme a promessa do Presidente Lula –, pelo menos, 
o FPM correspondente a 2008 neste ano corrente de 
2009. Já não é o ideal, mas é o mínimo que se pode 
fazer pelos entes menos favorecidos, que são os en-
tes municipais.

E, ainda, Sr. Presidente, eu entendo que é pre-
ciso nós pensarmos mesmo na alteração desse pacto 
federativo. Está mais do que na hora. Vinte e cinco por 
cento, para os Municípios, de ICMS é quase que um 
arrocho. Chega a ser uma extorsão. E 17% do FPM é 
muito pouco. Os prefeitos ficam de pires nas mãos. E 
algo que deve ser fundamental para o desenvolvimento 
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de uma cidade é que os prefeitos tenham direito à auto-
nomia financeira plena, para poderem ter direito à au-
tonomia política plena. Fora disso, estaríamos nós aqui 
insistindo em velhas práticas coronelísticas que não 
levam este País a avanços políticos significativos.

Portanto, para que este País obtenha sua alfor-
ria política efetiva é fundamental fortalecermos a base 
municipal e dotarmos as prefeituras de recursos para 
que elas se tornem autossuficientes.

Por ora, nós nos contentamos com o segundo 
paliativo, que é o segundo bilhão de reais que vem via 
medida provisória do Governo. É preciso que venham 
mais medidas provisórias até o final do ano, para que 
se recomponha a arrecadação de FPM do ano pas-
sado neste ano.

Mas eu insisto que está caducando, já está velha 
a idéia do pacto federativo. Nós precisamos refazer o 
pacto federativo. Há muito dinheiro concentrado nas 
mãos da União e, em relação aos municípios, muito 
dinheiro concentrado nas mãos dos Estados e muito 
pouco dinheiro concentrado nas mãos dos municípios, 
e os problemas nascem e devem ser enfrentados, pri-
meira e primariamente, nos municípios. 

Por isso é que eu fico satisfeito com o resultado 
paliativo de hoje, mas faço um alerta para o fato de 
que as soluções verdadeiras ainda estão por vir. Não 
estão à vista porque não vi ainda disposição política 
de se fortalecer efetivamente a base municipal.

Torno a convocar os Senadores do PSDB para 
acorrerem à votação, de modo a complementarmos o 
trabalho que durou oito horas de sabatina ao Dr. José 
Antonio Toffoli, na Comissão de Constituição e Justi-
ça da Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 

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

– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Azeredo. 
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem 

revisão do orador.) – Presidente, eu queria pedir que 
se inclua na pauta, logo depois desta votação, o re-
querimento que chegou a ser colocado aqui, na sema-
na passada, sobre a questão de Honduras. Houve o 
reexame, a Comissão reexaminou ontem, e o pedido 
de urgência voltou para a Comissão. É um acordo que 
foi feito, exatamente deixando esses pontos principais 
de repúdio ao cerco à Embaixada brasileira, instando 
o Governo brasileiro a não permitir o uso político da 
Embaixada. Enfim, é o requerimento aprovado pela 
Comissão de Relações Exteriores.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendido.

Peço aos Srs. Senadores que se encontram em 
outras dependências da Casa ou nos seus gabinetes 
que compareçam ao plenário, pois estamos em pro-
cesso de votação nominal.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr. 
Presidente, queria fazer um apelo aos Senadores do 
PMDB, especialmente, que estão em outras dependên-
cias da Casa para que, por favor, venham ao plenário. 
Nós estamos votando – esta é uma votação muito im-
portante – e votaremos, logo a seguir, a indicação do 
Ministro Toffoli para o Supremo Tribunal Federal.

Portanto, é fundamental a presença de todos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP. 

Fazendo soar a campainha.) – Solicito aos Srs. Sena-
dores que compareçam ao plenário. Estamos em um 
processo de votação nominal, e o quórum está baixo 
na Casa.

Teremos uma votação de maioria absoluta, e o 
quórum está baixo na Casa.

Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, quero aplaudir a eficiên-
cia e a agilidade do Governo nesta Casa, porque a 
sabatina ocorreu há pouco e já estamos deliberando 
no plenário do Senado Federal.

Eu gostaria que essa eficiência se repetisse quan-
do as matérias interessassem mais à população. Por 
exemplo, saúde pública. Há um caos no Brasil hoje. As 
pessoas estão desamparadas, milhares de brasileiros 
sem socorro, filas enormes às portas dos hospitais. 
Alega-se falta de recursos, mas a proposta aprovada 
pelo Senado está paralisada na Câmara dos Deputados. 
E os aposentados? O que dizer dos aposentados, que 
também não encontram solução para os seus pleitos 
de justiça? Poderíamos enumerar inúmeras questões 
que tramitam pelo Senado Federal com uma lentidão 
irritante. No entanto, quando há interesse do Governo, 
quando a matéria é dessa natureza, há uma agilidade 
impressionante, há uma eficiência notável.

Portanto, Sr. Presidente, fica feito o registro. Quem 
sabe um dia poderemos tratar igualmente os trabalha-
dores brasileiros, as pessoas mais desamparadas do 
País como tratamos hoje o Dr. Toffoli e o Presidente 
Lula, atendendo à sua indicação e aprovando, com 
agilidade, com esperteza, com eficiência, o nome do 
indicado do Presidente da República.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente José Sarney, eu 
queria pedir algo a V. Exª. Eu já fiz um pronunciamento 
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no plenário e iria fazer outro hoje sobre a questão do 
veto que o Presidente Lula deu à LDO, retirando da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias os recursos da Lei Kandir, 
R$5,2 bilhões, que iriam compensar os Estados expor-
tadores brasileiros. São 21 Estados beneficiados pela 
perda das receitas dos seus produtos primários.

O meu Estado do Pará perde, por ano, mais de 
R$1,5 bilhão e é compensado, dentro desses R$5,2 
bilhões com que, historicamente, vem sendo contem-
plado no Orçamento, com algo em torno de R$350 
milhões. E agora, para o Orçamento de 2010, o Pre-
sidente Lula vetou esses recursos na LDO.

Eu queria lhe pedir, Presidente Sarney, que V. 
Exª fizesse uma convocação. V. Exª se comprometeu 
com o Plenário, assegurando que colocaria em vota-
ção no Congresso os vetos da Presidência da Repú-
blica. Fez com aqueles que eram de consenso, mas 
os polêmicos até hoje não foram pautados, como é o 
caso dos aposentados, como é o caso da Sudam e 
da Sudene, e agora com o caso do veto à LDO, que 
retira dos Estados, inclusive do Maranhão, recursos de 
compensação pelas perdas na exportação.

Então, quero pedir a V. Exª e pedir aos Líderes -
ao Senador Arthur Virgílio, ao Senador Romero Jucá, 
ao Senador Agripino, ao Senador Nery - que façam a 
solicitação a V. Exª para que possamos realizar uma 
sessão do Congresso, já na próxima semana, em que 
estejam pautados senão todos esses vetos polêmicos, 
pelo menos essa questão do veto dos R$5,2 bilhões 
da Lei Kandir. Isso é fundamental para 21 Estados 
brasileiros, principalmente para o Estado do Pará, que 
perde R$350 milhões, necessários para o equilíbrio 
das suas contas e que representam menos de 20% 
da perda total.

É a solicitação que faço a V. Exª, Senador José 
Sarney, e gostaria de obter a resposta ao meu apelo 
a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
O veto ainda não foi lido no Congresso Nacional. Ainda 
não chegou aqui o veto do Presidente da República à 
LDO. Tem de ser lido no Congresso Nacional.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Quando 
será lido, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Quando o Presidente mandar ao Congresso. Até 
agora não mandou.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Qual é 
o prazo determinado?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não há prazo para ele remeter ao Congresso.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Vou acom-
panhar pari passu.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Presiden-
te, Mário Couto, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Arthur Virgílio, que havia pe-
dido, Senador Romero Jucá, Senador Mercadante e 
Senador Mário Couto.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito 
que a Mesa acolha, na íntegra, pronunciamento em que 
procuro resumir livro que acabei de ler, intitulado Da Po-
breza ao Poder, cujo autor é o Professor Duncan Green, 
que, desde 2004, dirige a área de estudos e pesquisas 
da Oxfam, em Londres, associação internacional que 
congrega quatorze outras organizações dedicadas ao 
trabalho de buscar soluções para os problemas que agora 
vou mencionar. Os dois desafios deste século: primeiro, 
a luta contra as desigualdades; e a segunda batalha, a 
que envolve a perspectiva de um colapso ambiental. Aqui 
eu entro com a questão amazônica e peço a V. Exª que 
me permita ler o seguinte texto:

“O volume maior de energia no sistema 
climático [diz Duncan Green] deve aumentar 
a frequência e a magnitude das enchentes em 
muitas regiões. Chuvas mais intensas também 
afetarão a captação de água pelo solo em de-
corrência da queda nas taxas de infiltração e 
de maior escoamento de água e erosão da ter-
ra. Temperaturas mais altas e menos nevadas 
devem acelerar o descongelamento de gelei-
ras, reduzindo substancialmente o volume de 
águas de degelo das quais dependem muitos 
países situados a maiores altitudes.”

Entra aqui a questão amazônica com a preocupação 
que deve ser de todos os brasileiros. Este livro, Da Pobre-
za ao Poder, de Duncan Green, recomendo ao País que 
o leia, porque traz advertências bastantes sérias para o 
futuro da humanidade, levando em conta que temos dois 
desafios a enfrentar neste século: o das desigualdades, 
que é um desafio antigo, e o do aquecimento global.

É época de aquecimento global, ainda que o 
homem não faça nada para contribuir para ele, mas 
o homem, infelizmente, está contribuindo muito, com 
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a imprudência e com a insensatez, para agravar as 
condições climáticas. Isso pode levar ao extermínio de 
milhões, milhões, milhões e milhões de seres huma-
nos ao longo deste século, além de nós perdermos em 
qualidade de vida e de não estarmos sendo respon-
sáveis de deixar para nossos filhos, netos e bisnetos 
um mundo melhor do que aquele que herdamos dos 
nossos pais, avós e bisavós, Sr. Presidente.

Peço a V. Exª que acolha, na íntegra, este peque-
no pronunciamento.

Obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, ninguém duvida que o século XXI, 
prestes a completar sua primeira década, será definido 
por duas principais lutas, ambas da mesma dimensão 
e das quais vai depender o futuro da Humanidade. 

Uma é a empreitada em plena caminhada contra 
os flagelos da pobreza e das desigualdades. Não have-
rá amanhã sem solução para tais problemas. Pobreza 
e desigualdade tocam de perto para todos nós.

A outra batalha envolve a perspectiva de um 
colapso ambiental, que pode atingir duramente o ser 
humano onde quer que ele esteja. Seria algo inevitável 
e a culpa, talvez por exagero ou equívoco, com freqü-
ência é lançada sobre o Brasil, porque é aqui a terra 
da Floresta Amazônica.

Esses temas integram o conteúdo do livro, de 
recente edição em português: “Da Pobreza ao Poder”. 
Como subtítulo tem quase como que uma explicação 
para o significado dessa frase com idéia de caminhada, 
ou seja, o percurso entre o estágio que mais incomoda, 
a pobreza, e a ascensão, visando ao poder. De um pon-
to ao outro, é aqui que vamos encontrar a talvez mais 
forte busca mundial pelo bem estar (ou a salvação), 
anseio de muitos, esperança para milhares.

Chego a imaginar que a obra mereceria um lugar 
à cabeceira de todo político, principalmente os brasi-
leiros. Seu autor é o Professor Duncan Green, que, 
desde 2004, dirige a área de estudos e pesquisas da 
Oxfam em Londres. Trata-se de associação internacio-
nal que congrega 14 outras organizações dedicadas 
ao trabalho de buscar soluções para os problemas que 
mencionei no começo deste discurso. 

A Oxfam Internacional, presente em 100 países, 
dedica-se à busca de soluções para o enfrentamento 
definitivo da pobreza e das questões ambientais.

Na abertura da primeira parte do livro, Duncan, 
que é também professor visitante da Universidade de 
Notre Dame, coloca num canto de alto de página um 

pequeno trecho, de 4 linhas, com frase de um modesto 
produtor de leite, Thomas Bwanali, da região monta-
nhosa de Shire, no Malauí, um pequeno país da África 
Oriental, nas imediações de Tanzânia, Moçambique e 
Zâmbia. São palavras simples mas revelam até onde 
chegam as preocupações mundiais. Diz ele, o Tho-
mas africano:

“Mudanças climáticas. Temos uma palavra para 
isso: chivala. Ela significa “aquecimento da terra”. E, 
obviamente, as pessoas sentem que estão ocorrendo 
mudanças, mas não as relacionam a uma questão 
global. Ouvem notícias no rádio, sabem a respeito do 
El Niño, mas não compreendem os vínculos entre os 
fenômenos.”

O que menos importa em considerações desse 
porte é a sua procedência. O saber, com sua dissemi-
nação facilitada pela Internet e outros meios de gran-
de velocidade, pode situar-se em qualquer ponto do 
globo, este mesmo globo ameaçado pela insensatez 
do homem.

A preocupação é mundial. Não sem razão. “O volu-
me maior de energia no sistema climático – diz Duncan 
Green – deve aumentar a freqüência e a magnitude das 
enchentes em muitas regiões. Chuvas mais intensas 
também afetarão a captação de água pelo solo em de-
corrência da queda nas taxas de infiltração e de maior 
escoamento de água e erosão da terra. Temperaturas 
mais altas e menos nevadas devem acelerar o descon-
gelamento de geleiras, reduzindo substancialmente o 
volume de águas de degelo das quais dependem mui-
tos países situados a maiores altitudes.”

Esses desequilíbrios afetam inclusive o Brasil. 
Este ano, por exemplo, estamos tendo chuvas anteci-
padas e mais intensas, como mostra a televisão, em 
São Paulo, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. 
No Nordeste, em lugar da seca o que os nordestinos 
chamam esperançosos de “inverno”, mas tendo como 
significado um período de chuvas.

Aqui mesmo em Brasília, as chuvas chegaram 
antes e aí estão, aparentemente sem uma explicação. 
Aparentemente, apenas. A rigor, embora estejamos 
alegres com a boa umidade de agora, essas chuvas 
significam exatamente o que diz aquele produtor de 
leite do Maluí.

No meu Estado, a terra das águas, o que ocorreu 
decorre, em boa parte, dos mesmos fenômenos que 
causam esses desequilíbrios. Os rios Negro, Solimões 
e Amazonas causaram enchentes com recordes his-
tóricos e, no entanto, veio, logo a seguir, um período 
de estiagem.

Há explicações? Claro! Muitas delas estão no 
livro que acabo de ler. Não são meras especulações 
ou frases romanceadas nem de efeito.
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Srªs. e Srs. Senadores, por que trago este assunto 
ao Plenário? O quê tudo isso tem a ver com a Política? 
Tem tudo a ver, sem dúvida! É aqui, no Congresso Na-
cional, que se delineiam as estratégicas, os rumos da 
economia nacional e do atendimento ao social. Não 
se entende um político que não lê. Tancredo Neves, 
de saudosa lembrança, explicou a um jornalista que, 
de suas viagens ao exterior, sempre trazia livros do 
gênero dessa obra de Duncan Green.

Ainda Deputado Federal e ao retornar, em 1974, 
de uma conferência da União Interparlamentar, em 
Colombo, Sri Lanka, Tancredo Neves passou por Pa-
ris para comprar o livro do ano do Clube de Roma. A 
edição, intitulada “Estratégie por demain’, coordena-
da por Mihajlo Mesarovic, tratava principalmente de 
questões de planejamento familiar e de estudos sobre 
urbanismo. 

Como Justificativa, indicou a um jornalista:
“Ler é indispensável aos políticos. E é necessário 

selecionar as leituras.” Falou, então , do livro do Clube 
de Roma, acrescentando:

“Tenho que me preparar sempre. Afinal, posso 
vir a ser Presidente do Brasil”.

Para ele, um Presidente precisa ler. Para saber 
e bem governar.

O livro daquele ano explica que a cidade é o 
destino do mundo. Ela abre as portas para o que cha-
mamos de história. E quando esta é redescoberta, por 
exemplo, na Europa ou aqui, estamos diante de algo 
como o Renascimento. 

Entre tantos estudos, sustenta o livro selecionado 
por Tancredo que “todas as cidades do mundo come-
çam em seus subúrbios. Ali está a força das gentes 
que a habitam, mesmo nos subúrbios com favelas 
miseráveis.”

Ao encerrar, estabeleço um paralelo entre come-
ço e fim de um unidade populacional e entre o pensa-
mento do homem de Malauí e um Ribeirinho do Rio 
Negro, este que, um dia, à indagação de oficial da FAB, 
a serviço do Correio Aéreo Nacional, não titubeou na 
resposta que lhe parecia natural.

Primeiro, ouviu a pergunta do piloto, que já tive 
ocasião de ler neste Plenário e que hoje a repito:

-Eh!, amigo : é aqui o fim do Brasil?
Não pensou duas vezes o modesto ribeirinho:
-Não, Senhor. Aqui é onde começa o Brasil!
Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Está aten-
dido e constará dos Anais.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, eu gostaria de pedir que se abrisse o painel, 
porque os demais Senadores já estão se deslocando 
para cá e alguns terão que viajar. Portanto, eu gostaria 
de pedir que fosse apurado o painel e já se iniciasse 
a votação do indicado, Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senadora Ideli Salvatti.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Se V. Exª me per-
mite, eu gostaria de compartilhar com todos os Se-
nadores – estou até esbaforida, porque vim correndo 
da Câmara para cá – que a Câmara dos Deputados 
terminou de efetuar a votação em segundo turno da 
PEC que extingue a DRU e coloca os recursos na 
obrigatoriedade do ensino de 4 até 17 anos, portanto, 
estendendo a obrigatoriedade do ensino para a pré-
escola e o ensino médio. E a votação, Sr. Presidente, 
foi muito emocionante, porque foram 390 votos a favor 
e apenas 3 abstenções.

Como a PEC virá agora para o Senado, para 
nós fazermos a votação final, já quero dar a notícia 
e pedir o empenho de todos os Senadores, para que 
possamos, de uma vez por todas, acabar com a DRU 
na educação e garantir o ensino obrigatório de 4 até 
17 anos, que é um grande avanço para a população, 
para a nossa juventude e para todo o País.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Já começamos a ajudar dando a palavra a V. Exª, 
preferencialmente, uma vez que estava inscrito o Se-
nador Mário Couto.

Senador Mário Couto. (Pausa.)
S. Exª desiste.
Senador Suplicy.
Vou antes abrir o painel para proclamar o resul-

tado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
–Votaram SIM 64 Srs. Senadores; e NÃO, 02.

Houve uma abstenção.
Total: 67 votos.
A matéria está incluída na Ordem do Dia.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presi-

dente, queria fazer um apelo para que se iniciasse agora 
a Ordem do Dia, antes de ouvirmos os que falarão pela 
ordem, e que se abrisse o painel para que pudésse-
mos ouvir os encaminhamentos e os posicionamentos 
enquanto as Srªs e os Srs. Senadores votam.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não havendo objeção do Plenário, assim a Mesa 
procederá. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

PARECER Nº 1.635, DE 2009.
(Escolha de autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 1.635, 
de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Francisco Dornelles, sobre 
a Mensagem nº 185, de 2009, pela qual o Presidente 
da República submete à apreciação do Senado a in-
dicação do Sr. José Antonio Dias Toffoli para exercer 
o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na 
vaga decorrente do falecimento do Ministro Carlos Al-
berto Menezes Direito.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Passamos à votação da matéria.
Peço à Secretaria que abra o painel.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, a Liderança do Governo encaminha o voto 
“sim”, com muita satisfação pelo trabalho e pela sa-
batina realizada hoje pelo Ministro Toffoli.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, solicito a presença de todos os Senadores 
do PSDB neste plenário. Na outra votação, pelo que 
observei, apenas um deixou de estar presente. Ofe-
recemos 13 votos ao requerimento. Espero que desta 
vez os 14 compareçam.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presiden-

te, da mesma forma, convido todos os Senadores do 
PTB. Hoje está ausente de Brasília somente o Senador 
Mozarildo Cavalcanti, por motivo de viagem. Todos os 
demais sete Senadores oferecemos voto nessa vota-
ção tão importante para o Brasil.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presi-
dente, queria convidar os democratas que estão fora do 
plenário para virem votar. A votação é secreta, o voto 
está liberado, não há posição partidária em relação a 
esta matéria. Assistimos com respeito à exposição sa-
batina do Dr. Toffoli. Repito: convoco os companheiros 
do Partido a virem votar, e a Bancada está liberada 
para votar de acordo com as suas convicções e a sua 
consciência.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Depois, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de dar 
uma breve opinião sobre a indicação do Ministro To-
ffoli, quero registrar, primeiro, os 60 anos de fundação 
da República Popular da China. Esse é um período re-
volucionário na China, transformador; retirou a China 
de uma situação precária, de país ocupado, invadido, 
trucidado e humilhado para uma nação que se põe 
de pé. É muito significativa essa data, mesmo porque 
o Brasil estabeleceu suas relações com a República 
Popular da China, e essa atividade entre Brasil e Chi-
na tem sido de grande êxito.

Segundo, gostaria de registrar os 45 anos do 
Ipea, que transcorreram inclusive com sessão solene 
nesta Casa, e de pedir que os Anais acolham pronun-
ciamento que faria nessa sessão, já que não tive opor-
tunidade por estar acompanhando também a sabatina 
do Ministro Toffoli.

Por último, Sr. Presidente, quero registrar uma 
opinião breve de que a indicação do Presidente Lula 
é plenamente ajustada, de um quadro jurídico, de um 
jurista com grande capacidade demonstrada, espe-
cialmente durante os últimos anos da sua vida e na 
atuação na área pública notadamente.

Demonstrou farto conhecimento, sobejo conheci-
mento, hoje durante toda a manhã e parte da tarde, em 
sete horas de sabatina na Comissão de Constituição 
e Justiça, respondendo com tranquilidade e paciência 
todas as questões que foram levantadas, seja a seu 
respeito, na sua vida pessoal, seja no seu conhecimento 
da área jurídica e das decisões que tem adotado como 
Advogado-Geral da União, deixando absolutamente 
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soterrada qualquer hipótese de ser arguida a velha 
questão do notório saber, da capacidade, da sapiência 
jurídica, porque a vida respondeu a essa pergunta de 
forma muito tranquila.

Portanto, considero que, mesmo a votação sendo 
secreta, não podemos deixar nesta oportunidade de dar 
uma opinião sobre a trajetória desse advogado, na vida 
privada e na vida pública, advogando, da maneira como 
se portou e se conduziu, mostrando, sobretudo, sabedo-
ria política, consciência do dever e de ter a Constituição 
brasileira como um guia para sua ação, seja atuando na 
Advocacia Geral da União – com certeza, conseguirá 
alcançar esse êxito por indicação do Presidente Lula –, 
seja como juiz do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, Sr. Presidente, essa é uma opinião 
breve que nós queremos oferecer, um depoimento de 
quem acompanhou a trajetória, nos últimos anos, do 
Ministro Toffoli. 

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

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

– Senador Almeida Lima, V. Exª pode votar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

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

– Primeiro, Magno Malta; depois, Eduardo Suplicy.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer o 
registro a V. Exª e ao Brasil de que hoje a CCJ votou o 
relatório do Senador Aloizio Mercadante ao projeto da 
CPI da Pedofilia que leva o nome da nadadora Joanna 
Maranhão. Essa nadadora laureada, premiada, que tem 
dado alegrias ao Brasil, Senador Mão Santa, uma me-
dalhista que está se preparando, aos 22 anos, para ir à 
sua terceira Olimpíada, Senador Tuma, foi abusada na 
infância, aos nove anos, e teve coragem de denunciar o 
seu abusador, aos 20 anos. O problema é que a lei vi-
gente não contempla a criança abusada, mas protege 
o abusador. A lei diz que, ao fazer 18 anos, a pessoa 
abusada na infância só tem seis meses, Sr. Presidente, 
para poder denunciar. Passados os seis meses, o crime 
já não existe mais, o abusador pode continuar abusando, 
mas por esse crime não mais responderá. 

Essa lei votada hoje, por unanimidade, na CCJ, vo-
tada por esta Casa, acaba com essa aberração. E, a partir 
de agora, Sr. Presidente, essa lei, que vem para cá, para 
o plenário, em caráter urgente urgentíssimo, dará possi-
bilidade a uma criança abusada de fazer a denúncia do 
seu abusador quando ela estiver bem psicológica, física 
e moralmente, em qualquer época da sua vida. 

A ação passa a ser pública, Sr. Presidente. Hoje, 
a ação é privada.

O Ministério Público só age com a vênia da famí-
lia. A partir de agora, não, Sr. Presidente. De maneira 
que fecha um ciclo com a Lei Joanna Maranhão. A Lei 
Joanna Maranhão, da CPI da Pedofilia, relatada pelo 
Senador Aloizio Mercadante, fecha um ciclo, Sr. Presi-
dente, de impunidade a abuso de criança no Brasil. 

De maneira que foi um grande avanço. Eu me sinto 
orgulhoso. Não gostaria que nada disso estivesse acon-
tecendo, mas, infelizmente, o Brasil ostenta uma posição 
muito ruim no quadro mundial do abuso de crianças. Mas 
estamos tomando providências, Sr. Presidente, no sentido 
de oferecer instrumentos à sociedade brasileira.

Registro isso e convoco a Bancada do meu partido 
para que venha votar. Hoje é um dia que a mim, pesso-
almente, orgulha muito o voto ao meu amigo Toffoli que 
vai se tornar Ministro. Rapaz preparado, jovem, sangue 
novo no Supremo, que tem capacidade para tal e está 
talhado para tal. Começou a sua vida, ainda muito jovem, 
operando o Direito e, para nós que o conhecemos, Sr. 
Presidente, orgulha muito este momento. De modo que 
eu conclamo os meus pares do meu partido que venham 
para o plenário para que nós possamos votar.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

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

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

– O Senador Suplicy estava inscrito; o Senador Mer-
cadante depois.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, rapida-
mente, quero, primeiro, transmitir aqui o meu cumprimento 
a José Antonio Dias Toffoli, que, hoje, fez-se respeitar ao 
longo de sete horas e meia, quase oito horas, fez uma ar-
guição brilhante, com um número recorde de Senadores 
que o arguíram sobre os mais diversos temas, e demons-
trou toda a sua capacidade e conhecimento jurídico.

Mais do que satisfatoriamente, avalio, conquis-
tou todos os Senadores, tanto é que o resultado foi 20 
votos favoráveis e 3 contrários, e mesmo aqueles que 
tinham algumas objeções acabaram respeitando-o e 
cumprimentando-o. 

Então, ao Ministro Toffoli, os meus cumprimentos 
e o meu voto favorável. 

Eu gostaria, Sr. Presidente, de aqui registrar a ma-
nifestação de toda a Associação Médica Brasileira, da 
Faculdade de Medicina da USP, da Sociedade Brasileira 
de Bioquímica, a de Genética e a de Medicina Tropical, 
da Professora Mayana Zatz, de Celso Lafer e de tantos 
outros que assinaram um manifesto sobre a contribuição 
do Professor Isaias Raw para o avanço da ciência e para 
a melhoria concreta da qualidade de vida da população, 
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inestimável. Surgiu um problema na Fundação Butantan, 
que certamente será objeto de apuração, com respeito 
a ex-funcionários administrativos daquela instituição, e é 
necessário que possa haver o esclarecimento completo, 
de tal maneira que o Professor Isaias Raw possa reassu-
mir seu firme rumo no que diz respeito a sua contribuição 
extraordinária para as pesquisas sobre vacinas, inclusi-
ve para o combate à gripe provocada pelo vírus AH1N1 
antes da chegada do próximo inverno.

Assim, Sr. Presidente, requeiro seja transcrito, na 
íntegra, o manifesto das entidades, inclusive da Facul-
dade de Medicina da USP e outras, de solidariedade 
e homenagem ao Professor Isaias Raw.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
DISCURSO.

(Inserido de acordo com o art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno)
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – Dou 
a palavra, pela ordem, ao Senador Aloizio Mercadante.

Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 58 Srs. Senadores; e NÃO, 9.

Houve 3 abstenções.
Total: 70 votos.
O nome foi aprovado.
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria 
agradecer aos Senadores, especialmente aos 58 Se-
nadores que aprovaram o nome de Antônio Toffoli, um 
Ministro jovem, mas que, à frente da Advocacia-Geral 
da União, teve um grande desempenho; foram dois 
anos e meio em que ele foi testado na adversidade, em 
matérias complexas, provou a sua idoneidade moral, o 
seu notório saber jurídico, a sua competência, venceu 
grandes batalhas jurídicas. Hoje, quero especialmen-
te agradecer às principais lideranças da Oposição, do 
Democratas, do PSDB, que perguntaram, questiona-
ram com respeito e consideração. Felizmente, estamos 
superando uma visão partidária da escolha. 

Tenho certeza de que ele será um Ministro su-
prapartidário, como tantos outros que lá estão, votará 
sempre com o seu compromisso com a Constituição 
brasileira, com a sua consciência, com a sua convicção 
e com o seu profundo conhecimento jurídico vivido à 
frente da Advocacia-Geral da União.

Como Carlos Velloso, Marco Aurélio de Mello, 
Francisco Rezek, Ministros que chegaram jovens ao Su-
premo, tenho certeza de que o Ministro Toffoli trará uma 
excelente contribuição à Suprema Corte do País.

Queria especialmente agradecer aos Senadores 
por essa atitude, que foi uma atitude suprapartidária, 
madura, construtiva e responsável por parte do Se-
nado Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Renato Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 
– ES. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Também quero parabenizar o Dr. Toffoli por sua 
indicação. Acho que a sabatina de hoje foi profunda, 
com participação de muitos Senadores da Comissão 
e de fora da Comissão. De fato, sua postura na Su-
prema Corte terá de ser uma postura equilibrada. A 
Suprema Corte exige uma postura muito equilibrada. 
E eu tenho certeza de que Toffoli, com a experiência 
que tem, apesar da pouca idade... 

E é importante reconhecermos, Presidente Sar-
ney, que outros Ministros já foram indicados, também, 
nessa faixa etária. É importante que possamos compre-
ender que as pessoas, hoje, estão tendo uma bagagem 

técnica, uma experiência profissional muito antes do 
que tinham, no passado, com a mesma faixa etária. 

Tenho certeza de que, mesmo com as questões 
que se levantaram com relação a sua indicação, ele, 
na Comissão de Constituição e Justiça, soube res-
ponder a todas, uma a uma. Também torço e trabalho 
para que ele possa fazer com que a Suprema Corte 
brasileira seja respeitada cada vez mais, equilibrada e 
que represente, de fato, aquilo que a sociedade deseja 
da Justiça brasileira. 

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

– Com a palavra o Senador Delcídio Amaral.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para registrar 
nosso contentamento e, ao mesmo tempo, parabeni-
zar o Ministro Toffoli. 

Eu conheço o Ministro Toffoli há muitos anos. 
Sei da competência que tem, o espírito público, um 
homem competente, que assimilou mais experiência 
ainda depois que passou pela Consultoria Jurídica da 
Casa Civil da Presidência da República e pela Advo-
cacia-Geral da União.

Eu tinha absoluta certeza, Sr. Presidente, de que 
o Ministro Toffoli receberia essa votação consagradora 
aqui no Senado Federal, tanto na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania como também no plenário 
do Senado Federal. E não tenho dúvida nenhuma de 
que o Ministro Toffoli vai prestar um grande serviço ao 
País e vai honrar o Supremo Tribunal Federal com o 
seu trabalho, com a sua dedicação, com a sua compe-
tência. E eu quero parabenizá-lo e desejar que Deus o 
ilumine, o abençoe sempre e que ele continue sendo 
essa pessoa que todos nós admiramos e que dignifica 
e vai dignificar mais do que nunca o Supremo Tribunal 
Federal e o nosso País. 

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

– Temos na mesa duas medidas provisórias. Como os 
Relatores não apresentaram ainda parecer, elas tran-
cam a pauta e serão adiadas.

Temos um requerimento do Senador Eduardo 
Azeredo, que foi adiado porque o Senador José Agri-
pino, justamente...

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Senador Heráclito Fortes pediu para ser ouvida, 
reexaminada pela Comissão.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
O requerimento foi reexaminado ontem e uma nova 
aprovação com pedido de urgência para votar agora, 
assinado pelo Senador Aloizio Mercadante.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Consulto aos Líderes se posso colocar em votação 
o requerimento.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente, pergunto a V. Exª. Eu recebi um telefone-
ma do Líder Aloizio Mercadante e do Senador Edu-
ardo Azeredo sobre a matéria. Fariam as correções 
necessárias. Feitas, não há nada contra a votação 
hoje nesta tarde.

De forma que, da minha parte, está ok.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

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

– Requerimento da Comissão de...
Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, a redação final in-
corporou algumas sugestões que, certamente, alguns 
senadores fizeram, entre os quais eu próprio. Eu a 
considero longe do ideal. Eu a considero bastante par-
cial para um País que deveria se colocar como árbitro 
nessa situação. Mas, evidentemente, é uma iniciativa 
que parte... o pedido para votação desse requerimento 
parte do Presidente da Comissão de Relações Exte-
riores, Senador Eduardo Azeredo, e eu entendo que 
devo prestigiar a iniciativa, mas considero que não 
foi o documento ideal. O documento ideal deveria ter 
sido mais seco, teria que ter sido – e olha que eu sou 
flamenguista – menos flamenguista, deveria ter sido 
mais frio, porque eu ainda não estou seguro quanto 
à possibilidade de o Brasil sair desse episódio sem 
graves arranhões ao seu conceito de política externa, 
mas não vou obstar por entender que, se foi essa a 
vontade da Comissão, que essa vontade, então, se 
transmita ao Plenário. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem. Demóstenes 
Torres, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, qual é a redação final desse re-
querimento? V. Exª poderia pedir para alguém fazer 
a leitura?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu vou ler, ainda não tinha lido a matéria, conside-
rando que as Lideranças...

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, eu só queria ponderar que essa reda-
ção final foi aprovada por unanimidade pelos presentes 
na Comissão de Relações Exteriores, praticamente 
todos os partidos da Casa assinaram, inclusive cons-
ta a assinatura na moção que foi entregue. O texto foi 
aprimorado...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A cópia foi distribuída ao Plenário...

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Foi, foi distribuída. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB - AP) 
– De maneira que eu quero só ler o enunciado.

Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.276, da Comissão de Relações Exteriores, solicitando 
que seja apresentado um voto de censura e repúdio 
ao cerco militar à Embaixada do Brasil em Tegucigalpa 
e à repressão do Governo golpista contra manifesta-
ções pacíficas dos partidários ao governante legítimo 
de Honduras, Manuel Zelaya. O parecer da Comissão, 
em reexame, é favorável, no texto que apresenta. 

Essa é a redação.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 

No momento oportuno, se fosse possível, eu gostaria 
de discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª poderá encaminhar.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – No 
momento oportuno, V. Exª me dê a palavra, por favor. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em primeiro lugar, o autor do requerimento, Senador 
Eduardo Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o requerimento foi 
discutido a várias mãos, como mencionou o Senador 
Aloizio Mercadante. Evidentemente, todo requerimen-
to, para chegar ao consenso, não é o ideal para ne-
nhuma das partes. Também concordo com o Senador 
Arthur Virgílio que poderia ser um requerimento um 
pouco mais enxuto, mas é o requerimento que obteve 
o consenso da Comissão. Ele expele exatamente es-
tas duas preocupações: a integridade da Embaixada 
brasileira e a preocupação de que ela não seja utili-
zada politicamente pelo Presidente Zelaya. Portanto, 
são duas preocupações que estão presentes nesse 
requerimento, instando a defesa da Embaixada e a 
sua não-utilização. 

Esse é o ponto principal, que está assinado pelo 
Senador Mercadante, por mim e por vários Senado-
res que estavam presentes. O Senador Arthur Virgílio 
também assinou. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Senador Demóstenes Torres, para encaminhar 
a votação. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, eu vou me abster. Eu concordo com 
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o que está escrito aqui: repúdio ao cerco militar à Em-
baixada do Brasil em Tegucigalpa, à suspensão das 
garantias constitucionais em Honduras e ao fecha-
mento dos meios de comunicação de massa ligados 
à oposição. Quem é que pode ser contra isso? Mas 
é incompleto. 

E a atitude do Brasil? E a atitude do Brasil tam-
bém se imiscuindo em assuntos internos de Honduras? 
E a atitude do Brasil totalmente conivente com o Sr. 
Hugo Chavez, que fez com que o Presidente, também 
golpista, Zelaya, retornasse para lá com um único ob-
jetivo: causar mais transtorno e mais tumulto. 

Se houve uma atitude equivocada quando ex-
pulsaram de Honduras o Sr. Zelaya, houve um atitude 
constitucional ao depô-lo porque ele quis também ter 
a reeleição por tempo indeterminado, como muitos ou-
tros ditadores da América do Sul e da América Latina. 
Portanto, eu vou me abster não por conta do que está 
escrito aqui, porque eu também sou contra o cerco mi-
litar à Embaixada brasileira. Acho até que não devia ter 
lá mais embaixada brasileira. Por quê? Se o governo 
não reconhece, que o governo se ausente de lá. Mas 
qual é o status diplomático hoje do Sr. Zelaya? Ele é 
asilado? Ele é abrigado? Ele é o quê? Ele não pediu 
para sair do país; ele pediu para voltar. E o Brasil deu 
guarida a essa aventura. De qualquer forma, nós va-
mos sair mal no cenário nacional, e a culpa é, mais 
uma vez, do Ministro das Relações Exteriores.

Essa é a minha opinião, Sr. Presidente. Então, eu 
voto pela abstenção, não por conta do que está escrito 
aqui, mas porque é incompleto e a atitude do Brasil foi 
completamente desregrada, contrária aos tratados in-
ternacionais, fere o direito internacional, e nós vamos 
ficar maculados por conta disso. 

O Brasil precisa compreender que os paisetes 
que ele quer liderar não querem a liderança do Brasil. 
O Brasil tem vocação para Primeiro Mundo. Não tem 
que se aventurar em atitudes golpistas, não tem que se 
aventurar em atitudes terceiromundistas. O Presidente 
da República não tem de desfilar em carros abertos 
com ditadores. Não tem de considerar Honduras uma 
ditadura, e Cuba, uma democracia. Não pode haver 
dois pesos e duas medidas.

Então, vou votar contra – repito –, não pelo que 
está escrito, não, mas isso é absolutamente incompleto. 
Ao darmos apoio a isso, parece que estamos dando 
apoio ao Ministro das Relações Exteriores, que foi, re-
pito, irresponsável ao colocar o Brasil e o Presidente 
da República nessa aventura.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Sr. Senador Roberto Cavalcanti.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria de consignar a minha assinatura que está 
no texto. Houve uma falha, uma omissão. No primeiro 
requerimento, fui o terceiro Senador a assinar, mas, 
nessa nova propositura, não consto como um dos Se-
nadores que a assinaram.

Então, eu queria, por gentileza, encontrar uma 
forma burocrática de consignar a minha assinatura 
nesse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vai retificar o documento e colocará, naturalmente, 
a assinatura de V. Exª.

Com a palavra, para encaminhar, o Senador 
Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Sarney, Parlamen-
tares presentes. Senador Eduardo Azeredo, V. Exª já 
leu a Constituição de Honduras?

V. Exª leu agora a Constituição de Honduras? 
Leu?

Ô Senador Arthur Virgílio, eu aprendi de Thomas 
Jefferson que todo homem que eu vejo é superior a 
mim em alguma coisa. Senador Arthur Virgílio, V. Exª 
é superior a todos nós aqui porque V. Exª é do Itama-
raty. Era como se fosse para fazer um diagnóstico de 
abdômen agudo cirúrgico, eu seria a autoridade; de 
um infarto, era o Papaléo.

Senador Arthur Virgílio, atentai bem! Primeiro, eu 
quero ver a Constituição de Honduras. Olhe o seguinte: 
cada país é que resolve o seu problema. Então, vamos 
aqui. Eu acho que sobre isso aí tem que se consultar 
a Mesa. Vamos aguardar e vamos mandar uma mis-
são lá, chefiada pelo nosso representante do Itama-
raty. Atentai bem! Aqui é o nosso País. Todo mundo 
sabe que Getúlio Vargas, depois que Afonso Arinos 
disse: “Será mentira o órfão? Será mentira a viúva, o 
mar de lamas?”, Getúlio Vargas, envergonhado... E 
Café Filho assumiu, teve um infarto... Ô Arthur Virgí-
lio, ficou no Hospital do Servidor do Estado, do qual 
eu fui médico residente. Daí, assumiu Carlos Luz, da 
Câmara Federal.

Carlos Luz integrou-se à UDN, que naqueles 
tempos chamavam até de ódio, e deu um giro de 180 
graus no governo. Por isso que o Senado, Poder mo-
derador... Carlos Luz, então, inimigo lá das lideranças e 
da UDN, inimigo do PSD, e do PTB, que tinha Getúlio, 
de tal maneira que todo mundo sabe que ele pegou 
um navio da Marinha, o Tamandaré, botou o Almirante 
Pena Boto, a maior autoridade em balística, e ameaçou 
uma guerra interna neste País.

Embarcou Carlos Lacerda com eles, Líder da 
UDN, cujos discursos tinham provocado a morte do 
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Coronel da Aeronáutica. E aí foi até São Paulo e San-
tos pedir apoio a Jânio Quadros.

Então, naquele momento, Arthur Virgílio – atentai 
bem! –, o Senado, que é o Poder moderador, Nereu 
Ramos, que é hoje a figura aqui representada pelo Pre-
sidente Sarney, e um militar, o General Lott... naquele 
instante, Carlos Luz não queria a posse de Juscelino 
Kubitscheck, Carlos Lacerda não o queria, o Almirante 
Boto e os militares da Marinha.

Atentai bem! Aí surge a figura do General Lott e a 
figura política, honrada do Senador de Santa Catarina 
Nereu Ramos. Por isso que o Senado é o Senado. É o 
Poder moderador. Com o General Lott comandando as 
forças patrióticas e honradas, cuja biografia é inatingí-
vel, e Nereu Ramos, representando as forças políticas 
do PSD. Nereu Ramos e Lott, por noventa dias, garan-
tiram a posse de Juscelino Kubitschek. Pergunto eu, 
Arthur Virgílio, o Lott foi golpe? A história diz que não, 
que foi para evitar o golpe, o golpe que era anunciado 
pela UDN, que era chamada até de odienta UDN.

Então, Arthur Virgílio, atentai bem! nós tivemos 
isso. E não foi bom para o País, o Brasil? A atitude de 
Lott e a atitude de Nereu Ramos garantiram a posse 
de Juscelino Kubitschek. Carlos Lacerda, que repre-
sentava a UDN, dizia: “Se ganhar, não toma posse. Se 
tomar posse, não vai...” E o País convulsionado.

Então, atentai bem!, Eduardo Azeredo, V. Exª 
não está sendo bom mineiro. O mineiro é paciente, 
o mineiro é observador. Vamos primeiro estudar a 
Constituição.

Demóstenes, a Constituição de Honduras diz 
que quem ameaçar a alternância do poder tem uma 
intervenção do Exército e da política. Foi lá. Lá tem 
um presidente político. O Exército... Nós estávamos 
julgando.

Mercadante, nós não temos nada a ver com 
Cuba, nada a ver com a Venezuela, nada a ver com o 
Equador do travesso Correa, nada a ver com a Bolívia 
do Morales, com o Paraguai do Padre reprodutor, nin-
guém tem nada a ver com a Nicarágua. E esse aqui é 
a mesma coisa: ele queria o terceiro mandato.

Eduardo Azeredo, vá ler a Constituição de Hon-
duras, que diz: jamais alguém poderá, em Honduras, 
ameaçar a alternância de poder. Democracia é divisão 
de poder e alternância de poder. Não é para nós nos 
imiscuirmos não. Cadê a coragem? Por que não vamos 
lá ver in loco, sentir o povo, numa missão comandada 
por Arthur Virgílio, que tem a sabedoria da formação 
do Itamaraty?

Eu acho precipitado vivermos isso. E, na história, 
ninguém acusa Lott de golpista. Lott deu condições a 
Juscelino Kubitschek de assumir, representando o de-
sejo do povo brasileiro. Dizia Lacerda que ele não tinha 

a maioria para se eleger. E não teve não. Ele teve 34% 
dos votos. Naquele tempo, a Constituição não exigia.

Então, foi isso que houve. Nós estamos é nos 
precipitando.

Demóstenes, leia a Constituição, interprete e 
veja. Isso não tem pressa, não vai adiantar nada. É
muito melhor obrigar o seu Eduardo Azeredo a ler a 
Constituição de Honduras.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Marconi Perillo.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, quero adiantar inicialmente que, apesar de con-
cordar com os argumentos do Senador Demóstenes, 
vou votar favoravelmente ao requerimento, já que ele, 
pelo menos, tem alguma finalidade.

No mérito, concordo com o Senador Demóstenes 
porque, em verdade, a Diplomacia brasileira agiu muito 
mal nesse episódio de Honduras. Lamentavelmente, 
não é o primeiro caso e nem será o último, até porque 
nós temos hoje uma Diplomacia muito mais política do 
que técnica no comando do Itamaraty.

Sr. Presidente, os recentes desdobramentos do 
golpe de estado em Honduras, que culminaram com 
o cerco à Embaixada do Brasil, expõem, mais uma 
vez, a fragilidade democrática na América Latina. Ao 
longo da história do século XX, o nosso continente 
lutou para erigir os fundamentos da representativida-
de política democrática e da República, mas basta ler 
a historiografia das nossas sociedades para verificar 
como temos sido permanentemente ameaçados, ora 
por ditaduras, ora por caudilhos.

Hoje, quando nosso continente completa as pri-
meiras décadas de retorno à vida em democracia, 
depois de longos anos de ditadura, vemos que, la-
mentavelmente, o sistema permanece fragilizado e 
tem desafios históricos a superar. É atual, portanto, 
a reflexão com que nos brindou o saudoso Deputado 
San Tiago Dantas às vésperas do Golpe de Estado de 
31 de março de 1964, sobretudo se o nosso desejo for 
buscar os insumos necessários ao enraizamento da 
democracia e da República na América Latina.

O tribuno San Tiago Dantas, em memorável re-
flexão no Parlamento, disse que “...a preservação e o 
fortalecimento da democracia representativa consti-
tuem um objetivo inalienável da nossa civilização... só 
através dela alcançaremos uma forma de convivência 
política verdadeiramente isenta de opressão”. Isso foi 
o que expressou o tribuno San Tiago Dantas.

Em primeiro lugar, diria San Tiago Dantas, “a 
democracia, no quadro comparativo das instituições 
políticas conhecidas, não foi superada como forma 
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de proteção do homem na sua confrontação cotidiana 
com o poder”.

Em segundo lugar – continua o nosso saudoso 
parlamentar –, “nenhum outro regime, por mais con-
vincentes que sejam seus resultados no campo econô-
mico ou tecnológico, logrou oferecer mecanismo mais 
impessoal e mais capaz de absorver e compensar as 
formas primárias de violência do que o democrático, 
sobretudo no episódio culminante, que é o da transfe-
rência do poder”, já ensinava San Tiago Dantas.

Interessante observar que San Tiago Dantas 
traz, mais adiante no discurso, importante reflexão 
para o fortalecimento da democracia ao comentar 
sobre a sua conduta na vida política e ao observar 
que esta poderia ser reduzida a dois fundamentos, 
um dos quais transcrevo aqui pela correlação com a 
fragilidade democrática no nosso continente. O outro, 
concernente à preservação da paz, deixo para uma 
nova oportunidade.

Disse o nobre parlamentar que sua conduta na 
vida pública estava envolta pela “certeza de que a so-
brevivência da democracia e da liberdade, no mundo 
moderno, depende de nossa capacidade de esten-
dermos a todo o povo, e não de forma potencial, mas 
efetiva, os benefícios, hoje reservados a uma classe 
dominante, dessa liberdade e da própria civilização”.

Essas reflexões de San Tiago Dantas identifi-
cam ao mesmo tempo a fragilidade das democracias 
na América Latina, a transição pacífica do poder, e o 
principal desafio para fortalecê-las, a ampliação dos 
limites sociais e econômicos, aos quais seria válido 
acrescentar o livre acesso à educação de qualidade.

A democracia, como sistema, pressupõe a partici-
pação dos cidadãos nas eleições em pé de igualdade, 
como eleitores ou como candidatos, porque cada voto 
deve ter – potencialmente – o mesmo valor citadino. 
Para que isso ocorra, necessário se faz projetar a no-
ção da democracia para além dos alicerces políticos 
e vislumbrar mecanismos de acesso a serviços públi-
cos com qualidade e de garantia de poder aquisitivo 
para a efetiva participação de todos os cidadãos no 
mercado consumidor.

Quando a democracia se dá em sociedades com 
profundas desigualdades, Presidente Sarney, abre-
se espaço para a ditadura ou para o caudilho, porque 
ambos se firmam pelo discurso populista centrado na 
figura de um líder que se coloca como salvador da pá-
tria. Quando a democracia se dá em sociedades com 
profundas diferenças sociais, a manipulação ideológica 
e política torna-se mais fácil, porque a capacidade crí-
tica da população tende a ser mais imediatista.

Os salvadores da pátria costumam se impor ora 
pelas armas, como parece ser o caso do golpe em 

Honduras e como foram os golpes de Estado que mer-
gulharam o continente em três décadas de ditaduras 
militares, ora pelas manobras cerceadoras das liberda-
des individuais e de expressão da livre imprensa, como 
se mostra ser o caso de Hugo Chávez, na Venezuela, 
ou de Evo Morales, na Bolívia.

A triste verdade é que, em diversos Estados la-
tino-americanos, começamos a ver o afastar de pres-
supostos importantes da democracia contemporânea, 
o afastar da transição do poder sem violências; do for-
talecimento das instituições republicanas e o afastar 
das condições para a alternância permanente no poder 
como forma de se garantir a prevalência da vontade 
popular e evitar a usurpação pela força de uma única 
corrente política ou, ainda, a preponderância de um 
Poder sobre os outros.

Se o poder se toma pela força, nada o justificaria 
como democrático, porque, na democracia, o poder se 
conquista pelas urnas. Da mesma forma, se o Governo 
restringe a capacidade de expressão do livre pensa-
mento, da imprensa e da Oposição, faz-se preponderar 
de forma arbitrária e afeta o princípio de freios e con-
trapesos, além de desequilibrar a representatividade 
política e abalar os direitos fundamentais, todos valo-
res caros à democracia.

Encerrando, Sr. Presidente, eu gostaria de, ao 
tempo em que condeno esse golpe em Honduras, 
também condenar a forma atrapalhada com que a di-
plomacia brasileira interveio nesse episódio. O Brasil, 
lamentavelmente, está exposto, e de forma ridícula, 
nesse episódio do asilo ao populista presidente de-
posto de Honduras.

O enraizamento da democracia se dará apenas 
quando as riquezas forem compartilhadas de forma 
mais igualitária pela população como um todo e quan-
do esta tiver acesso a sistema de educação público de 
qualidade, capaz de desenvolver as potencialidades de 
cada cidadão independentemente da condição social e 
econômica. Isso porque a democracia se revela...

(Interrupção do som.)

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) –... na 
essência, um sistema de governo entre iguais e para 
iguais, conquanto livre a iniciativa e a remuneração em 
conformidade com a complexidade da tarefa.

Vou votar, portanto, Sr. Presidente, a favor do re-
querimento, com a ressalva de que considero lamen-
tável esse episódio em Honduras, já que, apesar de 
termos uma diplomacia altamente qualificada, quem a 
lidera no Brasil hoje tem dado demonstrações inequí-
vocas de incompetência nessa condução. 

Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Mão Santa, atentai bem, a Mesa pede a 
sua presença aqui.

Senador Heráclito Fortes com a palavra.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, como disse há pouco, assumi um compromisso 
com o Senador Mercadante e com o Senador Eduar-
do Azeredo de votar sem nenhuma discussão maior 
essa nota produzida pela Comissão de Relações Ex-
teriores, relatando os episódios e protestando contra 
a situação em que se encontra a Embaixada do Brasil, 
em Honduras. 

Mas, Sr. Presidente, é preciso que, mais uma vez, 
as coisas fiquem bem claras. Senador Arthur Virgílio, 
o atual Governo tem sido um campeão de derrotas no 
campo internacional. Quem não se lembra da flagoro-
sa derrota que o embaixador Seixas Corrêa recebeu 
naquela disputa da OMC. Nós perdemos a indicação 
da Diretoria do Banco Interamericano. Nós perdemos, 
duplamente, a indicação da Unesco. Primeiro, com a 
possibilidade de nosso colega, Senador Cristovam 
Buarque, ser indicado; depois, vetado pelo Governo, 
do Sr. Marco Barbosa. Mas, quem não se lembra, tam-
bém, que o Governo brasileiro perdeu a indicação para 
o Juizado Especial, do nome da Ministra Ellen Gracie. 
Essa tem sido a maneira e o estilo de se fazer diplo-
macia no Brasil. A questão envolvendo Seixas Corrêa e 
Cristovam Buarque, ela fica mais clara em um aspecto 
muito interessante: o próprio Governo trabalhou para 
enfraquecer as candidaturas nacionais. 

Daí por que, meu caro Presidente Eduardo Aze-
redo, nós não podemos permitir, de maneira nenhu-
ma, que a opinião pública brasileira se deixe levar por 
informações que não são completas, por informações 
que são dadas pela metade.

O Senador Mão Santa aprofundou-se na questão 
mais que eu e trouxe aqui inclusive o texto da Consti-
tuição hondurenha, que foi desrespeitada. Mas não é 
o caso de a discutirmos aqui, até porque é intromissão 
na soberania de um país amigo. Daí por que, Senador 
Renato Casagrande, que tem tido um comportamen-
to muito atento nesse episódio, é inaceitável o que o 
Brasil vem permitindo que se faça nas dependências 
da Embaixada do Brasil em Tegucigalpa.

Aquela fotografia, Senador Dornelles, do ex-Presi-
dente Zelaya dormindo com o chapéu sobre a cabeça, 
mostrando tranquilidade, parecendo até ter acabado 
de comer uma feijoada, não faz bem ao Brasil, não faz 
bem à nossa tradição de neutralidade.

Duas coisas precisam ser colocadas. Uma é a 
solidariedade do Brasil à pessoa do Sr. Zelaya e à 
sua família, o abrigo e a segurança para que ele não 

seja agredido. Outra coisa é permitir que a Embaixa-
da brasileira sirva, como vem sendo feito, de quartel 
para retorno ao comando daquele país de um Presi-
dente deposto.

É evidente que cada um de nós que ama a de-
mocracia, que cada um de nós que tem apreço à 
democracia e que vê com muita alegria o retorno da 
plenitude democrática em todo continente não pode 
aceitar calado o que acontece por lá. Mas vai uma di-
ferença bem grande entre isso e dar o apoio errado, 
dar o apoio inconsequente, da maneira como a coisa 
vem sendo feita.

Senador Francisco Dornelles, nós vimos agora 
mesmo o protesto isolado de alguns dos seguidores 
do Governo com relação à invasão das rádios de Te-
gucigalpa. É evidente que tem o nosso apoio, mas o 
silêncio dos que protestam com relação ao comporta-
mento do Sr. Hugo Chávez, agredindo a liberdade de 
imprensa na Venezuela, fechando emissora de rádio 
e de televisão, invadindo inclusive dependências com 
violência, é inteiramente inaceitável. Nós temos que 
defender a democracia em qualquer circunstância. O 
pior dos mundos, Senador Gilvam Borges, é quando a 
democracia é defendida de maneira entulhada.

Senador Francisco Dornelles, com o maior pra-
zer, escuto V. Exª.

O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Senador 
Heráclito Fortes, eu tenho, por diversas vezes, mani-
festado o meu apoio à política externa do Presidente 
Lula, principalmente no que concerne ao relaciona-
mento com países da América Latina, à política de 
diversificação dos nossos mercados de exportação, à 
posição em relação a alguns organismos internacionais, 
principalmente a Organização Mundial do Comércio. 
Mas eu quero, no momento, trazer o meu integral apoio 
às palavras de V. Exª, no que concerne à posição e à 
atuação do Brasil em Honduras. Realmente é inacre-
ditável. Com todo esse mecanismo, com toda essa 
parafernália montada, eu não acredito e não consigo 
acreditar que o Presidente Zelaya tenha chegado à 
Embaixada do Brasil sem ter antes uma luz verde para 
que ele lá entrasse. Em segundo lugar, uma vez che-
gando à Embaixada e a Embaixada tendo recebido o 
Presidente Zelaya, que tentava dar um golpe no seu 
país, a Embaixada realmente devia recebê-lo com a 
condição de asilado, mas não podia ele ficar usando a 
Embaixada como palanque, quase um comitê da sua 
ação política. Eu quero trazer a minha concordância 
com V. Exª e lamentar a atuação da diplomacia brasi-
leira, no caso específico de reconhecer ao Presidente 
Zelaya o direito de transformar a Embaixada do Brasil 
num palanque político.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agra-
deço a V. Exª, Senador Dornelles, homem que mar-
ca a sua posição nesta Casa sempre pelo equilíbrio, 
sempre pela palavra medida. Democrata como é, ten-
do toda uma vida dedicada a essa causa no País, dar 
depoimento dessa natureza ao Parlamento brasileiro é 
exatamente a confirmação de que a preocupação que 
temos é, em primeiro lugar, com a nossa soberania e, 
em segundo lugar, com a independência das Nações, 
que são amigas.

Essa questão tem de ser resolvida pelo povo de 
Honduras, tem de ser resolvida de maneira interna. O 
apoio brasileiro tem de ser à figura, ao cidadão Zelaya e 
à sua família exclusivamente. Não podemos aceitar. Pri-
meiro, foram 300; depois, 110; agora, anuncia-se como 
algo positivo que ainda há 60 pessoas dentro da Em-
baixada brasileira. Não é possível que isso ocorra.

E há um fato que considero da maior gravidade. 
O próprio Ministro das Relações Exteriores, ontem, 
declarou que recebeu um telefonema do Sr. Zelaya, 
pedindo um avião emprestado. Para que o Sr. Zelaya 
queria um avião emprestado da Força Aérea Brasileira? 
Para fazer turismo? Para passear? Para ver as pirâmi-
des do Egito? Para tomar sol em Nice? Não. Queria 
para o retorno. Logo, o Brasil não foi pego de surpresa 
como alguns tentam passar a imagem.

O Brasil precisa ter uma diplomacia mais séria, 
uma diplomacia com um pensamento mais unificado 
nessas questões externas. O Ministro Celso Amorim 
faz um esforço no sentido de promover a diplomacia 
oficial, e um assessor especial do Presidente da Re-
pública desfaz, contradiz, desdiz porque é, afinal de 
contas, pelo fato de estar bem próximo ao Presidente da 
República, quem manda e quem dá as cartas quando 
se diz respeito à política externa do Brasil relativa aos 
países vizinhos. Esse é um fato lamentável.

Nós esperamos, nós torcemos para que o Brasil 
saia o mais rápido possível desse vexame em que se 
encontra. Não é possível, Senador Tasso Jereissati, 
V. Exª, que tem sobre os ombros a responsabilidade 
de relatar o ingresso da Venezuela no Mercosul – e 
tenho certeza de que fará isso com a maior sobrieda-
de, com a maior isenção e, acima de tudo, procurando 
o melhor caminho para as relações brasileiras –, há 
de convir que o que vem acontecendo hoje não pode 
ser aceito por brasileiros que pensam neste País, de 
maneira nenhuma.

E, mais uma vez, Senador Dornelles, setores da 
diplomacia brasileira tentam nos enganar como nos 
enganaram, volto a repetir, na questão dos dois bo-
xeadores cubanos. Negaram participação, disseram 
que os rapazes tinham saído de maneira espontânea. 
Quando a verdade veio à tona, foi totalmente diferente. 

Um avião da empresa de petróleo da Venezuela che-
gou, na madrugada, ao Rio de Janeiro, com agentes 
secretos do Governo cubano. Levaram esses jovens 
sem nenhuma cautela por parte do Governo brasileiro 
em tomar as providências jurídicas e legais para per-
mitir o repatriamento dessas pessoas. Mas negaram. 
Negaram, o tempo todo, a maneira como os fatos acon-
teceram. Seis meses depois, uma revista brasileira, 
a IstoÉ, conseguiu a verdade e deixou a diplomacia 
brasileira de calça curta e desmoralizada. Não quere-
mos, de maneira alguma, esse fato se repetindo, Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Heráclito For-
tes, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – 
PI) – Senador Heráclito Fortes, estou na Presidência 
e estou vendo que não há consenso aqui, não. Nem o 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores está 
mais aqui.

Eu queria que V. Exª, Heráclito, sintetizasse. V. Exª 
é a favor da aprovação, nos termos que estão aqui? 
Ou é contra? Acho que os termos avançaram muito. 
São mais agressivos do que aqueles que Inácio Arru-
da, inteligentemente, havia escrito.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, mas esse texto foi fruto de um acordo 
lá na Comissão de Relações Exteriores.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Mas não está havendo acordo aqui.

Onde está o Líder do PT? Não está.
Onde está o Líder do PSDB?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Quem estiver em desacordo pode questionar.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 

Presidente, respondo a V. Exª. O homem é dono da 
palavra guardada e é escravo da palavra anunciada.

Eu me encontrava em Teresina, quando recebi 
um telefonema do Senador Aloizio Mercadante – acho 
até importante a presença dele no plenário – e do Se-
nador Eduardo Azeredo, e concordei com os termos 
sem conhecê-los. Não conheço, mas concordei. Já que 
concordei, não tenho como recuar.

Agora, cabe a V. Exª a decisão. Se não há con-
senso, V. Exª tem o poder de decidir ou não. Da minha 
parte, concordo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Vamos chamar os Partidos. Eu estou atento e vi que 
não há consenso, não. Há divergências de opinião.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, é o contrário: há consenso, sim.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Presidente, há consenso, sim, para a votação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Consenso de quê?

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Mesmo as pessoas que têm opinião divergente em 
determinados aspectos anunciaram o apoio ao re-
querimento.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Sim, o PSDB anunciou, o PMDB anunciou, o próprio 
PT anunciou, e o Democratas, que tinha colocado o 
pedido de reexame, também, pelo Senador Heráclito, 
está de acordo.

Não há, realmente, uma divergência. Há...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 

– Senador Demóstenes Torres, pela ordem.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu peço a V. 
Exª, uma vez que não há unanimidade e que o quó-
rum está baixo: não vamos votar esse requerimento. 
Isso vai colocar o Brasil, no cenário internacional, em 
uma posição mais difícil ainda. Eu acho que, se nós 
votarmos esse requerimento, será uma maneira de 
referendar a atitude do Brasil.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Ah, não é verdade.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) 
- Todo mundo concorda que os militares não podem 
cercar nossa Embaixada. Todo mundo repudia o gol-
pe que aconteceu em seguida, com a expulsão. V. Exª 
explicou muito bem que a deposição dele seguiu o 
modelo constitucional. Agora, o Brasil ter conivência 
com Hugo Chávez, e acolher uma pessoa que volta 
do exterior com o único fito de tentar retomar o poder: 
E o Brasil... Onde fica a autodeterminação dos povos? 
O Brasil está entrando num assunto interno de Hon-
duras, e, se votarmos esse requerimento, estaremos 
referendando a atitude brasileira, que é reconhecida 
internacionalmente como desastrosa.

Então, ao votar esse requerimento... Porque ele 
é em parte só. Não há uma condenação da atitude do 
Brasil em momento algum, em momento algum. Faz-se 
um apelo quase que pateta para que o Sr. Zelaya não 
utilize a Embaixada brasileira para fins políticos.

Ora, vamos falar a verdade! O Zelaya hoje é o 
comandante da Embaixada brasileira! É o Embaixa-
dor brasileiro em Honduras, abusando de nossa boa 
vontade inclusive.

Sou totalmente contra votarmos com um quórum 
baixíssimo desses. Não tem nenhuma finalidade, a 
não ser dar prestígio a uma pessoa que não pode ter 

neste momento, que é o Ministro das Relações Exte-
riores Celso Amorim. Agiu de forma desastrosa e não 
pode pretender que o Senado lhe dê apoio. O Senado 
tem que repudiar a atitude dele. Por que não fazemos 
isso também?

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Deixa ele falar.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. 
Sem revisão do orador.) – Por que não fazemos isso 
também?

Então, o golpe de Estado nós não aprovamos. O 
cerco militar nós também não aprovamos. Não aprova-
mos nada que fira o Direito Internacional. Não aprova-
mos nada que possa falar e dizer contra a dignidade 
do povo brasileiro. Mas referendarmos indiretamente a 
atitude do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, 
reconhecida internacionalmente como trapalhada?! Por 
que o Senado vai entrar nessa? Qual a razão de nós 
Senadores apoiarmos indiretamente?

Essa nota é um apoio indireto. Vamos entrar nessa 
história com que finalidade? Por que o Senado, num 
momento tão desgastante, num momento em que... Em 
qualquer outro momento também. Por que o Senado 
vai apoiar o Brasil, que rasgou as regras de convivên-
cia internacional, violou o Direito Internacional? E o 
Brasil está ali com um problema imenso na mão: não 
sabe nem definir qual é o status do Sr. Zelaya dentro 
da nossa Embaixada, que recebe inclusive alimentação 
da ONU, manda dar para os hondurenhos que estão 
lá dentro e não alimenta os brasileiros.

Ora, francamente, acho que é uma atitude... Vou 
dizer, e não é nada de pessoal, Senador: é uma ati-
tude irresponsável do Senado. Se nós aprovarmos o 
requerimento nesses termos, sem qualquer conde-
nação à Diplomacia brasileira, nós estaremos, como 
estudiosos do assunto – a Comissão inclusive – sa-
cramentando, dando azo a uma situação que o Brasil 
ajudou a criar.

O problema interno de Honduras é de Honduras. 
O Brasil, inclusive numa mesma sessão, condenou Hon-
duras e aplaudiu Cuba. Cuba é uma democracia? 

Então, estamos nos especializando num terceiro 
mundismo irresponsável. Ahmadinejad querendo sol-
tar bomba, querendo fazer testes nucleares, e o Brasil 
dizendo que tem direito de fazer.

Mas, para ficar nesse problema, nós não pode-
mos aplaudir o que o Brasil fez. O Senado é um Po-
der independente! Nós não somos apêndice do Poder 
Executivo! O Presidente da República, com o seu Mi-
nistro, violou o direito internacional? Que arque com 
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as suas consequencias! Que, inclusive, retroaja da 
posição, se for o caso!

A posição do Brasil é repudiar o que aconteceu. 
Repudiar a violência que aconteceu. Agora, dar apoio 
para o Sr. Zelaya ir para lá e tomar conta da nossa 
Embaixada? Isso é um absurdo. O Legislativo tem in-
dependência, tem autonomia e não pode entrar nes-
se barco furado de querer aplaudir o Presidente da 
República e ...

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Não há aplauso...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
... o Ministro das Relações Exteriores.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – V. 
Exª me dá um aparte?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
É um aplauso.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Senador Eduardo Azeredo, quem está com a palavra 
é o Demóstenes.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Aplauso por omissão.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, precisamos nos manifestar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Acabou de se manifestar...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente, estou inscrito e queria saber...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – 
PI) – Com licença, sou o Presidente aqui e pronto. É
o seguinte: a ordem, que está na bandeira...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Peço a palavra como Líder, porque quero me mani-
festar a respeito da posição do Senado.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Quero me manifestar como Presidente da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Senador Demóstenes Torres, atentai bem, é Presi-
dente da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Isso todos nós já sabemos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Já sabemos. Isso é o que quero dizer.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Inácio Arruda.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Estou inscrito, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Ô Casagrande, tem que ter ordem. Ele é o primeiro, 
depois V. Exª. Tem que ter paciência.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou abso-

lutamente impressionado com o posicionamento de 
colegas aqui no Senado. Estou impressionado.

A Comissão de Relações Exteriores, que nes-
sa questão é a comissão de mérito, que examina o 
mérito, trabalhou com todas as opiniões, mas uma 
opinião foi unânime: não se trata da Venezuela, nem 
de Cuba, nem da China – aliás, está completando 60 
anos a República Popular da China. Todos eles, pelo 
seu povo, estabeleceram qual é a democracia do seu 
país, qual é o tipo de democracia do seu país, como se 
dará a democracia no seu país. Não é isso. Estamos 
tratando de Honduras.

E nós sabemos o que é golpe. Nós, aqui no Bra-
sil, sabemos. Nós sabemos o que é golpe na América 
Latina. Nós sabemos o que é intervenção estrangeira 
nos países. Nós sabemos o que são bases militares 
estrangeiras nas nações. Diga-se de passagem que 
há uma base militar estrangeira no território de Hon-
duras.

Até agora, ninguém se manifestou em relação a 
este tipo de diplomacia: a diplomacia da arma. Aqui se 
fala do Irã, que tem um míssil, que tem isso, que tem 
aquilo. Que hipocrisia! Há uma base militar estrangeira 
no solo de Honduras. Quem reclamou do fato de que 
há uma base militar estrangeira no solo de Honduras? 
É pouca interferência ter uma base estrangeira no solo 
de um país? Somos nós que estamos nos imiscuindo 
em assuntos internos de Honduras?

Pelo amor de Deus! Estamos tratando aqui de 
uma atitude de golpe! A constituição de Honduras foi 
rasgada pelo golpismo. É isso que tem lá.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Nunca vi 
V. Exª, quando Cuba fuzilou dissidentes, se manifestar. 
V. Exª não se manifestou, e já era Parlamentar.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Cuba não está em discussão!

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Então, 
não estamos defendendo a democracia, não.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
O que está em discussão aqui é um golpe de Estado 
que aconteceu em Honduras!

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – E que 
nós repudiamos. Nós repudiamos. O Brasil repudia.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
O Senado não pode corroborar com golpistas! Houve 
um golpe! Em Cuba, houve uma revolução do povo! O 
povo tomou o poder e estabeleceu uma outra regra de 
convivência! É muito diferente. É muito diferente.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Com-
preendo. Aí eu compreendo. Simpatizei agora.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Não compreende, não! Não compreende, não! V. Exª 
não compreendeu.
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O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – V. Exª 
não leu Eça de Queiroz. Se tivesse lido... 

Assim que eu compreendi, simpatizei. Compre-
endi V. Exª.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Não é Eça de Queiroz, não. Bastava ler Rachel de 
Queiroz. Era melhor, porque essa fala do Brasil.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Essa 
V. Exª também não leu. Apesar de ser cearense, V. Exª 
também não leu. Eu li.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
V. Exª que não leu. V. Exª não sabe o que está escrito 
lá! V. Exª talvez tenha lido livros que defendem esse 
tipo de ação.

Sinceramente, o Senado brasileiro deixar de 
apoiar o Brasil, que está sendo apoiado unanime-
mente?!

Ó Presidente Mão Santa! V. Exª que foi também 
arrancado do poder lá no seu Estado, ó Mão Santa, 
vamos ler. Qual é a cartilha que nós queremos ler? É
a cartilha do golpismo? Nós assistimos a isso em toda 
a América do Sul. O que o Senado fez na nossa Co-
missão de Relações Exteriores foi encontrar a média 
do pensamento e se unir ao mundo inteiro. O mundo 
inteiro, Mão Santa, está defendendo o Brasil! O Con-
selho de Segurança das Nações Unidas se reuniu para 
exatamente... Não há uma discrepância no mundo, 
Mão Santa! Uma só discrepância no mundo em torno 
da posição brasileira!

E veja, Presidente, imagine a situação que nós 
vivenciamos aqui no Brasil, que o Chile vivenciou. Está 
escrito no livro da esposa de Allende, de Pablo Neru-
da, como agiu uma embaixada para enfrentar os gol-
pistas lá no Chile de Allende. A Embaixada do México 
foi buscar as lideranças sindicais, partidárias – entre 
elas, a própria mulher de Allende – de dentro de casa, 
para que ela não fosse assassinada, para que ela não 
fosse morta. Isso fez a Embaixada do México no golpe 
no Chile. Foi buscar. Agora, imagina...

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – E nós 
queremos que o Brasil faça isso com o Zelaya. Man-
de-o para o Brasil. É isso que nós queremos: cumprir 
o direito internacional.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Por favor, eu ouvi V. Exª com muita tranquilidade. Ouvi 
o tempo inteiro. V. Exª falou duas ou três vezes sobre 
o mesmo assunto sobejamente, com toda a larga, evi-
dente sabedoria da leitura que V. Exª tem da literatura 
internacional e nacional. Às vezes, as pessoas acham 
que só um lê, só um interpreta e só um tem opinião. E 
isso não é verdade.

Foram buscar em casa, para salvar as pessoas, 
Presidente Mão Santa! Foram buscar em casa para 

salvar as pessoas! Imagine baterem em sua porta e 
dizerem: “Mão Santa, eu preciso de proteção. Eu es-
tou aqui e preciso me proteger.” E, de repente, V. Exª 
diz: “Não, não dou proteção, não.” Seria uma atitude de 
covarde. E o Brasil não pode tomar atitude de covarde. 
Nós tomamos uma atitude corajosa. O Presidente Lula 
e o seu ministro adotaram uma atitude corajosa. Não 
podiam se acovardar. Nesse episódio, não! Alguém 
pedir proteção na sua casa e você se negar, sincera-
mente, não seria possível!

Eu estranho é a nossa posição, porque o mundo 
inteiro, pelas suas representações – são os embaixa-
dores, são os diplomatas, todos – está defendendo a 
posição brasileira e condenando o golpe em Honduras. 
Sinceramente, só no Brasil que tem alguém dizendo 
que não teve golpe! Só no Brasil!

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Eu até 
queria saber quem foi no Brasil que disse isso.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – Fora 
disso, não há em lugar nenhum alguém que não esteja 
condenando de forma veemente esse golpe. Ninguém 
está dizendo no mundo – no mundo, nenhum país do 
mundo, nem os Estados Unidos da América – que não 
houve golpe. Ao contrário, dizem que houve golpe e 
que querem o retorno do Presidente que foi eleito pelo 
voto do povo. É isso o que todos estão dizendo.

Então, sinceramente... Essa nota que foi apro-
vada na Comissão de Relações Exteriores não vai 
além disso. Ela trata de sintonizar a opinião do Senado 
brasileiro com a opinião do Estado brasileiro. É isso 
mesmo! Nesse sentido, é de reforçar a posição do Es-
tado brasileiro, porque, se o Estado brasileiro recebe 
o apoio de todo o mundo, mas não recebe o apoio do 
Senado brasileiro, seria muito estranho.

Por isso peço a V. Exª que acolha o requerimento 
nos termos do que nós acordamos na Comissão. É um 
acordo mediano, porque havia opiniões muito diferentes, 
e essas opiniões foram acolhidas em uma articulação 
política que envolveu o próprio Presidente da nossa 
Comissão, que, de maneira sábia – não sei se ele leu 
tantos livros quanto outros –, mas, de maneira sábia, 
soube conduzir a nossa reunião a bom termo.

Agradeço a paciência de V. Exª, mesmo porque 
V. Exª sabe muito bem o que é ser golpeado no po-
der. Obrigado.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Sr. Presidente, apenas para pedir que não seja votado, 
uma vez que não há consenso. Eu não concordo, não 
há consenso, o quorum está baixo. Então, peço que se 
aplique o Regimento e que deixemos para votação em 
outro momento. E vamos discutir! Eu adoro discussão. 
Para mim, polêmica... Eu estou aqui para discutir. 
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O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Eu quero encaminhar a votação antes de V. Exª 
decidir.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Eu 
só gostaria só esclarecer um pouco mais.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) 
– Agora, eu só gostaria que V. Exª cumprisse o Regi-
mento e não colocasse em votação.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Sr. Presidente, eu gostaria de esclarecer o requeri-
mento.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O Senador Renato Casagrande pediu primeiro. V. Exª 
ainda quer usar a palavra pela ordem?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Eu 
quero apenas esclarecer o que está escrito no reque-
rimento. Só isso!

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sim. Mas está na bandeira “Ordem e Progresso”! Tem 
que falar um depois do outro. O Senador Renato Ca-
sagrande e depois V. Exª.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Sem revisão do orador..) – Sr. Presidente, foi nem 
Eça de Queirós ou Rachel de Queiroz, mas dizem que 
virtude está no equilíbrio.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– No meio.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – No equilíbrio é melhor. E nós estamos discutindo 
essa questão de Honduras já há algum tempo.

A primeira constatação: a democracia na Amé-
rica Latina ainda é frágil. E disse ontem na Comissão 
de Relações Exteriores que o Brasil deve ser líder na 
economia – Senador Eduardo Azeredo é o nosso Pre-
sidente na Comissão – e deve ser líder na política. Por 
isso, é importante ressaltar a posição do Presidente Lula 
de não ter levado adiante a idéia do terceiro mandato, 
assim como Uribe está levando na Colômbia, que é, de 
fato, um passo atrás na consolidação da democracia 
num país tão importante para a América Latina como 
é a Colômbia. É de lamentarmos essa posição.

Também não concordo com a tese de que, se 
você for mudando a Constituição, se for fazendo ple-
biscito permanentemente, você pode se perpetuar no 
poder porque quem está no poder, muitas vezes, tem a 
capacidade de manobrar, manusear e manipular para 
que se chegue a resultados. 

Então, a constatação é clara de que vivemos 
uma democracia frágil aí. Não tenho nenhuma dúvi-
da disso.

O Presidente Zelaya, à época, tomou decisão 
de fazer uma consulta popular, contra a decisão do 
Congresso, contra a decisão da Suprema Corte. A Su-

prema Corte tomou decisão contra ele e um erro que 
o Zelaya cometeu acabou sendo apagado porque a 
decisão do presidente de fato lá, que tomou posse no 
lugar do Zelaya, e a decisão da Suprema Corte de ba-
nir o Zelaya foi inaceitável. Banir uma liderança política 
como Zelaya, de Honduras, a Constituição hondurenha 
não possibilita, não permite isso. Foi uma decisão ina-
ceitável. E o Brasil tomou uma posição política desde 
aquele primeiro momento: de condenar o golpe, po-
sição com a qual eu concordo. Temos de condenar o 
golpe. E o Brasil tomou uma decisão política clara de 
apoio ao Zelaya. O Governo brasileiro, a diplomacia 
brasileira tomou essa decisão desde aquele momento, 
compreendendo que o que foi feito contra Zelaya foi 
muito mais grave do que até o que o próprio Zelaya 
tentou fazer em termos de consulta popular interna 
em Honduras. 

Então, a decisão do Brasil foi clara e explícita, 
e ninguém pode reclamar com relação a isso. Pode 
discordar, mas é uma decisão explícita. O Presidente 
Lula, Ministro Celso Amorim, desde o primeiro momen-
to, manifestaram-se, receberam Zelaya, deram todo o 
apoio, foram à Organização dos Estados Americanos. 
E nisso se passaram dois a três meses...E a pres-
são brasileira – junto com a diplomacia internacional 
– sobre o governo golpista de Honduras não funcio-
nou, não teve resultado. E esse governo continua lá, 
e Zelaya, naturalmente, ofendido como foi, agredido 
politicamente como foi, fez toda movimentação para 
retornar a Honduras. Ninguém pode questionar Zelaya! 
Ontem, Senador Valadares, na Comissão de Relações 
Exteriores foi claro e manifestou uma posição bastante 
explícita: Zelaya foi banido de seu país! Politicamen-
te, banido de seu país! Como é que você vai, agora, 
dizer que Zelaya não pode lutar para retornar a seu 
país? É uma posição política que deve ser respeitada 
e considerada.

O Ministro Celso Amorim disse que não sabia do 
retorno de Zelaya, que soube alguns minutos ou uma 
hora antes de ele chegar à Embaixada brasileira.

Nesse ponto da posição da diplomacia brasileira, 
pode haver questionamento, sim, mas o Brasil conti-
nuou sendo coerente com relação à sua posição po-
lítica, que era a posição de dar respaldo e resguardo 
à posição do Zelaya. Mesmo que haja contestação à 
diplomacia, nós temos que concordar que ela é coe-
rente com a posição política que o Brasil adotou; tem 
coerência com a posição política.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Senador Casagrande, V. Exª me concede um 
aparte?
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O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Senador Antonio Carlos Valadares, com a pa-
lavra.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Senador Casagrande, é só para dar uma informa-
ção que me foi passada neste momento. A Constituição 
de Honduras proíbe, de forma expressa, o banimento 
de qualquer cidadão hondurenho, significando dizer o 
seguinte: banir o ex-Presidente do território hondurenho 
é um atentado à Carta Magna daquele país, é um ato 
ditatorial só explicado por um regime de força...

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI. Fora do micro-
fone.) – Senador Valadares, qual é o artigo?

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Art. 102.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI. Fora do mi-
crofone.) – V. Exª poderia...

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Está aqui na minha cachola.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Saber o artigo já é uma grande qualidade, Se-
nador Valares.

Então, eu acho que pode haver questionamentos 
com relação à diplomacia brasileira, mas o Zelaya está 
lutando pelos seus direitos, e o Brasil está mantendo 
coerência da posição política. Por isso que eu acho 
que nós deveríamos fazer um documento manifes-
tando condenação a esse tipo de atitude na América 
Latina, que já tem uma democracia frágil. Se nós não 
funcionarmos como também alguém que resguarde 
a democracia, que condene golpes, nós estaremos 
colaborando para que haja esse tipo de atitude em 
outros países.

Obrigado, Sr. Presidente.
Por favor, Sr. Presidente, peço desculpas e per-

missão para dez segundo a mais.
Na verdade, quero fazer, Senador Eduardo Aze-

redo, um elogio à Agência Senado, que foi considerada 
ótima ou boa por 67% dos entrevistados da sociedade 
contra 10% que a acharam ruim.

A Agência Senado cobre todo o nosso trabalho 
diário, tem uma imagem boa perante a sociedade, e 
eu quero deixar registrado nos Anais esta referência 
à Agência Senado.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
Casagrande, eu queria apenas, se V. Exª me permite, 
registrar no pronunciamento de V. Exª, em auxílio ao 
nosso constitucionalista hondurenho, Senador Vala-
dares, o seguinte:...

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE. Fora do microfone.) – Está aqui. Já está aqui no 
computador.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Não, eu 
vou...

No artigo 204, salvo engano, da mesma Constitui-
ção, diz que o cidadão que ousar alterar mandato presi-
dencial com prorrogação ou reeleição está passível de 
perder a cidadania. De forma que é uma Constituição, 
Senador Valadares, sobre a qual vamos ter que nos 
debruçar se formos estudá-la. Mas o que acho mais 
conveniente é que deixemos essas filigranas jurídicas 
e constitucionais para os hondurenhos e que nos dete-
nhamos apenas nessa questão, nessa enrascada em 
que nós nos metemos, com a Embaixada invadida e 
o Dr. Zelaya deitado naquela poltrona, com o chapéu 
na cara, roncando e incomodando os brasileiros que 
por acaso ainda estão por lá.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Senador Heráclito, V. Exª tem razão com relação 
ao desafio que a diplomacia brasileira tem. O Presi-
dente Micheletti deu um prazo para que houvesse a 
decisão do Brasil com relação ao status de Zelaya, 
mas eu acho que a diplomacia brasileira tem de jogar 
peso junto à Organização dos Estados Americanos, 
à ONU e aos demais países para que encontremos 
uma solução negociada e para que se restabeleça a 
democracia em Honduras.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Apenas 
para esclarecer também: são apenas 36 países que 
têm representação diplomática em Honduras, para 
tirar um pouco essa visão de que é o mundo inteiro 
que está apoiando.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Presidente, posso agora?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – 
PI) – Com a palavra o Senador Eduardo Azeredo, que 
preside a Comissão de Relações Exteriores. Hoje, 
ele simboliza aqui a sabedoria mineira, a prudência 
mineira...

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Eu 
acho que é a paciência mineira.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– ... o equilíbrio mineiro.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – É
a paciência.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Então, V. Exª tem essa tradição. Prudência mineira.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Pois é, Presidente. Então...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Isso é a logomarca de Minas na política do Brasil.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Então, deixe-me tentar...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Não vos precipitai.
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem 
revisão do orador.) – Pois é, Presidente, o que eu quero 
tentar colocar é esse ponto. 

Tem hora que aqui, no Congresso, as coisas fi-
cam lembrando Stanislaw Ponte Preta, com o samba 
do crioulo doido, porque ninguém está apoiando o Go-
verno, não. O requerimento não apoia o Governo! Não 
é isso. Não tem um requerimento de apoio ao Governo. 
Eu não assinaria se fosse um requerimento de apoio ao 
Governo e eu assinei o requerimento. Por quê? Porque 
o requerimento está mostrando um repúdio ao cerco 
militar à embaixada brasileira. A embaixada brasileira 
é um pedaço do Brasil. Não é razoável que alguém 
seja contra se dizer que não se pode concordar com 
corte de energia, com corte de água e com o corte de 
telefone na embaixada. Esse é o ponto principal.

Aí nós tivemos o reexame aqui pedido pelo Sena-
dor Heráclito Fortes. Ontem, nós tivemos uma reunião 
de mais de quatro horas e fizemos uma revisão desse 
mesmo requerimento. O requerimento continua fazendo 
o repúdio ao cerco militar e, ao mesmo tempo, diz que 
é inaceitável o uso político, como palanque político, da 
embaixada brasileira por Zelaya. 

Veja bem, eu sou o primeiro a dizer que é um ab-
surdo o que acontece na Venezuela, com o fechamen-
to de televisão, de rádio. Quero ter o apoio de todos 
quando eu protesto contra a criação de embaixadas 
em micropaíses. Nós temos aí dois embaixadores já 
indicados, que estão ainda aguardando, para Antígua e 
Barbuda, para São Cristóvão e Nevis, para São Vicente 
e Granadinas. São países de que poucos brasileiros 
já ouviram falar, e o Brasil fica gastando dinheiro para 
implantar essas embaixadas. 

Então, veja bem, eu tenho vários pontos em que 
eu concordo com o Senador Demóstenes Torres, de 
contrariedade com a embaixada. Acredito que é ina-
dequado o Ministro Celso Amorim, é um direito dele, 
mas é inadequado ele se filiar ao PT hoje, no meio de 
uma confusão dessas, onde existe exatamente uma 
crítica de uso partidário das relações internacionais 
brasileiras. Está bem, é um direito que ele tem como 
cidadão se filiar. Já foi filiado ao PMDB, filia-se agora 
ao PT. Agora, também dizer que nós estamos apoian-
do o Governo não é verdade. Não é isso que está lá, 
Senador Demóstenes. Não tem um apoio ao Governo, 
nem direto, nem indireto.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Então 
vamos colocar um parágrafo nesse sentido. Aprovo 
imediatamente.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – E 
o que acontece? O Embaixador do Brasil em Hondu-
ras veio aqui há uns dois meses. Esse assunto estava 
quietinho, nem se tocou esse assunto com ele.

Quando ele foi sabatinado para ir para Antígua 
e Barbuda – Brian Michael é o nome dele –, fiz-lhe 
exatamente esta pergunta: “Agora que terminou a sua 
sabatina para Antígua e Barbuda, conte-nos um pouco 
sobre Honduras”. E ele, então, falou: “Os dois estão er-
rados, os dois”. Zelaya errou porque realmente estava 
descumprindo o que o Congresso falou, decidiu. Depois, 
ele recorreu ao Supremo, que também disse que ele 
não poderia fazer o plebiscito. E aí errou o governo de 
Micheletti. Por quê? Porque, em vez de prendê-lo ou 
de forçá-lo a respeitar, deu um golpe, tirou-o do país 
e levou-o para outro país. Isso é reconhecido hoje. O 
próprio Micheletti reconhece que errou.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Quan-
to a isso, estou de pleno acordo. Não tenho problema 
em reconhecer isso.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Então, os dois erraram. Eu disse aqui, da tribuna, na 
semana passada, que esse negócio de ficar chaman-
do de golpista... O Governo brasileiro resolveu chamar 
todo mundo de golpista, agora, lá do outro lado. Eu falei 
assim: “Olha, golpistas são os dois”.

Agora, o texto é exatamente a fusão de pensa-
mentos. Acho que poderia ser exatamente mais seco, 
embora o Inácio Arruda, pelo PCdoB, ache que não, 
que tinha que ser até mais duro em relação ao Zelaya. 
É o contexto a que conseguimos chegar, é o consenso 
a que chegamos na Comissão. Ou seja, a defesa da 
soberania da embaixada...

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Nós 
não podemos ouvir o Embaixador aqui, Senador Aze-
redo?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – ... 
e a defesa de que ele não seja usado politicamente. 
Ainda com o Presidente Sarney aqui, ontem, e com 
o Ministro...

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Va-
mos ouvir. Vamos suspender a votação e ouvir o Em-
baixador.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – O 
Embaixador está no Rio. Ele agora não é mais Em-
baixador. Na verdade, ele ainda não assumiu a ou-
tra embaixada, de Antigua e Barbuda. Ele está ainda 
como Embaixador.

O que quero exatamente reiterar é que os dois 
falharam. Não tem sentido ficarmos defendendo Ze-
laya nem o Micheletti. Não vamos defender também 
um golpe de Estado. Não tem sentido.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Sem 
dúvida. Mas isso não dá concordância.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Agora, que o Governo brasileiro fez uma atrapalhada, 
como disse o José Serra, fez, sim. O Governo brasi-
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leiro fez uma atrapalhada. Porém, isso não quer dizer 
que não devamos apoiar a integridade da Embaixada, 
a soberania da Embaixada. É isso que está no texto, 
Senador Demóstenes.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Por 
que não podemos fazer as duas coisas? É isso que 
eu chamo de omissão.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Porque semana passada, porque semana passada...

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Por que 
não podemos fazer as duas coisas? Condenar tudo 
isso que V. Exª disse e condenar o Governo brasileiro 
pela atitude que teve.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Não há omissão. Não há omissão.

Fizemos uma discussão, semana passada, lá na 
Presidência – V. Exª é da comissão –, fizemos uma 
discussão com o Embaixador Mourão que veio aqui. 
Chegou ontem, chamamos o Embaixador Celso Amo-
rim, ele veio, ficou aqui um tempo enorme, respondeu 
perguntas da Oposição e do Governo, de maneira que 
chega um ponto em que temos de tomar uma decisão. 
E a decisão foi tomada, foi aprovada por unanimidade. 
O próprio Senador Heráclito, que havia pedido o ree-
xame, concordou que votássemos hoje.

Não é o texto dos meus sonhos, mas também 
não posso concordar que se diga que é um apoio 
ao Governo brasileiro. Não é; é uma oposição, num 
momento sério, um momento grave que o Brasil está 
enfrentando, pela primeira vez talvez, nos tempos 
modernos; uma situação em que se entrou de manei-
ra atabalhoada realmente e que, com influências de 
Chávez, o que for, o fato é que existe um problema de 
fato e não podemos aceitar que haja um cerco militar 
à Embaixada brasileira ou uma ameaça de invasão à 
Embaixada brasileira. É um pedaço do Brasil.

Eu não consigo entender por que não haver um 
meio termo. Por que tem que ser sempre essa coisa 
extremada, ou sim, ou não? Eu acho que o Parlamen-
to aqui é exatamente para isso, para encontrar o meio 
termo. Não podemos ficar nesses extremos.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Permita-
me, Senador... Veja só: como é que nós deixamos.... 
Estamos justamente no extremo. Qual é o extremo? 
Estamos repudiando o que está acontecendo na Em-
baixada do Brasil, com toda razão.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Está escrito. Está escrito no texto.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Estamos 
esquecendo de repudiar a atitude do Brasil.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Não, está escrito no texto também.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Do 
Governo do Brasil?

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte, para colaborar:? 

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Por 
favor, então, leia esse texto para mim porque a única 
coisa que vi foi um apelo quase que pateta ao Zelaya 
para ele não utilizar politicamente a Embaixada bra-
sileira.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª me 
permite, para colaborar com o Senador Eduardo Aze-
redo? Olhe aqui.

O Capítulo I da Constituição hondurenha, no 
que diz respeito à Organização do Estado, afirma o 
seguinte:

“A forma de governo é republicana, de-
mocrática e representativa, se exerce pelos 
três Poderes, Legislativo, Executivo e Judici-
ário, complementares e independentes e sem 
relação de subordinação. A alternatividade 
do exercício da Presidência da República é 
obrigatória.

A infração a essa norma constitui delito 
de traição da pátria.”

A briga começou aqui. A briga começou aqui. E 
nós estamos entrando em uma questão – V. Exª tem 
razão – que tem golpe e contragolpe.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sim, 
não tenho nenhuma dúvida com relação a isso.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – E não é o que 
V. Exª está querendo exatamente abordar. A questão 
de V. Exª é outra, mas eu estou dizendo isso porque 
o Senador Valadares falou sobre o art. 110. Mas ele, 
leal como é, chamou-me aqui e me mostrou – ele até 
já saiu do plenário. É no primeiro capítulo logo, Sena-
dor Mão Santa, da Constituição. Está aqui, V. Exª já 
leu hoje, mais cedo.

Então, está aqui de maneira bem clara. A ques-
tão toda, Senador Wellington Salgado, começa aí. E 
estamos envolvidos nesse imbróglio, que diz respeito 
a uma questão interna e à soberania de um país, e ao 
respeito à Constituição local.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Sim, exatamente. Então, deixe-me continuar.

Na verdade, estamos cumprindo a nossa obri-
gação de acompanhar essa questão. A Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado é 
a responsável pelo acompanhamento da política ex-
terna brasileira. Então, estamos fazendo isso, com os 
dois debates que já tivemos, com as discussões que 
estão aqui...
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O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Posso 
fazer uma pergunta a V. Exª?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Eu quero ler só o texto, Senador. Se eu puder ler o 
texto...

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Eu só 
queria fazer uma pergunta: quem toma conta da Em-
baixada do Brasil, hoje, são os brasileiros?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Não, evidentemente que há o encarregado de negócios 
e há sessenta pessoas. V Exª ouviu eu dizendo aqui 
que é fundamental que seja desocupada a Embaixa-
da, que não fiquem os sessenta lá, e que o Presiden-
te Zelaya não faça manifestações políticas. Agora o 
que texto diz:

“O Senado (...) manifesta:
I. Seu mais veemente repúdio ao cerco 

policial à Embaixada do Brasil em Tegucigal-
pa, (...)”

Até aí estamos de acordo.
O Sr. Demóstenes torres (DEM – GO) – Isso eu 

concordo perfeitamente.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 

Prossigo:

“(...) já condenado pelo Conselho de Se-
gurança da ONU, o qual contraria frontalmente 
as responsabilidades do Estado hospedeiro 
consagradas na Convenção de Viena (...).

II. Sua consternação com as violações 
do direito à livre manifestação dos partidá-
rios do governante legítimo de Honduras, Sr. 
Manuel Zelaya, condenadas pela Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, e com 
a suspensão das garantias constitucionais do 
povo hondurenho, bem como com a violação 
da liberdade de imprensa.”

Acho que aqui também existe uma concordância. 
Pode até haver uma discordância apenas no termo “go-
vernante legítimo” – alguns podem achar que não. O 
fato é que ele foi eleito. Além de ele ter sido eleito...

O Sr. Demóstenes torres (DEM – GO) – Exata-
mente. Até por que ele foi deposto segundo a Cons-
tituição.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Aqui a “consternação com as violações do direito à li-
vre manifestação”, acho que é comum. V. Exª também 
concorda com isso.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Perfei-
to. Sem dúvida. Claro.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Somos companheiros de oposição aqui, quer dizer, 

podemos não concordar com o estado de sítio, com 
as questões que estão acontecendo lá....

O Sr. Demóstenes torres (DEM – GO) – Nem 
só por isso. Ninguém pode concordar no mundo intei-
ro com isso.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Então, o item 2 também está bom.

Prossigo:

“III. Sua advertência de que a vinda do 
Presidente Manuel Zelaya e dos demais abri-
gados e a inviolabilidade da missão diplomá-
tica do Brasil (...) devem ser preservados a 
todo custo.”

Também, acho que existe um acordo.
O Sr. Demóstenes torres (DEM – GO) – Per-

feito.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 

Prossigo:

“IV. Sua conclamação à comunidade in-
ternacional, especialmente ao Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e ao Conse-
lho Permanente da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), a que intervenham po-
sitivamente no conflito hondurenho, a partir 
das relevantes contribuições do Plano Oscar 
Árias [texto sugerido por Arthur Virgílio], com 
o estabelecimento de um clima propício às 
negociações, e, em caso extremo, mediante a 
adoção de sanções concretas contra o governo 
ilegítimo instalado em Tegulcigalpa”.

Então, aqui também acho que existe concor-
dância.

O Sr. Demóstenes torres (DEM – GO) – Não, o 
governo não é ilegítimo...

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Bom, ele foi feito a partir do golpe.

O Sr. Demóstenes torres (DEM – GO) – ...a ex-
pulsão do Zelaya é que foi ilegítima.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Mas 
o governo foi feito a partir de um golpe, não há dúvida 
com relação a isso. Aqui está se conclamando...

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Segun-
do a Constituição de Honduras.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Aqui 
está se conclamando que a ONU e a OEA, exatamente, 
assumam para si a decisão, não é o Brasil.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Exa-
tamente. Mas, também, é passado.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – É
outro ponto que estamos dizendo: não é o Brasil que 
tem que ter a proeminência nesse assunto, é a OEA; 
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o Brasil tem que devolver o assunto para a OEA. Aqui 
está colocado no item IV.

Prossigo:

“V. Seu firme entendimento de que o Pre-
sidente Manuel Zelaya deve se abster de utilizar 
a Embaixada do Brasil em Tegucigalpa como 
palanque político, pois isso viola regras do Di-
reito Internacional público e não contribui para 
a tão desejada pacificação de Honduras.”

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – E onde 
está... Isso aí é um apelo ao Zelaya. Onde está a re-
provação da conduta do Governo brasileiro? É isso 
que eu quero.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Não é um apelo ao Zelaya. É um entendimento de que 
ele deve se abster...

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Não podemos fazer a reprovação à Diplomacia bra-
sileira.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Por 
quê? A Diplomacia agiu corretamente na opinião de 
V. Exª?

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Eu acho que agiu corretamente e V. Exª acha que não 
agiu. Não interessa.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Acho, 
não; existem princípios internacionais. O Direito Inter-
nacional é um só.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – O 
que eu acho é o seguinte: na hora em que V. Exª con-
dena, o Senado brasileiro condena a Diplomacia bra-
sileira, tira-se o prestígio do Brasil para qualquer ação 
internacional com os organismos de ação global.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – O pres-
tígio já está retirado pela trapalhada cometida.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Não está. Tanto é que a OEA está apoiando, o Conse-
lho de Segurança da ONU está apoiando.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Não. A 
atitude do Brasil, não. Está contra a expulsão de Ze-
laya, que nós também somos contra.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Taticamente, não é nem correto, Senador Demóstenes, 
com todo respeito que tenho à posição de V. Exª.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Isso não 
tem tática, não.

E é recíproco o respeito que tenho a V. Exª.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 

Mas acho que nós, no Senado, neste momento, com 
a divergência que tem, colocarmos essa posição ofi-
cialmente seria uma posição equivocada desta Casa, 
na minha avaliação.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Res-
peito a posição de V. Exª.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª me 
desculpe, com a permissão, mas a mais equivocada 
das posições seríamos nós, Senadores da República, 
que aprovamos embaixadores, concordarmos com a 
posição errada da política externa, até porque sabemos 
que ela tem uma posição dúbia. O Ministro das Rela-
ções Exteriores faz um tipo de política e o Assessor 
Especial do Presidente da República faz outro tipo de 
política. Nós tivemos um envolvimento direto do Brasil, 
recentemente, de autoridades brasileiras na eleição 
em um país bem vizinho a Tegucigalpa. Então, essa 
é uma moda que não pode se tornar prática e nem a 
tradição brasileira.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Eu quero terminar dizendo que o que foi combinado é 
o que eu estou defendendo: que seja aprovado este 
requerimento, que é o meio termo entre as posições 
mais extremadas, como a do Senador Inácio Arruda, 
do PCdoB, e outras que seriam de condenar, de ma-
neira mais efetiva, a atuação do Governo brasileiro. É
um requerimento que, repito, faz as duas coisas: repu-
dia e defende a integridade da Embaixada brasileira e, 
ao mesmo tempo, afirma que ela não pode ser usada 
politicamente pelo Presidente Zelaya.

É evidente que nós poderíamos, Senador De-
móstenes, em respeito à sua opinião, ter uma posição 
mais agressiva com o Governo brasileiro, mas neste 
momento cabe a nós a busca do consenso. Este foi o 
texto aprovado na Comissão de Relações Exteriores, 
consultando o Senador Heráclito, que tinha pedido 
reexame, e o Líder do meu Partido, o Senador Arthur 
Virgílio.

O que defendo, portanto, é o cumprimento do que 
foi acertado ontem. Isso não quer dizer que estejamos 
de pleno acordo com o que se faz. Especialmente, 
considero que existem vários erros na condução da 
política externa, mas há acertos também. A minha 
posição é, portanto, de equilíbrio no sentido de bus-
car um consenso.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – 
PI) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Wellington 
Salgado. Depois, fala o Senador Heráclito Fortes e, 
novamente, Demóstenes Torres.

Tenham certeza de que, para onde vamos, le-
vamos a nossa formação profissional. Sou médico-
cirurgião. Os gestos de um cirurgião podem ser lentos, 
mas são decisivos, definitivos. Aprendi isso.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Senador Mão Santa, Senador Demóstenes, Senador 
Azeredo, eu estive na audiência pública que nós fizemos 
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com o Ministro Amorim. Ali eu coloquei toda – inclusive, 
o Senador Azeredo estava presidindo – a minha dis-
cordância com aquela foto que saiu – V. Exª também 
ficou chocado – do Zelaya deitado, com chapelão na 
cabeça, numa cadeira na nossa Embaixada, passando 
para o resto do mundo como se o Brasil... E reclamei 
diretamente ao Ministro. V. Exª estava lá. A imagem 
vale mais que mil palavras. Aquilo foi péssimo para o 
nosso País! Dá uma imagem de que o nosso País não 
é esse que está vivendo esse momento maravilhoso 
de desenvolvimento. Não passa bem aquela imagem. 
Coloquei diretamente ao Ministro Amorim.

Estou totalmente de acordo com esse requeri-
mento que o meu ilustre companheiro de Minas Gerais 
Senador Azeredo, Presidente da Comissão de Rela-
ções Exteriores, está apresentando. Agora, tem algo 
que eu não consigo entender e queria que o Senador 
Demóstenes, que eu conheço muito bem, explicasse. 
Para atender a V. Exª também nessa questão do re-
querimento, eu teria que ter também o requerimento 
contra a posição do meu País nessa situação quando, 
para mim, eu já coloquei minha reclamação no local 
onde deveria colocá-la, que foi na Comissão de Re-
lações Exteriores, com o meu representante, que foi 
chamado aqui para explicar a situação para o Presi-
dente da Comissão. Lá eu reclamei. Lá eu coloquei o 
que achava da situação.

Defendo este Governo e não concordo com o 
que está acontecendo, mas eu não vou aprovar aqui 
requerimento contra o meu País numa situação que 
está acontecendo, Senador Demóstenes. Isso eu não 
vou. Lá, sim, dentro da Comissão, o Senador Azere-
do sabe que eu fui duro com o Ministro das Relações 
Exteriores, coloquei minha posição. Agora, eu não sei 
se V. Exª, que é um grande jurista, vai encontrar uma 
solução para atender ao que V. Exª está querendo, 
mas contra o meu País, mesmo, às vezes, discordando 
de uma situação, eu vou brigar dentro da Comissão. 
Agora, fazer documento contra os representantes do 
meu País, que podem até ter cometido um erro, não 
vou fazer. Eu queria que V. Exª pudesse encontrar 
uma solução.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Sena-
dor Wellington, veja só: todas as Comissões, inclusi-
ve a Comissão de Constituição e Justiça, todas elas 
são Comissões auxiliares do Plenário. O Plenário é 
soberano para fazer qualquer deliberação, a não ser 
quando o próprio Presidente, ad referendum do Plená-
rio, coloca que, em uma Comissão, determinado pro-
jeto, determinado requerimento tem efeito terminativo 
lá. Ainda assim, um décimo dos Senadores, quando 
reunidos, esses Senadores podem fazer um requeri-
mento à própria Mesa do Senado, que é obrigada a 

submeter ao Plenário da Casa. Agora, veja só: o Brasil 
é uma democracia. Quanto à democracia é que não 
pode haver divergência de opinião. Nós poderíamos 
aqui estar votando, inclusive, um requerimento, uma 
moção de repúdio ao Executivo brasileiro, porque nós 
somos um Poder independente.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Isso não...

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Não, 
em tese. Vamos supor que o Brasil...

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Senador Demóstenes, eu concordo 
com V. Exª, mas não vou votar contra o meu Executivo 
numa situação dessas.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Não, 
suponhamos que fosse o Governo brasileiro a empres-
tar o avião, a descer ali, a patrocinar completamente, 
isoladamente, toda essa tramoia para a volta do Zelaya. 
Qual seria a nossa atitude aqui? Representar contra 
o Executivo do Brasil.A posição do Legislativo... Isso 
é comum, os Poderes são harmônicos, mas são tam-
bém independentes. Então, nós podemos votar contra 
um ato do Executivo, assim como o Executivo também 
pode fazer moções variadas, como o próprio Presiden-
te da República cansa de fazer, não por escrito, mas 
verbalmente. Quantas vezes não jogou a população 
do Brasil contra o Parlamento? Então, faz. E o faz por-
que é independente. Então, o nosso intuito não é esse. 
O nosso intuito é reprovar o que aconteceu, em um 
segundo momento, dentro de Honduras. E a comuni-
dade internacional concorda perfeitamente. Às vezes, 
alguém diz aqui: “Eu não consigo entender como al-
guém defende um golpe”. Ninguém está defendendo 
golpe. Isso é só um discurso para justificar para o pró-
prio eleitorado. O que estamos dizendo é o seguinte: 
Zelaya caiu constitucionalmente. O que foi o errado 
ali? Foi a expulsão dele do país. Então, os dois agiram 
de forma errônea. E aí o Senador Eduardo Azeredo 
foi perfeito na descrição do que disse. E onde o Brasil 
errou? Vamos imaginar que o Brasil não soubesse o 
que estava de fato acontecendo e que o Zelaya bateu 
à porta. Ora, o Zelaya acabou de dar declarações - e 
deu várias nesse sentido - de que comunicou o Governo 
do Brasil quando já estava dentro de Honduras. Agora, 
o asilo é concedido com que finalidade? Para que a 
pessoa em risco... E isso foi mencionado aqui, como 
aconteceu com a Embaixada do México, acolhendo 
centenas de pessoas, no golpe do Chile, contra a di-
tadura Pinochet; concedeu esse asilo e retirou muitos 
daquele país. O Zelaya, quando em risco, poderia ter 
buscado asilo para que saísse de lá. Mas o que ele 
fez? Ele simplesmente retornou ao país!
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O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Já não se faz mais revolução como an-
tigamente. Agora, todo mundo que foi exilado volta.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – E, me 
permita, o que o Brasil queria, na minha opinião? Aí já 
é uma dedução minha, e posso estar completamente 
equivocado. Naquele momento, o Presidente da Repú-
blica estava onde? Estava justamente na ONU. Então, 
o Brasil imaginou que, com esse gesto do Chávez, com 
a conivência que tinha, iria reimplantar o governo de 
Zelaya ali e mostraria ao mundo que o Brasil patrocinou 
o retorno da democracia a Honduras. Seria um golpe 
diplomático perfeito, com as reclamações habituais, 
mostrando que havia uma violação ao Direito Internacio-
nal, como estamos fazendo aqui. Só que a situação já 
era uma violência daquela forma, mas deu tudo errado. 
E hoje o Governo brasileiro, na minha opinião, tentou 
patrocinar um golpe desarmado em Honduras. Não 
foi uma invasão militar, mas levou de volta um homem 
que colocou fogo em Honduras. O Brasil teria direito 
de abrigá-lo aqui, em Brasília, em Goiânia, no Rio de 
Janeiro, em qualquer lugar, dar-lhe o direito, sim, de, 
estando ameaçado, optar pelo Brasil e ter condições 
de viver aqui, como fez, inclusive, com vários ditadores. 
O Brasil poderia agir dessa forma. Mas o que o Brasil 
fez? Como disse o Senador Eduardo Azeredo: qual é 
a condição, hoje, do Sr. Zelaya na nossa...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Como fez 
com Stroessner, do Paraguai, que morou aqui 10 anos.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Exato. 
E era um ditador. 

Agora, qual é a posição do Brasil hoje? O Brasil 
não sabe o que o Sr. Zelaya é. E, na realidade, ele é o 
comandante de fato da nossa Embaixada. O governo 
militar cercou a Embaixada, está cortando água, ener-
gia elétrica. Está agindo contra um pedaço do territó-
rio brasileiro. Nós estamos sendo agredidos. Então, é 
nosso dever reagir contra essa agressão. Nessa parte 
da nota, eu não discordo; ao contrário, dou total apoio. 
Mas e a parte em que o Governo brasileiro atropelou 
todo o Direito Internacional e também tentou promo-
ver, ao menos por omissão, um golpe de Estado em 
Honduras? Porque seria um contragolpe o retorno do 
Sr. Zelaya ao poder, numa situação... Engraçado, a Di-
plomacia brasileira – e corretamente – vive pregando 
que os povos se autodeterminam, eles fazem o que 
querem lá dentro. Por exemplo, hoje, na Comissão 
de Constituição e Justiça, um Senador clamou que a 
Justiça brasileira revisse várias decisões de um pro-
cesso de alguém que se encontra preso no Brasil para 
fins de extradição. Ora, o Governo brasileiro, a Justi-
ça brasileira pode rever o julgado da Justiça italiana? 
Então, é a mesma situação! Agora, o questionamen-

to que eu faço é justamente este. Existem – e é fácil 
compreender isso – crimes por comissão e crimes 
por omissão. Você chega e dá um tiro em alguém e o 
mata: você cometeu o crime de homicídio. Ou, então, 
você deixa de alimentar uma criança por 10 dias com 
o fim de matá-la, e ela morre: você cometeu o mesmo 
homicídio. Então, na minha opinião, nós, do Senado, 
estamos sendo omissos. Essa é a minha reclamação. 
Nós estamos sendo omissos contra a violação que o 
Governo brasileiro cometeu ao Direito Internacional. 
Minha única reclamação da nota é essa. Acho que 
a nota está correta. Há alguns termos que não me 
agradam; poderíamos passar por cima disso, mas e a 
reprovação ao Governo brasileiro? Será que o Minis-
tro Celso Amorim agiu de forma exemplar? Será que 
o Ministro Celso Amorim cumpriu as regras do Direito 
Internacional? Agora, nós, um poder independente – 
o Senado não é apêndice do Executivo –, não pode-
mos condenar o Poder Executivo por ter agido dessa 
forma? Vamos condenar também o Governo de Hon-
duras! Vamos condenar todas as violações que o go-
verno de Honduras está fazendo! E o nosso governo 
merece aplauso? Quando nós nos omitimos, na minha 
opinião, eu entendo que nós estamos aplaudindo to-
das as ilegalidades que cometeu o Governo brasileiro. 
Minha única reclamação é essa.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEI-
RA (PMDB – MG) – Senador Demóstenes, V. Exª, por 
estar presidindo a CCJ, não esteve nessa audiência 
pública. Veja bem: eu não acredito que a Embaixada 
do Brasil estivesse preparada para receber o Presi-
dente eleito, e não o Presidente de fato. Foi isso que 
o Ministro usou. O que nós tínhamos na nossa Em-
baixada naquele momento? Senador Azeredo, que é 
o Presidente, tínhamos o quê? Um encarregado de 
negócios, é isso?

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sim. 
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA

(PMDB – MG) – Um encarregado de negócios e o au-
xiliar dele. Era simplesmente o que nós tínhamos na 
nossa Embaixada lá. Agora, tudo bem. Quero saber o 
seguinte: será que essa Embaixada estava preparada 
para receber? Dizer que estava tudo programado, eu 
não acredito. Aí, realmente, seria um antiplano.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – É só 
pegar as palavras do Presidente Chávez. O que o Pre-
sidente Chávez disse? Que achou que o melhor lugar 
para abrigar o Zelaya era a Embaixada brasileira. E o 
Presidente Chávez é, no mínimo, um golpista.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Agora, veja bem: preparar uma Em-
baixada, com um encarregado de negócios e o auxiliar 
dele, para receber nessa confusão toda um Presidente 
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que havia sido tirado por um golpe, que dizem que não 
é golpe, que está previsto na Constituição?!

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Aí foi o 
reconhecimento que eu fiz. Eu disse apenas isso, mas 
disse que é partir para a tese da omissão. Quer dizer, 
então, posso até achar, mas não digo expressamente 
que o Brasil colaborou nessa direção, mas se omitiu e 
com isso queria contribuir para um golpe de Estado. 

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Eu defendo...

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dor Demóstenes, mas, então, não foi o Senado que 
se omitiu. O Senado, na semana passada, tão logo 
o assunto saiu, houve uma reunião extraordinária na 
terça-feira; chamamos o Embaixador responsável pelo 
Caribe e Centro-América; ele aqui esteve. Depois, na 
quarta-feira, o assunto foi discutido aqui por V. Exª, por 
mim e pelo Senador Heráclito, nós todos colocamos. 
Na quinta-feira, o assunto foi novamente discutido na 
Comissão de Relações Exteriores. Nesta semana, 
tão logo o Ministro Amorim chegou ao Brasil, ele veio 
aqui, participou da discussão ontem. Nós estamos to-
dos discutindo o assunto novamente. Então, não é o 
Senado que está omisso. Eu acho que aí está também 
outro ponto com que eu não concordo. Nós estamos 
pertinho já do acordo. Nós estamos pertinho de entrar 
em acordo. 

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Então, 
vamos dizer o seguinte: não foi o Senado que se omi-
tiu; foi a nota que se omitiu. E, à medida que o Senado 
referendar a omissão, o Senado foi omisso. A partir do 
momento em que sair a nota, o Senado é omisso. Hoje 
a nota é que é omissa.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Eu sou a favor da independência dos 
três Poderes: Legislativo, Judiciário e Executivo. Mas 
quero dizer o seguinte: eu não assino nota contra o 
meu País. Não vou assinar nota nenhuma. Sou modelo 
antigo, jeito antigo. Parece bonito, vamos fazer a nota, 
a independência... Contra o meu País, eu não assino 
nota nenhuma.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Mas 
nós não vamos assinar nota contra o País. Nós vamos 
assinar nota contra o Executivo. 

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Não, não. O Executivo é o meu País. 
Eu não vou assinar nota nenhuma. Na Comissão, eu 
debato qualquer coisa, Senador. Agora, contra o meu 
País, eu não assino nota nenhuma. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – 
PI) – Senador Flávio Torres, que pediu anteriormente. 
Depois, Heráclito Fortes, Casagrande, Valter Pereira 
e Demóstenes. 

O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE. Sem revisão 
do orador.) – Vou tentar dar uma pequena contribuição 
aqui ao debate. 

Senador Demóstenes, o senhor disse acertada-
mente que o Plenário é soberano sobre as decisões 
da comissão. Perfeito. A Comissão representa um 
certo extrato do Senado, tem gente que é a favor, tem 
gente que é contra. A nota, como foi tirada e pelo que 
eu entendi, para mim já está claro, o senhor não dis-
corda de nenhum dos termos da nota. O senhor só a 
acha incompleta.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Per-
feito.

O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Quando o 
senhor for completar do seu lado, alguém iria completar 
do outro. Então, a nota, como foi redigida, foi o consen-
so na Comissão. Foi o mínimo, foi o que conseguimos 
para todo mundo, para a unanimidade da Comissão. Se 
o senhor achar que é incompleta, eu posso achar que 
ela é incompleta de outro lado e, aí, iríamos divergir e 
não assinaríamos uma nota consensual. 

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – É por 
isso que eu disse que eu iria me abster. 

O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Pronto. 
Então, se formos pegar o consenso, que foi tira-

do na Comissão, acho que esse consenso votado em 
plenário não faria nenhum mal, porque o consenso é 
sobre o que todo mundo concorda: que a Embaixada 
está sendo cercada, o que não pode. Nós não entramos 
no mérito; nós não entramos no mérito da Constituição 
de Honduras, porque, se formos entrar, não tem nada a 
ver; não entramos no mérito da versão de ser verdade 
ou não, porque não podemos falar nisso. Então, tendo 
em vista a circunstância do fato que está acontecendo 
em Honduras, que é grave, acho que seria positivo, 
na minha visão, o Senado aprovar a nota do jeito que 
está, embora cada qual a complemente de um lado ou 
do outro. Um acha que é justo, que o Governo tinha 
de fazer isso mesmo, pois está patrocinando a demo-
cracia; o outro acha que está se dando um golpe. Nós 
não entramos nisso. A nota poupa o Plenário dessas 
questões e aprova, minimamente, uma coisa que eu 
acho que seria boa para o cenário internacional, o Se-
nado participar com essa opinião.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Eu pen-
so só que é referendar a atuação desastrada do Minis-
tério das Relações Exteriores do Brasil. Por isso, não 
vou ser contra a nota, claro, porque estaria apoiando 
uma ditadura ou um golpe. Não vou fazer isso, mas, 
ao ser votada, eu vou me abster.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Os Senadores Heráclito Fortes, Casagrande e Flávio 
Arns pediram pela ordem.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, já que todo mundo fala em apoio, em 
ajuda, em socorro, eu quero ir em socorro a V. Exª. 
Evidentemente, V. Exª está aí, amarrado a um acordo 
regimental, a uma norma que tem nesta Casa de que 
matérias dessa natureza só serão votadas por con-
senso. Infelizmente, esse consenso não há. Eu, por 
telefone, concordei com o Senador Eduardo Azeredo, 
que me ligou, e com o Senador Aloizio Mercadante, 
que também ligou. Mas o Senador Demóstenes, que 
é o Líder do Democratas aqui neste momento, não 
concorda. A sugestão que eu dou é que haja um con-
senso no sentido de que uma nova reunião seja feita, 
amanhã pela manhã, sei lá, e se extraia um novo texto, 
porque não adianta essa discussão aqui. Nós vamos 
ficar discutindo, discutindo e, não havendo consenso, 
não temos como votar. Nós não temos número.

Não necessariamente a Comissão...
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 

Vai se abster, vai se abster, não vai votar...
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Não 

concordo com a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – 

PI) – Eu acho sábio, porque tem dois requerimentos 
a serem votados de consenso.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 
é. E, a partir deste momento, por justiça, se vamos der-
rubar o primeiro por consenso e a matéria dos outros é 
igual, nós devíamos deixar todas essas três para votar 
amanhã. Com esse, eu tenho compromisso; com os 
outros, não; com os outros dois, eu não concordo. Eu 
concordei com esse porque...

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/partido – PI) 
– Os outros dois têm consenso, votaremos agora.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 
é. Eu queria...

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) 
– Como não vai votar a matéria, porque, se não tem 
consenso e não tem quorum, não vai votar a matéria. 
Então, eu quero...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 
é. Eu queria continuar só um minuto. Vejam bem os 
senhores uma coisa. Existem 36 representações es-
trangeiras em Tegucigalpa e cidades do interior. São 22 
Embaixadas e 14 Consulados. O premiado foi o Brasil. 
E não foi premiado de maneira atabalhoada. Foi pre-
miado de maneira adredemente preparada.

Talvez, a posição cautelosa do Senador Demós-
tenes seja, ao contrário do que está parecendo aqui, a 
que mais protege o Brasil, porque a preocupação do 

Senador nada mais é do que proteger o nosso País na 
sua integridade e, acima de tudo, na sua respeitabilida-
de internacional. Essa coisa precisa ser vista de outra 
maneira, sem emoção. Aliás, essa é a tese do Senador 
Eduardo Azeredo. A divergência aqui é outra.

A preocupação do Senador Demóstenes é alta-
mente pertinente. Nós não podemos, de maneira algu-
ma, enganar a Nação com o que está ocorrendo. Ora, 
as outras nações estão aplaudindo, sim, porque não 
estão com o problema, não estão – vamos ser bem 
claros, para que os que estão nos ouvindo entendam 
– com o pepino que temos aqui.

O Brasil, no mínimo, foi leviano e irresponsável 
nesse episódio. Por que, Senador Arns? A primeira 
providência do Governo brasileiro era remeter ime-
diatamente para Tegucigalpa um embaixador plenipo-
tenciário ou um embaixador especial que ali falasse, 
de maneira firme, em nome do Brasil. Deixou um fun-
cionário – parece até conterrâneo de V. Exª, Senador 
Flávio – muito competente, mas de poderes limitados, 
um outro funcionário e um motorista. E veja a situação 
humilhante. Esse pessoal... É preciso que todos en-
tendam. O Brasil não reconheceu o atual governo de 
Honduras. Ao não reconhecê-lo, a nossa Embaixada 
funciona de maneira precária.

Se, amanhã, o Governo de Honduras quiser en-
durecer o jogo e pedir a desocupação da área e se o 
prédio for do governo de Honduras, ele tem o direito. 
A questão é essa. A questão é preciso ser vista de 
maneira serena.

Ocorre é que nós estamos camuflando os fatos e 
esses fatos estão claros no que diz respeito à Consti-
tuição de Honduras e que não é o caso de tratarmos 
aqui, porque pertence ao direito individual de cada País 
e que o Brasil tem tradição secular de respeitar.

O que é preciso que se veja é a maneira como 
esse fato foi tratado. O ufanismo do Sr. Chávez, ao di-
zer que jogou a batata quente na mão do Brasil, nos 
deixa acocorados, nos deixa agachados porque, em-
bora sendo Oposição, o orgulho que eu teria era ver o 
Presidente Lula comandar a política externa brasilei-
ra e, na região, como líder, mas não caudatário do Sr. 
Chávez, como esse episódio mostra. 

Daí por que a prudência dos que estão defenden-
do, por meio da cautela, uma posição brasileira mais 
clara. O Sr. Chávez manda o avião, o avião transpor-
ta o Sr. Zelaya, e aí a esposa do Sr. Zelaya liga para 
a Embaixada brasileira e diz: “olha, ele está aqui na 
esquina, pode entrar?” Pode. E tem um fato, Senador 
Flávio Torres, mais grave. Ontem V. Ex.ª estava presen-
te, o Ministro das Relações Exteriores disse: “o Zelaya 
me ligou e eu comuniquei ao Lula. Pediu-me o avião 
emprestado”. Ora, para que o avião? 
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Para chegar do mesmo jeito que chegou com 
o avião da Venezuela em território de Honduras. En-
tão...

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Então, 
aí já sabia mesmo, não é? Se pediu o avião antes...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – ...essa 
coisa não está bem contada.

Senador Demóstenes...
O Sr. Flávio Torres (PDT – CE) – (Fora do mi-

crofone) Isso três meses atrás.
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Aí me 

perdoem, mas...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Se-

nador Demóstenes, eu repeti e V. Exª não estava aqui. 
Nós vivemos uma cena muito parecida naquela mes-
ma Comissão. O Governo mentindo, o Sr. Tarso Genro 
mentindo para o Brasil com relação ao tratamento dado 
àqueles dois boxeadores cubanos: “Não, os boxeado-
res pediram, eu falei com fulano, com sicrano, eles fo-
ram de boa vontade”, nós passamos seis meses sem 
saber a verdade. De repente a revista, salvo engano, 
IstoÉ, descobre o que ocorreu e traz uma matéria, 
Senador Flávio, mostrando que esses rapazes foram 
arrancados, inclusive com a participação de agentes 
secretos de Cuba, numa madrugada, em um avião 
da PDVSA, que é um avião da Venezuela, o mesmo 
avião envolvido nessa operação, e mandados para 
Cuba. E até hoje o Brasil não conseguiu se explicar 
internacionalmente.

V. Exª pede um aparte, e eu o concedo com mui-
to prazer.

O Sr. Flávio Torres (PDT – CE) – Não, quero só 
fazer um esclarecimento, que foi prestado pelo ministro 
na audiência pública. A história do avião não foi agora. 
Foi logo que ele saiu do país, e ele de fato conseguiu 
outro avião, tentou voltar e não conseguiu pousar. Foi 
naquele momento. Portanto, há meses, e não agora 
no retorno dele.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Mas 
não importa.

O Sr. Flávio Torres (PDT – CE) – Quando ele 
tentou voltar. Foi naquela ocasião. Não foi agora.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – 
MG) – (Fora do microfone) É o que ele sabia.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não, 
não, não. Não importa. O que importa aí...

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Eu já 
entendi que ele sabia. Mas se houve essa tentativa...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – O que 
importa é que havia um trabalho brasileiro. E se você 
for examinar aqui – atenção, senhores jornalistas de 
plantão, confiram o que estou dizendo –, o Sr. Zelaya 
esteve aqui, ficou hospedado no Blue Tree.

Examinem no dia em que o seu Zelaya pernoitou 
no Blue Tree com quem ele jantou à noite: um mem-
bro da CUT, do MST e seu Marco Aurélio Garcia. Es-
tou fazendo essa revelação aqui. Estavam tratando 
de quê?

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – 
MG) – (Fora do microfone) V. Exª investiga mesmo!

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Ah! 
Mas é claro. É claro. Eu tenho amor ao meu País. Quero 
saber onde as pedras estão dormindo. Mandem conferir 
se houve ou se não houve esse encontro. Até mudou 
de nome, não é mais Blue Tree. Esse hotel muda muito 
de nome. Qual é o nome agora?

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – (Fora do microfone) Não me meta nessa 
confusão!

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – É
um hotel novo.

Então, Sr. Presidente, é preciso que haja mais 
cautela nessa questão. Esses fatos não caíram de 
paraquedas.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Como 
é que nós votamos um requerimento deste? Explique-
me. Como votamos um requerimento deste?

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não 
queria falar sobre esse jantar não, mas já que é preci-
so, confiram. Vejam se o Senador Heráclito Fortes está 
cometendo uma leviandade ou uma irresponsabilidade. 
Estou dando um fato aqui, estou dando a data. Posso 
até ir buscar nos meus arquivos a data do jantar.

Então, Sr. Presidente, não estamos aqui num con-
vento onde as pessoas, inocentemente, estão... Aliás, 
até porque o Sr. Marco Aurélio Garcia vive pregando 
ruptura, como eu não sei o que é ruptura, ruptura re-
gional, é preciso que essas coisas fiquem bem claras, 
Senador Casagrande. Às vezes eu, da Oposição, e V. 
Exª, da Base do Governo, estamos sendo levados de 
roldão, estamos sendo feitos de bobos num processo 
como esse que têm fatos bem mais profundos, têm 
fatos bem mais graves do que podemos imaginar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– A Presidência ouviu todos, só falta o Flávio Arns. De-
pois vou anunciar a decisão da Presidência e vamos 
continuar a sessão.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente, peço permissão a V. Exª porque 
se eu tinha me inscrito, mantenha. Serei rápido, não 
serei longo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– É um prazer ouvi-lo. Depois darei minha decisão e 
vamos continuar a sessão. Há dois, um inclusive é um 
requerimento de V. Exª. Tem consenso.
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O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Um, de minha autoria, e outro, de autoria do 
Senador Demóstenes Torres.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Tem a palavra o Flávio Arns, que não opinou ainda.

O SR. FLÁVIO ARNS (S/Partido – PR. Sem re-
visão do orador.) – Só quero ponderar com o Senador 
Demóstenes Torres, pois ele coloca sua preocupação 
em relação à posição do Brasil nesse episódio. Mui-
tos outros fatos foram trazidos ao debate, mas não 
faziam parte da77 preocupação de V. Exª. Na minha 
ótica, Senador Demóstenes, penso que o documento 
está sendo bastante severo com o Governo brasileiro, 
porque está escrito lá: o Senado Federal da República 
Federativa do Brasil manifesta, no item 5, seu firme 
entendimento. Quer dizer, todos os partidos que assi-
naram o documento – e é um documento supraparti-
dário, porque há assinaturas de membros de todos os 
partidos políticos – colocam seu firme entendimento 
de que o Presidente Manuel Zelaya deve se abster de 
utilizar a Embaixada. Então, nós estamos dizendo, na 
minha ótica, que o Presidente Zelaya está utilizando 
a Embaixada do Brasil.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Posso su-
gerir uma redação que contempla a minha hipótese?

O SR. FLÁVIO ARNS (S/Partido – PR) – Mas, 
só para concluir.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Só uma 
frase: que o Senado brasileiro repudia, ou coisa pare-
cida, o Ministério das Relações Exteriores por permitir 
que o Sr. Zelaya utilize a Embaixada brasileira. Pronto, 
resolveu o problema.

O SR. FLÁVIO ARNS (S/Partido – PR) – Sr. Pre-
sidente e Senador Demóstenes, eu só queria dizer 
o seguinte: nós não estamos usando a expressão 
Ministério das Relações Exteriores ou coisa seme-
lhante, mas estamos dizendo que deve-se abster de 
utilizar a Embaixada do Brasil. Quer dizer, ele está, 
em outras palavras, utilizando a Embaixada do Bra-
sil. E todos os partidos políticos desta Casa estão 
dizendo: deve-se abster de utilizar a Embaixada do 
Brasil. Em outras palavras, quem é o responsável 
pela Embaixada do Brasil? O Ministério das Rela-
ções Exteriores. Na minha leitura, é suficientemente 
forte como palanque político. Ele está utilizando a 
Embaixada do Brasil como palanque político. Todos 
os partidos desta Casa estão dizendo que ele está 
utilizando como palanque político. E por que isso? 
Justamente sob o argumento anterior de V. Exª, pois 
isso viola regras do Direito Internacional. Isso está 
claro. A Embaixada do Brasil, ou seja, o procedimento 
dessa pessoa na Embaixada, do jeito que está sen-
do feito, viola regras do Direito Internacional Público. 

Ao mesmo tempo, estamos dizendo que essa atitude 
não contribui. Ou seja, se não contribui, prejudica a 
ação pacificadora em Honduras. O Senador Welling-
ton Salgado, inclusive, tinha dito que não assinaria 
algo contra o Brasil, mas eu penso que esse item 
5 é suficientemente duro, severo, e qualquer leitura 
que se faça disso aqui está dizendo que o Senado 
Federal, todos os partidos políticos acham que a 
Embaixada está sendo utilizada – utilizada significa 
fazer algo que não deveria estar sendo feito com o 
beneplácito do Ministério, como palanque político, 
violando regras do Direito Internacional Público e 
prejudicando o processo de pacificação de Hondu-
ras. Senador Demóstenes Torres, eu penso que, em 
relação àquilo que V. Exª levantou, dentro de uma 
linguagem que pode ser dita, o item 5 dessa mani-
festação, na minha ótica, não poderia ser mais cla-
ro, mais contundente em termos daquilo que vem 
acontecendo. Então, é só uma interpretação da mi-
nha leitura do texto.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Não. 
Eu respeito V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Srs. Parlamentares, eu pediria a permissão para o 
seguinte: ouvimos atentamente...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente, só um minuto, por favor, para 
dizer a V. Exª o seguinte: a divergência política não 
permitirá que a gente vote esta matéria, parece-me. 
Pode ser que se feche um entendimento, mas me pa-
rece... Mas é uma pena, porque o governo que está 
lá cercou a nossa Embaixada, cortou água, energia, 
fechou rádio, televisão e estabeleceu o estado de 
sítio, toque de recolher com estado de sítio. Então, 
é uma pena que o Senado não possa, na América 
Latina, fazer um documento condenando esse tipo 
de prática...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Vai fazer, vai fazer. Eu, eu, agora...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – ...pelas divergências políticas mais no campo 
interno do que no campo externo. É uma pena que a 
gente não chegue a essa... Também, nesse quorum,
nós temos essa...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/partido – 
PI) – Agora, me permita chegar a minha conclusão 
e a minha decisão. Quis Deus neste instante aqui 
eu estivesse na Presidência. Entendo que a demo-
cracia é a maior criação da civilização. Entendo. E 
entendo bem que a democracia é divisão de poder 
e alternância de poder. Atentai bem. A Constituição 
– eu fui o primeiro a lembrar –, e atentai bem, no 
país está lá em conflito, dois Poderes se manifes-
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taram: o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, daí 
por que Zelaya não é presidente – dois Poderes. 
Então, nessa divisão de poder tem que se observar 
isso. Dois Poderes se manifestaram contra Zelaya, 
que ele estava mal-intencionado em obedecer à 
Constituição daquele povo. Dois: o Legislativo e o 
Judiciário. 

Então, é isso que queremos dizer. É claro, em 
todos... Deus me permitiu ser presidente do Grêmio 
Estudantil Tiradentes, do Ginásio São Luiz Gonzaga 
e lá eu aprendi, menino, que a assembleia é sobera-
na, ela é que decide. Não vejo aqui uma assembleia. 
Não tem consenso. Tem menos de 10%, precisamente 
sete Senadores. 

A sabedoria mineira, a prudência mineira que 
aprendi com todos eles, desde o libertas quae seras 
tamen, me inspira a não colocar em votação. Retira-
se hoje a matéria da pauta e, amanhã, por sabedoria, 
constará da Ordem do Dia, e a soberania da assem-
bleia via decidir. 

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 14, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 464, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 14 de 2009, que dis-
põe sobre a prestação de auxílio financeiro 
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, no exercício de 2009, com o 
objetivo de fomentar as exportações do País, 
e sobre a participação da União em fundos 
garantidores de risco de crédito para micro, 
pequenas e médias empresas e altera as Leis 
nºs 11.491, de 20 de junho de 2007, 8.036, de 
11 de maio de 1990, e 8.001, de 13 de março 
de 1990 (proveniente da Medida Provisória nº 
464, de 2009).

(Lido no Senado Federal no dia 16.09.2009)
Relator revisor: Senador Osmar Dias

2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 15, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 465, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 15, de 2009, que autoriza 
a concessão de subvenção econômica ao Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social - BNDES, em operações de financia-
mento destinadas à aquisição e produção de 
bens de capital e à inovação tecnológica; altera 
as Leis nºs 10.925, de 23 de julho de 2004, 
11.948, de 16 de junho de 2009, 9.818, de 23 
de agosto de 1999, e 6.704, de 26 de outubro 
de 1979; revoga dispositivos da Medida Pro-
visória nº 462, de 14 de maio de 2009, e do 
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e 
dá outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 465, de 2009).

(Lido no Senado Federal no dia 16.09.2009)
Relator revisor: Senador João Pedro
(Sobrestando a pauta a partir de: 30.08.2009)
Prazo final prorrogado: 12.11.2009

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 Lú-
cia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 da 
Constituição Federal (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 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.
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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.

6
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.

7
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. 

8
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.

9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2008

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº 
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo como 
primeiro signatário o Deputado Sandes Júnior), 
que altera a denominação do Capítulo VII do Título 
VIII da Constituição Federal e modifica o seu art. 
227 (dispõe sobre a proteção dos direitos econô-
micos, sociais e culturais da juventude). 

Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Expedito Júnior, favorável, com as Emendas 
nºs 1 a 3-CCJ, de redação, que apresenta. 

10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 28, DE 2009

Quinta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
28, de 2009 (nº 413/2005, na Câmara dos Depu-
tados, tendo como primeiro signatário o Deputado 
Antonio Carlos Biscaia), que dá nova redação ao § 
6º do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe 
sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo di-
vórcio, suprimindo o requisito de prévia separação 
judicial por mais de um ano ou de comprovada 
separação de fato por mais de dois anos.

Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Patrícia Saboya, que altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 34, de 2001 (nº 3.388/97, na 
Casa de origem, do Deputado Jaques Wag-
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ner), que dispõe sobre a construção de muro 
de proteção contínuo nas pontes, viadutos e 
curvas perigosas em rodovias federais. 

Pareceres sob nºs 162 e 1.146, de 2003; 
e 694, de 2009, das Comissões 

- de Serviços de Infra-Estrutura, Relato-
ra: Senadora Heloisa Helena, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CI, que apresenta, 
com voto contrário vencido do Senador Leo-
mar Quintanilha; e 

- de Assuntos Econômicos (em audiên-
cia, nos termos do Requerimento nº 269, de 
2003), 1º pronunciamento: Relatora: Senadora 
Serys Slhessarenko, solicitando informações 
ao Ministério dos Transportes para instruir a 
matéria; 2º pronunciamento: Relator: Senador 
Osmar Dias, favorável, nos termos das Emen-
das nºs 2 e 3-CAE, que apresenta. 

13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 69, de 2001 (no 4.594/94, 
na Casa de origem, do então Deputado Pau-
lo Paim), que dispõe sobre o atendimento de 
emergência de acidentes do trabalho em lo-
calidades onde não existe rede do Sistema 
Único de Saúde - SUS.

Pareceres sob nºs 12, de 2003; e 1.428, 
de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, 
1º pronunciamento: Relator ad hoc: Sena-
dor Tião Viana, favorável; 2º pronunciamento 
(em reexame, nos termos dos Requerimentos 
nºs 241, de 2003): Relator: Senador Expedito 
Júnior, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece.

14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 3.055/2000, 
na Casa de origem, do Deputado Bispo Wan-
derval), que altera a Lei nº 9.610, de 19 de fe-
vereiro de 1998, para incluir, na categoria de 
intérpretes ou executantes, os dubladores. 

Pareceres sob nºs 776 e 777, de 2009, 
das Comissões 

- de Educação, Cultura e Esporte (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
1, de 2007), Relator: Senador Antônio Carlos 
Valadares, favorável; e 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

15
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.

16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006

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

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

17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 38, de 2007 (nº 6.672/2006, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 1.526 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -Código 
Civil, determinando que a habilitação para o 
casamento seja feita pessoalmente perante o 
oficial do Registro Civil. 

Parecer sob nº 1.088, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda, favo-
rável, com a Emenda n° 1-CCJ, de redação, 
que apresenta. 
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18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2007 (nº 6.048/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Alberto Fra-
ga), que acrescenta o § 3º ao art. 83 da Lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução 
Penal, determinando que os estabelecimentos 
penais destinados às mulheres tenham por 
efetivo de segurança interna somente agentes 
do sexo feminino.

Parecer favorável, sob nº 1.212, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000, 
na Casa de origem, do Deputado José Carlos 
Elias), que dispõe sobre a prestação de servi-
ços de psicologia e de assistência social nas 
escolas públicas de educação básica. 

Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009, 
das Comissões 

- de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Cícero Lucena, favorável ao Projeto, 
com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e 

- de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos termos da 
Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que oferece. 

20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 126, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 126, de 2007 (nº 7.252/2006, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dá nova redação à alínea 
“o” do inciso VII do caput do art. 27 da Lei nº 
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe 
sobre a organização da Presidência da Repú-
blica e dos Ministérios (altera competências do 
Ministério da Defesa).

Parecer favorável, sob nº 525, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá.

21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2008 (nº 3.246/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Dr. Rosi-

nha), que altera o art. 13 da Lei n° 5.700, de 
1° de setembro de 1971 (inclui a bandeira do 
Mercosul nos casos de hasteamento diário da 
Bandeira Nacional). 

Parecer favorável, sob nº 526, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Sérgio Zambiasi. 

22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Solange 
Amaral), que altera o inciso II do caput do art. 
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 - Código Civil (é obrigatório o regime de 
separação de bens no casamento de pessoa 
maior de 70 anos).

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 

24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 47, de 2008 (nº 5.139/2001, 
na Casa de origem, do Deputado Osmar Ser-
raglio), que altera os arts. 12 e 21 da Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992 -Lei de Impro-
bidade Administrativa (permite a aplicação de 
sanções, isolada ou cumulativamente, ao res-
ponsável por ato de improbidade, e restringe a 
aplicação da pena de ressarcimento). 

Parecer favorável, sob nº 1.056, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator “ad hoc”: Senador Neuto de 
Conto. 
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25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), 
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica. 

Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece. 

26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 130, de 2008 (nº 3.452/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que dispõe sobre a criação 
da Carreira de Desenvolvimento de Políticas 
Sociais, sobre a criação de cargos de Analista 
Técnico e de Agente Executivo da Superinten-
dência de Seguros Privados - SUSEP, sobre a 
transformação de cargos na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA, altera o Anexo 
I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, para 
adaptar os quantitativos de cargos da ANVISA, 
a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, que 
dispõe sobre a Carreira de Analista de Infra-Es-
trutura e sobre o cargo isolado de provimento 
efetivo de Especialista em Infra-Estrutura Sê-
nior, e altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro 
de 2007, para prever a fórmula de pagamento 
de cargo em comissão ocupado por militar, e a 
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.

Parecer favorável, sob nº 1.199, de 2008-
Plen, em substituição à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Romero Jucá.

27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 136, DE 2008 – 

COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 136, de 2008 - Com-
plementar (nº 375/2006-Complementar, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dispõe sobre a composição 
do Conselho de Administração da Superinten-
dência da Zona Franca de Manaus; revoga a 

Lei Complementar nº 68, 13 de junho de 1991; 
e dá outras providências.

Pareceres favoráveis, sob nºs 953 e 954, 
das Comissões 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessa-
renko; e

- de Desenvolvimento Regional e Turismo, 
Relator: Senador Jefferson Praia.

28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços).

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e

- da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.

29
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.

30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 154, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 154, de 2008 (nº 1.246/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Márcio Fran-
ça), que altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 
de 1999, que regula o processo administrativo 
no âmbito da administração pública federal.
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Parecer sob nº 691, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Vala-
dares, favorável, com a Emenda n° 1-CCJ, de 
redação, que apresenta.

31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que institui o exercício da profissão de Instru-
tor de Trânsito.

Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

32
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.

33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências.

Parecer sob no 1.430, de 2009, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador Rena-
to Casagrande, favorável, nos termos da Emenda 
no 1-CAS (Substitutivo), que oferece.

34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira), 
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningo-
cócica conjugada C, pneumocócica conjugada 
sete valente, varicela e pneumococo no Calen-
dário Básico de Vacinação da Criança.

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa.

35
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 Russoman-
no), que acrescenta parágrafos ao art. 31 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código 
de Defesa do Consumidor, para garantir ao con-
sumidor 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.

36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-
sado), que fixa critério para instituição de datas 
comemorativas. 

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque. 

37
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 484, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 484, de 2009 (nº 407/2007, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República do 
Senegal sobre o Exercício de Atividades Remu-
neradas por Parte de Dependentes do Pessoal 
Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, 
celebrado em Brasília, em 9 de junho de 2005. 

Parecer favorável, sob nº 1.565, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Roberto 
Cavalcanti.

38
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 497, DE 2009

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 497, de 2009 (nº 
1.106/2008, na Câmara dos Deputados), que 
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aprova o texto do Memorando de Entendimento 
entre a República Federativa do Brasil e a Repú-
blica do Paraguai para a Cooperação em Matéria 
de Combate à Fabricação e ao Tráfico Ilícitos de 
Armas de Fogo, Munições, Acessórios, Explosi-
vos e Outros Materiais Correlatos, celebrado em 
Assunção, em 23 de novembro de 2006.

Parecer favorável, sob nº 1.566, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Wellington 
Salgado de Oliveira.

39
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 503, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 503, de 2009 (nº 790/2008, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Serviços Aéreos entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Senegal, celebrado em Brasí-
lia, em 16 de maio de 2007.

Parecer favorável, sob nº 1.567, de 2009, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator ad hoc: Senador Flávio Torres.

40
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006

(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do
 Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226, 
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta 
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe so-
bre as Comissões Parlamentares de Inquérito 
(tipifica as condutas de fazer afirmação falsa ou 
negar a verdade, na condição de indiciado ou 
acusado, em inquéritos, processos ou Comis-
sões Parlamentares de Inquérito).

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008 
(em audiência, nos termos do Requerimento nº 
29, de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.

41
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Recurso nº 7, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 382, de 2003, de autoria do 
Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre 

o percentual dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas portadoras de necessidades 
especiais e os critérios de sua admissão, nos 
termos do inciso VIII do artigo 37 da Consti-
tuição Federal.

Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008, 
das Comissões

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Mozarildo Cavalcan-
ti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta;

- de Assuntos Sociais (em audiência nos 
termos do Requerimento nº 510, de 2007), Re-
lator “ad hoc”: Senador Jayme Campos, favo-
rável, com as Emendas 3 e 4-CAS; e

- de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Flávio Arns, favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 5-CDH (Subs-
titutivo), que oferece.

42
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta. 

43
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 8, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da 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 peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente.
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Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões 

- de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais.

44
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): favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece.

45
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.

46
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 183, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 183, de 2009, de iniciativa da 
Comissão de Assuntos Econômicos, que altera 

a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que 
dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e 
dá outras providências, para regulamentar a 
implantação de equipamentos urbanos.

Parecer sob nº 1.388, de 2009, da Co-
missão de Desenvolvimento Regional e Tu-
rismo, Relator ad hoc: Senador Tasso Je-
reissati, favorável, com a Emenda nº 1-CDR, 
que oferece.

47
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990.

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 
2009, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator: Senador Ro-
meu Tuma.

48
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 320, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 320, de 2009, de iniciativa 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
que altera a Lei nº 10.891, de 2004, que institui 
a Bolsa-Atleta, para permitir a concessão do 
benefício aos atletas-guias dos para-atletas 
das categorias T11 e T12.

49
REQUERIMENTO Nº 527, DE 2009

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
 art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 527, de 2009, do Senador Marconi Perillo, 
solicitando voto de aplauso ao Governador do 
Distrito Federal, José Roberto Arruda, pela 
festa realizada na Esplanada dos Ministérios 
no dia 21 de abril. 

Parecer favorável, sob nº 1.484, de 
2009, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Demós-
tenes Torres.
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50
REQUERIMENTO Nº 545, DE 2009

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 545, de 2009, do Senador Arthur 
Virgílio, solicitando voto de repúdio à tenta-
tiva de intimidação contra o Secretário-Geral 
do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do 
Amazonas, jornalista Cristóvão Nonato, no dia 
08 de maio de 2009, em Manaus.

Parecer favorável, sob nº 1.485, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Demóstenes Torres.

51
REQUERIMENTO Nº 1.093, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.093, de 2009, do Senador Romero Jucá, so-
licitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 238, de 2006, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Serviços de Infraestrutura (pror-
rogação da não incidência do Adicional ao Frete 
para Renovação da Marinha Mercante).

52
REQUERIMENTO Nº 1.094, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.094, de 2009, do Senador Paulo Paim, 
solicitando o desapensamento da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 50, de 2006, das 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 38, 
de 2004, e 86, de 2007, a fim de que tenha 
tramitação autônoma (voto secreto).

53
REQUERIMENTO Nº 1.102, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.102, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 301, de 2009, com os Pro-
jetos de Lei do Senado nºs 212, de 2005; 67, 
199, 239 e 342, de 2006; e 287, de 2008, que 
já se encontram apensados, por regularem a 
mesma matéria. (porte de arma de fogo)

54
REQUERIMENTO Nº 1.112, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.112, de 2009, do Senador Rome-

ro Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 291, de 2006, 
e 63, de 2007, por regularem a mesma ma-
téria (concede benefício no imposto de renda 
para empresas).

55
REQUERIMENTO Nº 1.149, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.149, de 2009, do Senador Tião Viana, 
solicitando o desapensamento da Projeto de 
Lei do Senado nº 259, de 2006, dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 184, de 2004, e 258, de 
2006, a fim de que tenha tramitação autônoma 
(Código Brasileiro de Aeronáutica).

56
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.157, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 4, de 2008, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Justi-
ça e Cidadania (institui o regime de dedicação 
exclusiva para os profissionais da educação 
básica pública).

57
REQUERIMENTO Nº 1.158, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.158, de 2009, do Senador Jefferson 
Praia, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 510, de 1999, e 
505, de 2007, com o Projeto de Lei da Câmara 
nº 35, de 2000, que tramita em conjunto com 
os Projetos de Lei do Senado nºs 25, 165, 182, 
242, 308 e 355, de 2003; 352, de 2004; 370, 
de 2005; 151 e 531, de 2007, por regularem a 
mesma matéria. (propaganda de bebidas al-
coólicas, alimentos, produtos fumígeros, me-
dicamentos, terapias e defensivos).

58
REQUERIMENTO Nº 1.159, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.159, de 2009, do Senador Expedito Júnior, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 426, de 2008, com o de nº 
202, de 2008, que já se encontra apensado aos 
Projetos de Lei da Câmara nºs 19 e 70, de 2004; 
78, 86, 108 e 133, de 2005; 6, de 2006; 99, 103 
e 128, de 2007; e 74, 135, 165, 172 e 198, de 
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2008; e com os Projetos de Lei do Senado nºs 
141 e 322, de 2003; 167 e 208, de 2004; 56 e 
315, de 2006; 71, 96, 97, 192, 201, 222, 257, 
383, 401, 462, 550, 594, 613 e 645, de 2007; 
19, 253 e 280, de 2008, por regularem a mesma 
matéria (mudanças na Lei nº 9.503, de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro).

59
REQUERIMENTO Nº 1.198, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.198, de 2009, do Senador Expe-
dito Júnior, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 369, de 2008, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Sociais (proíbe concurso público para 
cadastro de reserva).

60
REQUERIMENTO Nº 1.217, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.217, de 2009, de autoria do Senador 
Valter Pereira, solicitando o desapensamento 
dos Projetos de Lei da Câmara n°s 49, de 2003; 
e 86, de 2004, e dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 115 e 134, de 2005; 223 e 285, de 2006; e 
558, de 2007; e a tramitação conjunta, dividida 
em dois blocos, por afinidade, das seguintes 
matérias: - Projetos de Lei do Senado nºs 410, 
de 2003; e 224, de 2004 (gratuidade no trans-
porte coletivo para idosos); e - Projetos de Lei 
do Senado nºs 249, de 2004; e 135, de 2008 
(isenções fiscais para doações a instituições 
filantrópicas e pensão alimentícia).

61
REQUERIMENTO Nº 1.234, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.234, de 2009, do Senador Tião Viana, soli-
citando o desapensamento do Projeto de Lei do 
Senado nº 25, de 2007, dos Projetos de Lei do 
Senado nºs 221 e 268, de 2006, a fim de que 
tenha tramitação autônoma (amazônia legal).

62
REQUERIMENTO Nº 1236, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.236, de 2009, do Senador Gilber-
to Goellner, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 374, de 2009, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 

distribuição, seja ouvida, também, a de Agri-
cultura e Reforma Agrária.

63
REQUERIMENTO Nº 1.238, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.238, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 232, de 2006, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

64
REQUERIMENTO Nº 1239, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.239, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 685, de 2007, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

65
REQUERIMENTO Nº 1.263, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.263, de 2009, do Senador Wellington 
Salgado, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 81, de 2008, além das Co-
missões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Ci-
ência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática (dispõe sobre a comercialização 
e o uso de óleo de origem vegetal).

66
REQUERIMENTO Nº 1270, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.270, de 2009, do Senador Osvaldo 
Sobrinho, solicitando o desapensamento dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 264, de 2006; e 
132, de 2009, a fim de que tenham tramitação 
autônoma (dispõem sobre novas hipóteses de 
tipificação penal do esbulho possessório).

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Então, vamos continuar a pauta.

Neste, temos consenso. Aliás, a matéria é as-
sinada pelos dois, Senador Demóstenes. Estão assi-
nando aqui, parece um casamento. Essa é a beleza 
da democracia. 

Sobre a mesa expediente, que passo a ler. 

É lido o seguinte:
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Ofício. S\Nº/2009

Em 25 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor 
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Comissão de Reforma do Código de Pro-
cesso Penal – prazo do parecer final

Senhor Presidente,
Tendo em vista que se esgota, nesta data, o pra-

zo desta Comissão para oferecimento do parecer final 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, e 
suas respectivas emendas (art. 374, VI e XVI, do Re-
gimento Interno); e considerando a complexidade da 
matéria e a necessidade de sua mais ampla instrução, 
requeremos, com base na parte final do § 2º do art. 
118 e no inciso XXXIII do art. 48 do Regimento Interno, 
seja submetida ao Plenário a prorrogação do referido 
prazo por 60 dias úteis.

Atenciosamente, Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Reforma do Código de 
Processo Penal – Senador Renato Casagrande, Re-
lator-Geral da Comissão de Reforma do Código de 
Processo Penal.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Que beleza de democracia: há o consenso. São os 
dois que estão causando o dissenso.

Em votação, o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Há consenso, aprovado.
Será cumprida a deliberação do plenário.
O documento aqui está no consenso, simbolizan-

do a harmonia entre Demóstenes Torres e Renato Ca-
sagrande, que, bem atrás, representavam dissenso.

Pela ordem? Tem outro requerimento.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 

Presidente, quero apenas fazer uma retificação, por-
que tenho horror a injustiça. Coloquei indevidamente a 
CUT no jantar do Zelaya lá no hotel Alvorada Golden 
Tulip, antigo Blue Tree. Não era CUT, não. Era o MST 
e o Sr. Marco Aurélio Garcia.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Não. E nós queremos dar o testemunho de V. Exª. 
Nós tivemos a felicidade de sermos membros da Co-
missão de Relações Exteriores e dar o testemunho do 
estoicismo, do zelo e competência com que o Senador 
Heráclito Fortes exercitou aquela Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Outro requerimento que agora tem consenso. É do 
Senador Inácio Arruda. Ele que veio aqui e estava de 
um dos lados do dissenso. 

Votação do Requerimento nº 1.301, de 2009,
do Senador Inácio Arruda e de outros Srs. Senado-
res solicitando, nos termos regimentais, a criação da 
Comissão Externa composta de três Senadores, para 
representar o Senado Federal na homenagem que 
será prestada durante o sepultamento do guerrilheiro 
Bergson Gurjão Farias.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Em votação o requerimento do Senador Inácio Ar-
ruda.

As Srªs e os Srs... 
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 

Presidente, viagem para onde?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– É... Vamos… O Auxiliar, o Secretário Executivo... É
uma Comissão... Vamos para onde? É Bergson Gur-
jão de Farias... O Secretário Executivo, José Roberto, 
vai esclarecer aqui.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Já 
foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores, 
não é?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Nesse sentido… É uma Comissão externa para re-
presentar o Senado Federal na justa homenagem que 
será prestada a Bergson Gurjão Farias, no próximo 
dia 06 de outubro, em Fortaleza, no Estado do Ceará. 
Não é externa.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – En-
tão, é justa. Eu felicito o Senador Inácio Arruda pela 
iniciativa. 

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

– Muito zeloso aqui, pela austeridade do Senado, o 
Senador Heráclito Fortes deu-se por satisfeito com as 
explicações de nossa Mesa Diretora.

Pela ordem, Senador Flávio Torres, que quer en-
caminhar? É isso?

O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Não. Eu 
só queria esclarecer isso. É um rapaz que foi morto na 
Guerrilha do Araguaia e que só agora foram localiza-
dos seus restos mortais, que serão levados em avião 
da FAB para serem enterrados no Ceará. O Ministro 
vai acompanhar o enterro. O Senador Inácio está pro-
pondo que o Senado acompanhe essas homenagens. 
Eu, inclusive, farei parte. Sou amigo da família e vou 
participar, na terça-feira, do velório, na reitoria da Uni-
versidade do Estado do Ceará. Eu pretendo estar lá 
para prestar essa homenagem ao Bergson.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Feitos os esclarecimentos e os encaminhamentos à 
votação, em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário, sendo 

comunicado ao Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 

– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.311, DE 2009

O Senador que este subscreve, com base no Art. 
222 do Regimento Interno do Senado Federal, requer 
seja oficiado voto de aplauso ao América Futebol Clu-
be, de Bela Horizonte, Minas Gerais, pela conquista da 
série C do Campeonato Brasileiro de 2009.

Justificação

Em seus 107 anos de vida, o América Futebol 
Clube deu inúmeras alegrias aos seus torcedores. A 
primeira delas vem de muitos anos: o decacampeonato 
mineiro conquistado entre 1916 e 1925. O mais recente 
título de Campeão Mineiro foi em 2001, além do título 
de campeão da Copa Sul-Minas, em 2003.

A equipe de futebol do América participou, por 
vários anos, da série A do Campeonato Brasileiro. Em 
1997, chegou à conquista da série B do mesmo cam-
peonato e agora, chega à conquista da série C, depois 
de um dos períodos mais duros de sua história.

O América Futebol Clube, que teve Silviano Bran-
dão como seu primeiro presidente, foi fundado por 
jovens de 13, 14 anos. Talvez por isso, desde sua 
concepção, o América mineiro sempre se preocupou 
com a formação de base. O resultado deste trabalho 
deu ao clube diversos títulos regionais, a conquista da 
Taça São Paulo de Futebol Jr e a Taça Belo Horizon-
te na mesma categoria. Essa tradição também fez do 
América um grande formador de atletas, como Tostão, 
Palhinha, Éder, Euler, Gilberto Silva, Evanilson, Fred 
e tantos outros.

O América foi ainda o primeiro clube de Minas 
a ter um estádio próprio – na área do atual Mercado 
Central – e teve seu estádio tradicional, localizado na 
Alameda, próximo ao Parque Minicipal de Belo Hori-
zonte. Já no início dos anos 90, com a construção do 
Centro de Treinamentos Lanna Drumond e a política 
de formar e valorizar seus próprios jogadores, o clube 
voltou a ter um dos maiores patrimônios do País, num 
complexo que engloba a sede social e administrati-
va no Bairro Ouro Preto, os centros de treinamento 
Lanna Drumond e de Santa Luzia, a área e a ex-sede 
da Avenida dos Andradas, além dos estádios de Três 
Barras e Independência.

Entre os torcedores sempre lembrados do time 
mineiro, estão Tancredo Neves, Olegário Maciel, Bias 
Fortes, Milton Campos, Celso Mello Azevedo, Otacílio 

Negrão de Lima, Fernando Brant e meu pai, Renato 
Azeredo – que transmitiu a nós, seus filhos, esse res-
peito e carinho pelo alvi-verde mineiro.

Sala das Sessões, 30 de setembro de 2009. – 
Eduardo Azeredo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.312, DE 2009

Requeiro nos termos do art. 222 do RISF, seja 
consignado nos Anais da Casa voto de aplauso à 
Confederação Nacional de Municípios – CNM, pela 
sua atuação na defesa dos interesses dos municípios 
brasileiros, fato demonstrado por ocasião das Marchas 
de Prefeitos a Brasília em Defesa dos Municípios, rea-
lizadas anualmente desde 1998, e, recentemente, no 
último dia 23 de setembro, em uma mobilização reali-
zada no Auditório Petrônio Portela, na qual compare-
ceram 1.900 gestores públicos de todo o País. 

Justificação

A organização dos Municípios em entidades de 
representação tem significativa importância para que 
a conquista da autonomia consagrada na Constitui-
ção de 1988 realmente seja efetivada, reconhecida 
e respeitada pelos demais Entes que constituem as 
outras esferas de poder que compõem a federação 
brasileira.

A atuação persistente da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) junto ao Congresso Nacional, Mi-
nistérios e outras instituições, em nome dos municípios 
brasileiros, têm carreado significativos ganhos para os 
Entes Públicos locais que não teriam sido alcançados 
não fosse a arregimentação de agentes políticos mu-
nicipais, organizada por essa entidade municipalista, 
nas diversas Marchas à Brasília já empreendidas su-
cessivamente por onze anos, e também nos atos pú-
blicos que mobilizam prefeitos e prefeitas de todos os 
Estados, sob o comando de competentes diretorias 
presididas pelo Dr. Paulo Ziulkoski. 

Em razão do exposto, por entender oportuno o 
reconhecimento desta Casa ao excelente trabalho da 
Confederação Nacional de Municípios em prol do de-
senvolvimento e progresso do Brasil, é que pedimos 
a aprovação do presente requerimento. 

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2009. 
– Senador Sérgio Zambiasi Senador Paulo Paim Se-
nador Pedro Simon
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(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – 
PI) – O requerimento que acaba de ser lido será en-
caminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.313, DE 2009

Requeiro, nos termos regimentais, que seja ex-
pedido voto de rejubilo ao embaixador da República 
Federal da Alemanha no Brasil, e ao Instituto GOE-
THE de Curitiba, por ocasião do centésimo octogésimo 
aniversário da primeira imigração alemã recebida no 
Estado do Paraná, comemorado no dia de hoje.

Já se passaram algumas dezenas de anos des-
de que os primeiros imigrantes alemães aportaram 
no Brasil em 1818 - peregrinos de terras longínquas, 
que aqui chegaram com a perspectiva de plantarem 
seus sonhos em uma terra promissora. Ao escreve-
rem a sua história, eles imprimiram a sua genética 
na história da colonização e povoamento brasileiro. 
Impulsionados pelo sonho de assegurarem um futuro 
mais hospitaleiro para as gerações que começavam 
a despontar, eles enfrentaram os obstáculos, vence-
ram os desafios e desbravaram caminhos, deixando 
uma trilha de determinação, coragem, perseverança 
e fé para os que os seguiriam. Ao se tornarem os pro-
tagonistas de uma nova fronteira, eles estabeleceram 
o espírito da Saga brasileira.

O movimento migratório alemão no Brasil, que 
se iniciou no século XIX, e estendeu-se até meados 
do século XX, concentrou-se no Sul do país, região 
que foi fortemente influenciada tanto pela língua ale-
mã, costumes, arquitetura como pela culinária, festas 
da cerveja e músicas típicas. Blumenau, Joinvile, São 
Leopoldo (1824, 1ª colônia no Rio Grande do Sul), Três 
Forquilhas, Nova Petrópolis, Santo Ângelo, Brusque, 
Pomerode, São Pedro de Alcântara (1828, 1ª colônia 
em Santa Catarina) são algumas das cidades fundadas 
nos estados gaúcho e catarinense, que mais preser-
vam os resquícios da cultura alemã, algumas dessas 
cidades tornaram-se requisitados destinos turísticos, 
sendo que Santa Catarina é considerado o estado 
“mais alemão” do Brasil. No Paraná, a colonização 
alemã também deixou traços de sua forte presença. 
No dia 30 de setembro, estão sendo comemorados os 
180 anos da 1ª imigração alemã para o Estado, que 
se iniciou com a implantação da primeira colônia em 
1829 em Rio Negro. A partir dessa data, os imigrantes 
alemães alastraram a sua presença, com a fundação 

das colônias de Terra Nova, Santa Leopoldina e Castro 
(1855). No século XX eles se estabeleceram em Pon-
ta Grossa, Palmeira, Irati, Cruz Machado, Entre Rios 
(Guarapuava), dentre outras cidades. Em Curitiba, os 
imigrantes começaram a chegar a partir de 1833 e 
influenciaram fortemente a cultura local. Hoje em dia 
ainda existem muitos casarões espalhados em vários 
bairros da cidade e sabe-se, também, que muitas so-
ciedades teuto-brasileiras como o Clube Concórdia, 
Duque de Caxias, Clube Thalia, dentre outras, foram 
organizadas pelos imigrantes objetivando preservar a 
cultura germânica.

Não restam dúvidas de que ao saudarmos, no 
dia de hoje, a memória da chegada dos primeiros imi-
grantes alemães ao Paraná, estamos rendendo um 
merecido tributo a uma das maiores influências na 
formação do povo e da cultura brasileira. As pequenas 
colônias que foram fundadas pelos imigrantes alemães 
transformaram-se em referências de progresso e de-
senvolvimento. Os seus descendentes são pessoas que 
hoje muito honram e orgulham a nossa pátria – atual-
mente, estima-se que dezoito milhões de brasileiros 
têm, pelo menos, um antepassado de origem alemã. 
O patrimônio lingüístico, étnico, social do nosso país 
tem raízes multiculturais que evidenciam que a fusão 
de diferentes tradições culturais é benéfica, necessá-
ria e salutar.

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2009. 
– Senador FLÁVIO ARNS.

Embaixador da Alemanha no Brasil:
Embaixador Prot von Kunow
SES - Avenida das Nações, Qd. 807, lote 25
70415-900 Brasília - DF
Caixa Postal 030 - 70359-970 Brasília - DF
Instituto GOETHE de Curitiba
Dra. Claudia Römmelet
R. Reinaldino S. de Quadros, 33
80045-070 Curitiba – PR, Brasil

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) – 
O requerimento que acaba de ser lido será encaminhado 
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, expediente que passo a ler.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – 
PI) – O expediente que acaba de ser lido será enca-
minhado à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 183/2009/CE

Brasília, 29 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Comunicado

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presi-

dência, em reunião realizada no dia 22 de setembro 
do corrente, indicou, nos termos do art. 89, IV, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, os nomes dos(as) 
Excelentíssimos(as) Senhores(as) para comporem os 
quadros da Subcomissão Permanente do Esporte do 
Senado Federal: Bloco Parlamentar da Minoria: Titu-
lares: Álvaro Dias (PSDB – PR), Raimundo Colombo 
(DEM – SC), Gilberto Goellner (DEM – MT). Flávio Arns 
(S/Partido) e Papaléo Paes (PSDB – AP); Maioria: Ti-
tulares: Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – MG) 
e Sérgio Zambiasi (PTB – RS). Suplentes: Gerson Ca-
mata (PMDB – ES) e Neuto de Conto (PMDB – SC); 
Bloco de Apoio ao Governo: Titulares: Eduardo Suplicy 
(PT – SC) e Inácio Arruda (PCdoB – CE). Suplente: 
João Vicente Claudino (PTB – PI).

Informo ainda que em reunião realizada em 29 de 
abril do corrente, esta Presidência indicou, nos termos 
regimentais, os nomes dos(as) Excelentíssimos(as) 
Senhores(as) Senadores(as) para comporem os qua-
dros da Subcomissão Permanente de Cinema, Teatro, 
Música e Comunicação Social do Senado Federal: Blo-
co da Minoria: Titulares: Rosalba Ciarlini (DEM – RN) 
Marcos Maciel (DEM – PE) Marisa Serrano (PSDB – 
MS) e Eduardo Azeredo (PSDB – MG) Suplentes: Ade-
mir Santana (DEM – DF), Raimundo Colombo (DEM 
– SC), Cícero Lucena (PSDB – PB) e Papaléo Paes 

(PSDB – AP); PMDB: Titulares: Gerson Camata (PMDB 
– ES), Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – MG) e 
Francisco Dornelles (PP – RJ). Suplente: Valdir Raupp 
(PMDB – RO); Bloco de Apoio ao Governo: Titulares: 
Ideli Salvatti (PT – SC), Paulo Paim (PT – RS), Inácio 
Arruda (PCdoB – CE) e Sérgio Zambiasi (PTB – RS). 
Suplente: Flávio Arns (S/Partido); e PDT: Titular: Cris-
tovam Buarque (PDT – DF).

Atenciosamente, Senador Flávio Arns, Presiden-
te da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) 
– Não há mais oradores inscritos.

Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Arthur Virgílio, 
Sérgio Guerra, Mário Couto, Flexa Ribeiro, João Pedro, 
Osvaldo Sobrinho e Romero Jucá enviaram discursos 
à Mesa para serem publicados na forma do disposto 
no art. 203, combinado com o art. 210, inciso I e o § 
2º, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs., 
ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro 
da matéria intitulada, “POR DENTRO DO COFRE DO 
MST”, publicada pela revista Veja,em sua edição de 
02 de setembro de 2009.

A matéria destaca que a revista Veja teve aces-
so às movimentações bancárias de quatro entidades 
ligadas aos Sem Terra. Elas revelam que o governo e 
organização internacionais acabam financiando ativi-
dades criminosas do movimento.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

    713ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 713ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 713ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48594 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL714 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL714 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL714



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48595    715ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 715ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 715ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48596 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL716 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL716 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL716



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48597    717ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 717ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 717ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48598 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL718 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL718 SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL718



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 48599

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar a matéria intitulada “Virgílio aciona CNJ con-
tra desembargador”, publicada pelo jornal O Estado de 
S.Paulo,em sua edição de 04 de agosto de 2008.

A matéria destaca que o líder do PSDB no Se-
nado, Arthur Virgílio (AM), pediu ontem ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) que abra sindicância para 
investigar a decisão do desembargador Dácio Vieira, 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, contra o 
jornal O Estado de S.Paulo. Em liminar concedida ao 
empresário Fernando Sarney, filho do senador José 

Sarney (PMDB-AP), o desembargador proibiu o jornal 
de publicar informações sobre a Operação Boi Barrica, 
da Polícia Federal.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a ma-
téria acima citada passe a constar dos Anais do Se-
nado Federal. 

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para registrar 
a matéria intitulada “Dirigentes da Receita vêem ruptu-
ra’ e entregam cargos”, publicado pelo jornal Folha de 
S.Paulo, em sua edição de 25 de agosto 2009.

A matéria destaca que doze integrantes da cúpula 
da Receita Federal pediram exoneração coletiva, num 
levante contra a interferência política no órgão patroci-
nada pelo ministro da Fazenda Guido Mantega e pelo 
Palácio do Planalto. A decisão do grupo é um protesto 
contra o recuo da Receita Federal no cerco a gran-
des sonegadores. A decisão provocou efeito cascata 
noutros níveis da Receita, o que ameaça paralisar o 
fisco. Em carta enviada pelos superintendentes e co-

ordenadores gerais ao secretário da Receita Federal, 
Otacílio Cartaxo, intitulada, Por ‘uma receita mais re-
publicana’, os demissionários alegam que a ruptura 
com a orientação e as diretrizes que pautavam o órgão 
torna impossível ao grupo continuar participando da 
atual administração da RFB.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “MST manda no País”, 
publicada pelo jornal O Estado de S.Paul,o em sua 
edição de 16 de agosto de 2009.

A matéria destaca que a nova jornada de lutas 
do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que 
a cada ano está mais organizado, abrangente e de-
safiador das leis do País, tenta deixar claro que não é 
o governo e sim os “movimentos sociais” que devem 

fazer a reforma agrária. Eles exigem a liberação de R$ 
800 milhões do orçamento do Incra para os assenta-
mentos do MST.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar os Anais do Senado 
Federal. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro 
da matéria intitulada “Ipea entra na guerra da Receita com 
dados a favor de Lina e contra Mantega”, publicada pelo 
jornal O Estado de S.Paulo, de 27 de agosto de 2009. 

A matéria destaca que de dentro do próprio governo 
surgiu um aliado de peso para defender a ex-secretária 
da Receita Federal Lina Vieira, cuja gestão foi chamada 
de ineficiente pelo ministro da Fazenda Guido Mantega. O 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou 
um estudo mostrando que a queda da arrecadação se deva 

deterioração da economia brasileira e às desonerações 
adotadas pelo governo federal para minimizar os efeitos 
da crise econômica mundial no Brasil.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima citada 
seja considerada parte integrante deste pronunciamento, 
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 

Senadores, solicito a Vossa Excelência que seja con-

signado nos anais do Senado Federal a matéria anexa 

publicada no Diário do Amazonas, Seção Opinião, do 

dia 30 de setembro de 2009, que trata sobre a lei da 

compra de votos e a democracia, de autoria do jorna-
lista Lino Chixaro.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, tenho a grata satisfação de comunicar 
que a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turis-
mo - CDR aprovou no dia de hoje o Projeto de Lei do 
Senado Federal nº 353/2009, de autoria do Senador 
Jayme Campos, que Dispõe sobre a criação de Zona 
de Processamento de Exportação (ZPE) no Município 
de Rondonópolis, no Estado de Mato Grosso.

As Zonas de Processamento de Exportação 
(ZPEs) são áreas de livre comércio destinadas à ins-
talação de empresas voltadas à produção de bens a se-
rem comercializados exclusivamente com o exterior. 

No Brasil as ZPE’s foram criadas pelo Decreto-Lei 
2.452/88 e entre 1988 e 1994 foram criadas17 ZPEs.

As ZPEs têm sido utilizadas em diversos países 
como mecanismo de estímulo ao desenvolvimento, 
contribuindo também para o equilíbrio do balanço de 
pagamentos e a atualização tecnológica do parque 
industrial. Em muitos casos, são localizadas em regi-
ões menos desenvolvidas como forma de reduzir os 
desequilíbrios regionais. 

Diante da importância do tema para o Estado de 
Mato Grosso, o ilustre Senador Jayme Campos apre-
sentou outros projetos propondo a criação de ZPE’s nos 
municípios de Barra do Garça, Sinop, Várzea Grande 
e Alta Floresta.

Esse é o registro que faço.
Muito obrigado!
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Serviço Nacional de Aprendizagem Co-
mercial (Senac) foi criado em 10 de janeiro de 1946 
pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), por 
meio do Decreto-Lei nº 8.621. Desde a sua fundação, 
se dedica à atividade educacional e de treinamento 
profissional com vistas à formação e preparação de 
trabalhadores para o comércio. Até hoje, a qualifica-
ção de mão-de-obra especializada é uma das suas 
principais preocupações.

No final da década de 1940, o Senac assumiu 
uma posição de vanguarda em todo o Brasil com o 
ensino a distância. Na década de 1960, inovou mais 
uma vez com as chamadas empresas pedagógicas, 
ou empresas-escola. Com essa iniciativa, a entidade 
oferecia aos alunos a possibilidade de vivenciar o tra-
balho em ambiente próprio. Convém destacar que, com 
o sucesso do programa, esse tipo de treinamento é 
mantido até hoje. Os maiores exemplos são os hotéis-
escola e os restaurantes-escola que se caracterizam 
pela qualidade e bom funcionamento.

Desde a sua fundação, o Senac pensou grande 
e logo procurou estender as suas ações educacionais 

para cidades distantes dos grandes centros urbanos. 
Foi assim que surgiram os primeiros cursos volantes e 
pouco mais tarde os cursos de unidades móveis. Com 
isso, ganhou respeitabilidade e passou a ser conhe-
cido nacionalmente.

Na década de 1990, com o surgimento das novas 
tecnologias da informação e com o avanço da Internet 
no País, a instituição passou a produzir livros, vídeos 
e softwares voltados para as suas áreas de atuação. 
Assim, foi criada naquela época a TV Senac, que pos-
teriormente passou a se chamar Rede Sesc-Senac 
de Televisão e, hoje, Sesc TV, com uma programação 
totalmente voltada para a cultura e o lazer. Merece 
igual destaque a criação do programa radiofônico 
Espaço Senac, no mesmo período. A partir de 2002, 
houve uma reformulação e o programa passou a se 
chamar, Sintonia Sesc-Senac, ouvido hoje por milhões 
de brasileiros graças à transmissão feita por mais de 
850 emissoras.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o Senac 
engrandece o Brasil e orgulha o povo brasileiro. Todos 
os anos, milhares de trabalhadores do comércio, da 
área de serviços e empregados em outras atividades 
afins usufruem dos cursos, dos treinamentos e de ou-
tros produtos que fazem parte de sua programação. 
Dessa forma, nos dias de hoje, em mais de 2 mil e 
500 municípios encontramos uma referência do Se-
nac, um curso em funcionamento ou um treinamento, 
quase sempre em parceria com o poder público, com 
as empresas privadas, com sindicatos e com outras 
representações sociais. 

Com esse trabalho, ele consegue firmar ainda 
mais o compromisso de ser um agente direto da pro-
dução educacional, do intercâmbio de conhecimentos, 
do desenvolvimento econômico e social do País, da 
integração, da inclusão, das novas relações interpes-
soais e um incentivador da consciência profissional 
dos trabalhadores e da qualidade dos serviços que 
são oferecidos ao público.

Dessa forma, em apenas 63 anos de atuação, 
já fez muito pelo País e já acumula em seu histórico 
mais de 50 milhões de atendimentos. Sua presença é 
efetiva no Distrito Federal e em todos os Estados com 
centenas de ambientes educacionais especializados, 
com as empresas pedagógicas e com as unidades 
móveis que contribuem de maneira imprescindível 
para o crescimento profissional e pessoal de milhões 
de brasileiros.

Para os dirigentes do Senac, o ano de 2008 foi co-
roado de realizações para a organização e representou 
o início de um novo tempo institucional. A convite do Go-
verno Federal, desenvolveu o Programa Senac de Gra-
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tuidade (PSG), por meio do qual aumentará a oferta de 
vagas gratuitas em seus cursos, já a partir deste ano. 

De acordo com o seu Relatório 2008, publicação 
cujo exemplar tive a honra de receber em meu gabinete, 
foram contabilizados naquele ano mais de 2 milhões 
de atendimentos, entre matrículas e ações extensivas. 
Mais de 1 milhão de alunos concluíram os seus cursos 
e mais de 1 milhão receberam atendimento gratuito. A 
carga horária total de cursos ministrados no ano de 2008 
foi de mais de 8 milhões de horas, tendo sido atendi-
dos 2.502 municípios. O seu corpo docente encerrou 
o ano com um efetivo de 20.887 professores.

No que se refere ao PSG, que foi ratificado pelo 
Decreto nº 6.633, de 15 de novembro de 2008, o obje-
tivo é aumentar o número de cursos gratuitos. O Pro-
grama foi todo estruturado no final de 2008 e iniciado 
no início deste ano. Nesta primeira fase, o PSG oferece 
cursos de Formação Inicial e Continuada aprendiza-
gem, capacitação e aperfeiçoamento – e de Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio – qualificação e 
habilitação técnica. 

O processo seletivo levou em conta, além da quan-
tidade de vagas do curso escolhido e da apresentação 
dos documentos exigidos, o Índice PSG, uma fórmula 
criada para favorecer os candidatos mais adequados ao 
perfil do programa. Basicamente, esse Índice é medido 
levando em conta a renda familiar bruta, se o candidato 
possui algum tipo de deficiência, se ele é dependente ou 
arrimo de família, se sua condição de trabalho é pouco 
satisfatória, se já foi aluno de algum curso gratuito do 
Senac e se pertence a família numerosa.

Segundo o Relatório 2008, para operacionalizar o 
PSG, o Senac alocará, de forma progressiva, parcela dos 
seus recursos líquidos provenientes da contribuição compul-
sória em vagas gratuitas. Neste ano de 2009, por exemplo, 
o percentual de recursos destinados é de 20%. Nos anos 
seguintes, a percentagem aumentará gradativamente. Em 
2010, será de 25%; em 2011, 35%; em 2012, 45%, em 
2013, 55% e, em 2014, 66,7%. É importante salientar que 
o PSG pode ser considerado hoje como o maior programa 
social do Senac. Segundo seus dirigentes, a partir de 2010, 
serão divulgados os primeiros resultados do curso e esse 
mesmo procedimento será repetido ano a ano.

Finalmente, em 2008, a indústria e o comércio 
deram as mãos e foram os responsáveis por um dos 
eventos mais importantes da educação profissional, a 
Olimpíada do Conhecimento. Além dessa participação, 
o Senac esteve igualmente presente em muitos outros 
acontecimentos importantes no ano passado.

Ao terminar este pronunciamento, gostaria de dizer 
que passaria horas falando sobre a importância do Senac, 
elogiando o seu trabalho, o seu engajamento e o esforço 
que desenvolve em benefício do futuro do País. Por isso, 

em minha opinião, pela excelência de suas ações e pela 
seriedade dos programas que realiza, o Senac merece o 
aplauso de todos os brasileiros. Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – 

PI) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão delibe-
rativa ordinária, a realizar-se amanhã, dia 1º, às 14 
horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 14, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 464, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 14 de 2009, que dispõe so-
bre a prestação de auxílio financeiro pela União 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios, no exercício de 2009, com o objetivo de 
fomentar as exportações do País, e sobre a par-
ticipação da União em fundos garantidores de 
risco de crédito para micro, pequenas e médias 
empresas e altera as Leis nºs 11.491, de 20 de 
junho de 2007, 8.036, de 11 de maio de 1990, 
e 8.001, de 13 de março de 1990 (proveniente 
da Medida Provisória nº 464, de 2009). 

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

(Lido no Senado Federal no dia 16.09.2009) Re-
lator revisor: Senador Osmar Dias (Sobrestando a 
pauta a partir de: 10.08.2009) Prazo final prorrogado: 
23.10.2009

2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 15, DE 2009
 (Proveniente da Medida Provisória nº 465, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei de Conversão nº 15, de 2009, que
autoriza a concessão de subvenção econô-
mica ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES, em operações 
de financiamento destinadas à aquisição e 
produção de bens de capital e à inovação tec-
nológica; altera as Leis nºs 10.925, de 23 de 
julho de 2004, 11.948, de 16 de junho de 2009, 
9.818, de 23 de agosto de 1999, e 6.704, de 
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26 de outubro de 1979; revoga dispositivos da 
Medida Provisória nº 462, de 14 de maio de 
2009, e do Decreto nº 70.235, de 6 de março 
de 1972; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 465, de 2009). 

(Lido no Senado Federal no dia 16.09.2009) Re-
lator revisor: Senador João Pedro (Sobrestando a 
pauta a partir de: 30.08.2009) Prazo final prorrogado: 
12.11.2009

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 Lú-
cia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 da 
Constituição Federal (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 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. 

6
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. 

7
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. 

8
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. 

9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 

42, DE 2008 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº 
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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). 

are er ob nº 29  de 2009  da o-
i o de on titui o  u ti a e idadania  

Re ator  Senador E edito nior  fa or e  
o  a  E enda  nº  1 a -  de reda o  
ue a re enta  

10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 28, DE 2009

Quinta e o de di u o  e  ri eiro 
turno  da ro o ta de E enda  on titui o 
nº 28  de 2009 nº 41 2005  na ara do  
De utado  tendo o o ri eiro i nat rio o 
De utado Antonio ar o  i aia  ue dá nova 
redação ao § 6º do art. 226 da Constituição 
Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade 
do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o 
requisito de prévia separação judicial por mais 
de um ano ou de comprovada separação de 
fato por mais de dois anos. 

are er fa or e  ob nº 8  de 2009  da 
o i o de on titui o  u ti a e idadania  

Re ator  Senador De tene  orre  

11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2008 

ri eira e o de di u o  e  ri ei-
ro turno  da ro o ta de E enda  on titui o 
nº 2  de 2008  tendo o o ri eira i nat -
ria a Senadora atr ia Sabo a  ue altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional. 

are er fa or e  ob nº 1 21  de 2009  
da o i o de on titui o  u ti a e idada-
nia  Re atora  Senadora Ser  S e aren o  

12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2001 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara nº 4  de 2001 nº 88 9  na 

a a de ori e  do De utado a ue  a -
ner  ue dispõe sobre a construção de muro 
de proteção contínuo nas pontes, viadutos e 
curvas perigosas em rodovias federais. 

are ere  ob nº  1 2 e 1 14  de 200  
e 94  de 2009  da  o i e  

de Ser i o  de Infra-E trutura  Re atora  Se-
nadora e oi a e ena  fa or e  no  ter o  da 
E enda nº 1- I  ue a re enta  o  oto ontr -
rio en ido do Senador Leo ar Quintani a  e 

de A unto  E on i o  e  audi n ia  
no  ter o  do Re ueri ento nº 2 9  de 200  
1º ronun ia ento  Re atora  Senadora Ser  
S e aren o  o i itando 

13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara nº 9  de 2001 no 4 594 94  
na a a de ori e  do ent o De utado au-
o ai  ue dispõe sobre o atendimento de 
emergência de acidentes do trabalho em loca-
lidades onde não existe rededo Sistema Único 
de Saúde - SUS. 

are ere  ob nº  12  de 200  e 1 428  
de 2009  da o i o de A unto  So iai  
1º ronun ia ento  Re ator ad o  Sena-
dor i o iana  fa or e  2º ronun ia ento 
e  ree a e  no  ter o  do  Re ueri ento  

nº  241  de 200  Re ator  Senador E edito 
nior  fa or e  no  ter o  da E enda no 

1- AS Sub tituti o  ue ofere e  

14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003 

Di u o  e  turno ni o  do ro-
eto de Lei da ara nº 5  de 200  nº 

055 2000  na a a de ori e  do De utado 
i o ander a  ue altera a Lei nº 9.610, 

de 19 de fevereiro de 1998, para incluir, na 
categoria de intérpretes ou executantes, os 
dubladores. 

are ere  ob nº   e  de 2009  
da  o i e  

de Edu a o  u tura e E orte e  au-
di n ia  no  ter o  do Re ueri ento nº 1  de 
200  Re ator  Senador Ant nio ar o  a a-
dare  fa or e  e 

de on titui o  u ti a e idadania  Re-
ator ad o  Senador a ter ereira  fa or e  
o  E enda nº 1-  ue a re enta  

15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 15, DE 2006

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara nº 15  de 200  nº 4 924 2005  
na a a de ori e  do De utado ernardo 
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Ari ton  ue 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). 

are er fa or e  ob nº 5  de 2009  da 
o i o de on titui o  u ti a e idadania  

Re atora  Senadora Ser  S e aren o  

16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara nº 11  de 200  nº 55 200  
na a a de ori e  do De utado o o err-

ann Neto  ue determina a publicidade dos 
valores das multas decorrentes da aplicação 
do Código de Defesa do Consumidor revertidos 
para o Fundo Nacional de que a trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990. 

are er ob nº 1 52  de 200  da o i -
o de eio A biente  Defe a do on u idor 

e Fi a i a o e ontro e  Re ator  Senador 
F io Arn  fa or e  no  ter o  da E enda 
nº 1- A Sub tituti o  ue ofere e  

17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2007 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara nº 8  de 200  nº 2 200  
na a a de ori e  de ini iati a do re iden-
te da Re b i a  ue altera o art. 1.526 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código 
Civil, determinando que a habilitação para o 
casamento seja feita pessoalmente perante o 
oficial do Registro Civil. 

are er ob nº 1 088  de 2009  da o i -
o de on titui o  u ti a e idadania  Re ator 

ad o  Senador In io Arruda  fa or e  o  a 
E enda n  1-  de reda o  ue a re enta  

18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2007

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara nº 48  de 200  nº 048 2002  
na a a de ori e  do De utado A berto Fra-
a  ue acrescenta o § 3º ao art. 83 da Lei nº 

7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução 
Penal, determinando que os estabelecimentos 
penais destinados às mulheres tenham por 
efetivo de segurança interna somente agentes 
do sexo feminino. 

are er fa or e  ob nº 1 212  de 2009  
da o i o de on titui o  u ti a e idada-
nia  Re atora  Senadora Ser  S e aren o  

19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara nº 0  de 200  nº 88 2000  
na a a de ori e  do De utado o  ar o  
E ia  ue dispõe sobre a prestação de servi-
ços de psicologia e de assistência social nas 
escolas públicas de educação básica. 

are ere  ob nº  298 e 299  de 2009  
da  o i e  

de Edu a o  u tura e E orte  Re ator  
Senador ero Lu ena  fa or e  ao ro eto  
o  a E enda nº 1- E  ue a re enta  e 

de A unto  So iai  Re ator  Senador 
o ari do a a anti  fa or e  no  ter o  da 

E enda nº 2- AS Sub tituti o  ue ofere e  

20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 126, DE 2007 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara nº 12  de 200  nº 252 200  
na a a de ori e  de ini iati a do re idente 
da Re b i a  ue dá nova redação à alínea 
“o” do inciso VII do caput do art. 27 da Lei nº 
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe 
sobre a organização da Presidência da Repú-
blica e dos Ministérios (altera competências 
do Ministério da Defesa). 

are er fa or e  ob nº 525  de 2008  
da o i o de on titui o  u ti a e ida-
dania  Re ator  Senador Ro ero u  

21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2008

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara nº 5  de 2008 nº 24 2004  
na a a de ori e  do De utado Dr  Ro i-
n a  ue altera o art. 13 da Lei n° 5.700, de 
1° de setembro de 1971 (inclui a bandeira do 
Mercosul nos casos de hasteamento diário da 
Bandeira Nacional). 

are er fa or e  ob nº 52  de 2008  
da o i o de Edu a o  u tura e E orte  
Re ator  Senador S r io a bia i  

22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008 
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Di u o  e  turno ni o  do ro eto 
de Lei da ara nº  de 2008 nº 108 200  
na a a de ori e  da De utada So an e 
A ara  ue altera o inciso II do caput do art. 
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 - Código Civil (é obrigatório o regime de 
separação de bens no casamento de pessoa 
maior de 70 anos). 

are er ob nº 1 92  de 2009  da o-
i o de on titui o  u ti a e idadania  

Re ator  Senador a dir Rau  fa or e  o  
a E enda nº 1-  ue a re enta  

23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara nº 28  de 2008 nº 5 02 2005  
na a a de ori e  de ini iati a do re iden-
te da Re b i a  ue altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências. 

are er fa or e  ob nº 1 148  de 2008  
da o i o de A unto  E on i o  Re a-
tor ad o  Senador In io Arruda  

24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2008 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara nº 4  de 2008 nº 5 1 9 2001  
na a a de ori e  do De utado O ar Ser-
ra io  ue altera os arts. 12 e 21 da Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992 - Lei de Impro-
bidade Administrativa (permite a aplicação de 
sanções, isolada ou cumulativamente, ao res-
ponsável por ato de improbidade, e restringe 
a aplicação da pena de ressarcimento). 

are er fa or e  ob nº 1 05  de 2009  
da o i o de on titui o  u ti a e i-
dadania  Re ator ad o  Senador Neuto de 

onto  

25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara nº 8  de 2008 nº 1 8 1 200  
na a a de ori e  do De utado Edin o e  
ue inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 

setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica. 

are er ob nº 1 229  de 2008  da o i -
o de Ser i o  de Infrae trutura  Re ator  Se-

nador ero Lu ena  fa or e  no  ter o  da 
E enda nº 1- I Sub tituti o  ue ofere e  

26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2008

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara nº 1 0  de 2008 nº 452 2008  
na a a de ori e  de ini iati a do re iden-
te da Re b i a  ue dispõe sobre a criação 
da Carreira de Desenvolvimento de Políticas 
Sociais, sobre a criação de cargos de Analista 
Técnico e de Agente Executivo da Superinten-
dência de Seguros Privados - SUSEP, sobre 
a transformação de cargos na Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária - ANVISA, altera o 
Anexo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 
2004, para adaptar os quantitativos de cargos 
da ANVISA, a Lei nº 11.539, de 8 de novem-
bro de 2007, que dispõe sobre a Carreira de 
Analista de Infra-Estrutura e sobre o cargo 
isolado de provimento efetivo de Especialis-
ta em Infra-Estrutura Sênior, e altera a Lei nº 
11.526, de 4 de outubro de 2007, para prever 
a fórmula de pagamento de cargo em comis-
são ocupado por militar, e a Lei nº 10.683, de 
28 de maio de 2003. 

are er fa or e  ob nº 1 199  de 2008-
en  e  ub titui o  o i o de on ti-

tui o  u ti a e idadania  Re ator  Senador 
Ro ero u  

27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 136, DE 2008 - COMPLEMENTAR 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de Lei 
da ara nº 1  de 2008 - o e entar nº 

5 200 - o e entar  na a a de ori e  de 
ini iati a do re idente da Re b i a  ue dispõe 
sobre a composição do Conselho de Adminis-
tração da Superintendência da Zona Franca de 
Manaus; revoga a Lei Complementar nº 68, 13 de 
junho de 1991; e dá outras providências. 

are ere  fa or ei  ob nº  95  e 954  
da  o i e  

-de on titui o  u ti a e idadania  
Re atora ad o  Senadora Ser  S e a-
ren o  e 

-de De en o i ento Re iona  e uri o  
Re ator  Senador effer on raia  
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28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara nº 14  de 2008 nº 88 200  
na a a de ori e  do De utado aur io 
Rabe o  ue altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços). 

are ere  ob nº  1 2 9 e 1 2 0  de 
2009  da  o i e  

-de on titui o  u ti a e idadania  
Re atora  Senadora Ser  S e aren o  fa o-
r e  no  ter o  da  E enda  nº  1 e 2-  
ue a re enta  e 

-da o i o de eio A biente  Defe-
a do on u idor e Fi a i a o e ontro e  

Re ator  Senador F e a Ribeiro  fa or e  ao 
ro eto e a  e enda  ofere ida  e a  

29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara nº 152  de 2008 nº 1 890 200  
na a a de ori e  do De utado auro Na if  
ue acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 

de junho de 1993, para dispor sobre a duração 
do trabalho do Assistente Social. 

are er fa or e  ob nº 582  de 2009  
da o i o de A unto  So iai  Re ator ad 
o  Senador F io Arn  

30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 154, DE 2008 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara nº 154  de 2008 nº 1 24 200  
na a a de ori e  do De utado r io Fran-
a  ue altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 

de 1999, que regula o processo administrativo 
no âmbito da administração pública federal. 

31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara nº 1  de 2008 nº 1 0 200  
na a a de ori e  do De utado a e a  
ue institui o exercício da profissão de Instru-

tor de Trânsito. 

are er fa or e  ob nº 1 429  de 2009  
da o i o de A unto  So iai  Re ator  
Senador o ari do a a anti  

32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto 
de Lei da ara nº 182  de 2008 nº 1 99  
na a a de ori e  do De utado Enio a i  
ue altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 199 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor). 

are er fa or e  ob nº 0  de 2009  
da o i o de eio A biente  Defe a do 

on u idor e Fi a i a o e ontro e  Re a-
tor  Senador Leo ar Quintani a  

33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara no 18  de 2008 no 1 81 1999  
na a a de ori e  do De utado Arna do Fa-
ria de S  ue regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências. 

are er ob no 1 4 0  de 2009  da o i -
o de A unto  So iai  Re ator  Senador Rena-

to a a rande  fa or e  no  ter o  da E enda 
no 1- AS Sub tituti o  ue ofere e  

34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara nº 5  de 2009 nº 1 2 200  
na a a de ori e  do De utado A e andre 
Si eira  ue inclui as vacinas contra hepatite 
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança. 

are er fa or e  ob nº 1 4 1  de 2009  
da o i o de A unto  So iai  Re ator  
Senador o Santa  

35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara nº 12  de 2009 nº 1 1 2005  
na a a de ori e  do De utado e o Ru -
o anno  ue acrescenta parágrafos ao art. 

31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
- Código de Defesa do Consumidor, para ga-
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rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos. 

are er fa or e  ob nº 0  de 2009  
da o i o de eio A biente  Defe a do 

on u idor  Fi a i a o e ontro e  Re ator 
ad o  Senador F e a Ribeiro  

36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei da ara nº 1  de 2009 nº 244 2005  
na a a de ori e  da De utada Sandra Ro-
ado  ue fixa critério para instituição de datas 

comemorativas. 
are er fa or e  ob nº 1 05  de 2009  

da o i o de Edu a o  u tura e E orte  
Re ator  Senador ri to a  uar ue  

37
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 484, DE 2009 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto 
de De reto Le i ati o nº 484  de 2009 nº 
40 200  na ara do  De utado  ue
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Senegal sobre o Exercício de 
Atividades Remuneradas por Parte de Depen-
dentes do Pessoal Diplomático, Consular, Ad-
ministrativo e Técnico, celebrado em Brasília, 
em 9 de junho de 2005. 

are er fa or e  ob nº 1 5 5  de 2009  
da o i o de Re a e  E teriore  e Defe-
a Na iona  Re ator ad o  Senador Roberto 
a a anti  

38
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 497, DE 2009 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto 
de De reto Le i ati o nº 49  de 2009 nº 
1 10 2008  na ara do  De utado  ue
aprova o texto do Memorando de Entendimen-
to entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Paraguai para a Cooperação em 
Matéria de Combate à Fabricação e ao Tráfico 
Ilícitos de Armas de Fogo, Munições, Acessó-
rios, Explosivos e Outros Materiais Correlatos, 
celebrado em Assunção, em 23 de novembro 
de 2006. 

are er fa or e  ob nº 1 5  de 2009  
da o i o de Re a e  E teriore  e Defe a 

Na iona  Re ator ad o  Senador e in ton 
Sa ado de O i eira  

39
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 503, DE 2009 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto 
de De reto Le i ati o nº 50  de 2009 nº 
90 2008  na ara do  De utado  ue 

aprova o texto do Acordo de Serviços Aére-
os entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Se-
negal, celebrado em Brasília, em 16 de maio 
de 2007. 

are er fa or e  ob nº 1 5  de 2009  da 
o i o de Re a e  E teriore  e Defe a Na-
iona  Re ator ad o  Senador F io orre  

40
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 

ra ita no  ter o  do  art  142 e 14  do 
Re i ento o u  

Se unda e o de di u o  e  ri-
eiro turno  do ro eto de Lei do Senado nº 

22  de 200  de ini iati a da o i o ar-
a entar i ta de In u rito do  orreio  
ue acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei 

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de 
1952, que dispõe sobre as Comissões Parla-
mentares de Inquérito (tipifica as condutas de 
fazer afirmação falsa ou negar a verdade, na 
condição de indiciado ou acusado, em inqué-
ritos, processos ou Comissões Parlamentares 
de Inquérito). 

are er fa or e  ob nº 1 0 4  de 2008 
e  audi n ia  no  ter o  do Re ueri ento nº 

29  de 200  Re ator  Senador A aro Dia  

41
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003 

In u do e  Orde  do Dia  no  ter o  do 
Re ur o nº  de 2008  

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei do Senado nº 82  de 200  de autoria do 
Senador Rodo o ourin o  ue dispõe sobre 
o percentual dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas portadoras de necessidades 
especiais e os critérios de sua admissão, nos 
termos do inciso VIII do artigo 37 da Consti-
tuição Federal. 

are ere  ob nº  9 4 a 9  de 2008  
da  o i e  
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de on titui o  u ti a e idadania  Re-
ator ad o  Senador o ari do a a anti  
fa or e  o  a  E enda  nº  1 e 2-  
ue a re enta  

de A unto  So iai  e  audi n ia no  
ter o  do Re ueri ento nº 510  de 200  
Re ator ad o  Senador a e a o  
fa or e  o  a  E enda   e 4- AS  e 

de Direito  u ano  e Le i a o arti i-
ati a  Re ator  Senador F io Arn  fa or e  

no  ter o  da E enda nº 5- D  Sub tituti-
o  ue ofere e  

42
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto 
de Lei do Senado nº 185  de 2004  de auto-
ria do Senador De tene  orre  ue re-
gulamenta o emprego de algemas em todo 
o território nacional. 

are ere  ob nº  920 e 921  de 2008  da 
o i o de on titui o  u ti a e idada-

nia  Re ator ad o  Senador Antonio ar o  
a adare  1º ronun ia ento obre o ro eto  

e  turno ni o  erante a o i o  fa or -
e  no  ter o  de e enda ub tituti a  ue 

ofere e  2º ronun ia ento obre a  e en-
da  a re entada  ao Sub tituti o  no turno 
u e entar  erante a o i o  fa or e  

no  ter o  da E enda nº 1-  Sub tituti-
o  ue a re enta  

43
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005 

In u do e  Orde  do Dia no  ter o  do 
Re ur o nº 8  de 200  

Di u o  e  turno ni o  do ro eto 
de Lei do Senado nº 124  de 2005  de autoria 
da Senador a a o ae  ue altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente. 

are ere  ob nº  418  de 200  e 95  
de 2009  da  o i e  

de A unto  So iai  Re ator  Senador 
Au u to ote o  fa or e  o  a E enda nº 
1- AS Sub tituti o  ue ofere e  e 

de on titui o  u ti a e idadania  Re-
ator ad o  Senador a ter ereira  fa or e  

no  ter o  do Sub tituti o  ofere ido e a o-
i o de A unto  So iai  

44
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 140, DE 2007 - COMPLEMENTAR 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei do Senado nº 140  de 200 - o e entar  
de autoria do Senador De tene  orre  ue
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. 

Endere o na Internet  tt e-
nado o br f ati idade enario f Infor a-

e  Sub e retaria de Infor a e  - 11-
25 5 2 2 9

are ere  ob nº  281 e 0  de 200  
da o i o de on titui o  u ti a e ida-
dania  Re ator  Senador arba  a on e o  
1º ronun ia ento obre o ro eto  fa or e  
o  a E enda nº 1-  ue a re enta  2º 
ronun ia ento obre a E enda nº 2- en  

fa or e  no  ter o  de Sube enda  ue 
ofere e  

45
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto 
de Lei do Senado nº 441  de 2008 a re en-
tado o o on u o do are er nº 1 1 5  de 
2008  da o i o de Direito  u ano  e 
Le i a o arti i ati a  Re ator ad o  Se-
nador F io Arn  ue 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. 

are er fa or e  ob nº 29  de 2009  
da o i o de on titui o  u ti a e ida-
dania  Re ator ad o  Senador Renato a-
a rande  

46
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 183, DE 2009 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei do Senado nº 18  de 2009  de ini iati a 
da o i o de A unto  E on i o  ue
altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, que dispõe sobre o parcelamento do 

    735ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 735ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009 735ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



48 1 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

solo urbano e dá outras providências, para 
regulamentar a implantação de equipamen-
tos urbanos. 

are er ob nº 1 88  de 2009  da o i -
o de De en o i ento Re iona  e uri o  

Re ator ad o  Senador a o erei ati  fa o-
r e  o  a E enda nº 1- DR  ue ofere e  

47
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei do Senado nº 2 5  de 2009  de ini iati a da 

o i o ar a entar de In u rito da edo-
ia  ue acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 

nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990. 

48
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 320, DE 2009 

Di u o  e  turno ni o  do ro eto de 
Lei do Senado nº 20  de 2009  de ini iati a 
da o i o de Edu a o  u tura e E orte  
ue altera a Lei nº 10.891, de 2004, que institui 

a Bolsa-Atleta, para permitir a concessão do 
benefício aos atletas-guias dos para-atletas 
das categorias T11 e T12. 

49
REQUERIMENTO Nº 527, DE 2009 

In u do e  Orde  do Dia no  ter o  do 
art  222   2º  do Re i ento Interno  

ota o  e  turno ni o  do Re ueri en-
to nº 52  de 2009  do Senador ar oni eri o  
solicitando voto de aplauso ao Governador do 
Distrito Federal, José Roberto Arruda, pela 
festa realizada na Esplanada dos Ministérios 
no dia 21 de abril. 

are er fa or e  ob nº 1 484  de 2009  
da o i o de on titui o  u ti a e ida-
dania  Re ator  Senador De tene  orre  

50
REQUERIMENTO Nº 545, DE 2009 

In u do e  Orde  do Dia no  ter o  do art  222   
2º  do Re i ento Interno  

ota o  e  turno ni o  do Re ueri-
ento nº 545  de 2009  do Senador Art ur 
ir io  solicitando voto de repúdio à tenta-

tiva de intimidação contra o Secretário-Geral 
do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do 
Amazonas, jornalista Cristóvão Nonato, no dia 
08 de maio de 2009, em Manaus. 

are er fa or e  ob nº 1 485  de 2009  
da o i o de on titui o  u ti a e ida-
dania  Re ator  Senador De tene  orre  

51
REQUERIMENTO Nº 1.093, DE 2009 

ota o  e  turno ni o  do Re ueri-
ento nº 1 09  de 2009  do Senador Ro ero 

u  solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 238, de 2006, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Serviços de 
Infraestrutura (prorrogação da não incidência 
do Adicional ao Frete para Renovação da Ma-
rinha Mercante). 

52
REQUERIMENTO Nº 1.094, DE 2009 

ota o  e  turno ni o  do Re ueri en-
to nº 1 094  de 2009  do Senador au o ai
solicitando o desapensamento da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 50, de 2006, das 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 38, 
de 2004, e 86, de 2007, a fim de que tenha 
tramitação autônoma (voto secreto). 

53
REQUERIMENTO Nº 1.102, DE 2009 

ota o  e  turno ni o  do Re ueri en-
to nº 1 102  de 2009  do Senador Ro ero u
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 301, de 2009, com os Pro-
jetos de Lei do Senado nºs 212, de 2005; 67, 
199, 239 e 342, de 2006; e 287, de 2008, que 
já se encontram apensados, por regularem a 
mesma matéria. (porte de arma de fogo) 

54
REQUERIMENTO Nº 1.112, DE 2009 

ota o  e  turno ni o  do Re ueri-
ento nº 1 112  de 2009  do Senador Ro e-

ro u  solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 291, de 2006, 
e 63, de 2007, por regularem a mesma ma-
téria (concede benefício no imposto de renda 
para empresas). 
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55
REQUERIMENTO Nº 1.149, DE 2009 

ota o  e  turno ni o  do Re ueri en-
to nº 1 149  de 2009  do Senador i o iana
solicitando o desapensamento da Projeto de 
Lei do Senado nº 259, de 2006, dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 184, de 2004, e 258, de 
2006, a fim de que tenha tramitação autônoma 
(Código Brasileiro de Aeronáutica). 

56
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2009 

ota o  e  turno ni o  do Re ueri-
ento nº 1 15  de 2009  do Senador Ro ero 

u  solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 4, de 2008, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Justi-
ça e Cidadania (institui o regime de dedicação 
exclusiva para os profissionais da educação 
básica pública). 

57
REQUERIMENTO Nº 1.158, DE 2009 

ota o  e  turno ni o  do Re ueri en-
to nº 1 158  de 2009  do Senador effer on 

raia  solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 510, de 1999, e 
505, de 2007, com o Projeto de Lei da Câmara 
nº 35, de 2000, que tramita em conjunto com 
os Projetos de Lei do Senado nºs 25, 165, 182, 
242, 308 e 355, de 2003; 352, de 2004; 370, 
de 2005; 151 e 531, de 2007, por regularem a 
mesma matéria. (propaganda de bebidas al-
coólicas, alimentos, produtos fumígeros, me-
dicamentos, terapias e defensivos). 

58
REQUERIMENTO Nº 1.159, DE 2009 

ota o  e  turno ni o  do Re ueri-
ento nº 1 159  de 2009  do Senador E e-

dito nior  solicitando a tramitação conjunta 
do Projeto de Lei do Senado nº 426, de 2008, 
com o de nº 202, de 2008, que já se encontra 
apensado aos Projetos de Lei da Câmara nºs 
19 e 70, de 2004; 78, 86, 108 e 133, de 2005; 
6, de 2006; 99, 103 e 128, de 2007; e 74, 135, 
165, 172 e 198, de 2008; e com os Projetos de 
Lei do Senado nºs 141 e 322, de 2003; 167 e 
208, de 2004; 56 e 315, de 2006; 71, 96, 97, 
192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594, 

613 e 645, de 2007; 19, 253 e 280, de 2008, 
por regularem a mesma matéria (mudanças 
na Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro). 

59
REQUERIMENTO Nº 1.198, DE 2009 

ota o  e  turno ni o  do Re ueri-
ento nº 1 198  de 2009  do Senador E e-

dito nior  solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 369, de 2008, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Sociais (proíbe concurso público para 
cadastro de reserva). 

60
REQUERIMENTO Nº 1.217, DE 2009 

ota o  e  turno ni o  do Re ueri en-
to nº 1 21  de 2009  de autoria do Senador 

a ter ereira  solicitando o desapensamento 
dos Projetos de Lei da Câmara n°s 49, de 2003; 
e 86, de 2004, e dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 115 e 134, de 2005; 223 e 285, de 2006; e 
558, de 2007; e a tramitação conjunta, dividida 
em dois blocos, por afinidade, das seguintes 
matérias: - Projetos de Lei do Senado nºs 410, 
de 2003; e 224, de 2004 (gratuidade no trans-
porte coletivo para idosos); e - Projetos de Lei 
do Senado nºs 249, de 2004; e 135, de 2008 
(isenções fiscais para doações a instituições 
filantrópicas e pensão alimentícia). 

61
REQUERIMENTO Nº 1.234, DE 2009 

ota o  e  turno ni o  do Re ueri ento 
nº 1 2 4  de 2009  do Senador i o iana  soli-
citando o desapensamento do Projeto de Lei do 
Senado nº 25, de 2007, dos Projetos de Lei do 
Senado nºs 221 e 268, de 2006, a fim de que 
tenha tramitação autônoma (amazônia legal). 

62
REQUERIMENTO Nº 1236, DE 2009 

ota o  e  turno ni o  do Re ueri-
ento nº 1 2  de 2009  do Senador i ber-

to oe ner  solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 374, de 2009, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Agri-
cultura e Reforma Agrária. 
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63
REQUERIMENTO Nº 1.238, DE 2009 

ota o  e  turno ni o  do Re ueri ento 
nº 1 2 8  de 2009  do Senador Ro ero u  soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
232, de 2006, além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, tam-
bém, a de Constituição, Justiça e Cidadania. 

64
REQUERIMENTO Nº 1239, DE 2009 

ota o  e  turno ni o  do Re ueri-
ento nº 1 2 9  de 2009  do Senador Ro ero 

u  solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 685, de 2007, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania. 

65
REQUERIMENTO Nº 1.263, DE 2009 

ota o  e  turno ni o  do Re ueri en-
to nº 1 2  de 2009  do Senador e in ton 
Sa ado  solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 81, de 2008, além das Co-
missões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Ci-
ência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática (dispõe sobre a comercialização 
e o uso de óleo de origem vegetal). 

66
REQUERIMENTO Nº 1270, DE 2009 

ota o  e  turno ni o  do Re ueri-
ento nº 1 2 0  de 2009  do Senador O a do 

Sobrin o  solicitando o desapensamento dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 264, de 2006; e 
132, de 2009, a fim de que tenham tramitação 
autônoma (dispõem sobre novas hipóteses de 
tipificação penal do esbulho possessório). 

67
REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2009 

In u do e  Orde  do Dia  no  ter o  do
 art  222 do Re i ento Interno  

ota o  e  turno ni o  do Re ueri en-
to nº 1 2  de 2009  de ini iati a da o i o 
de Re a e  E teriore  e Defe a Na iona  so-
licitando seja apresentado voto de censura e 
repúdio ao cerco militar à Embaixada do Bra-

sil em Tegucigalpa e à repressão do governo 
golpista contra as manifestações pacíficas dos 
partidários do governante legítimo de Hondu-
ras, Manuel Zelaya. 

are er nº 1  de 2009  da o i o 
de Re a e  E teriore  e Defe a Na iona  
e  ree a e  fa or e  no  ter o  do te to 
ue a re enta  

O SR. PRESIDENTE o Santa  S artido  I  
 E t  en errada e ta e o de iberati a ordin ria do 

Senado da Re b i a  de 0 de ete bro de 2009  
ini iada  14 ora

(Levanta-se a sessão às 21 horas.) 
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A - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO 
SENADO FEDERAL 

SENADO FEDERAL – SESSÕES PLENÁRIAS 
(1º A 30 DE SETEMBRO DE 2009) 

Deliberativas Ordinárias 13
Não Deliberativas 7
Deliberativas Extraordinárias 0
Especiais 6 
Total de sessões realizadas 26

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(1º a 30 de setembro de 2009) 

MATÉRIAS APROVADAS (ITENS I A XII)....................................................................................................183 

I – Medida Provisória aprovada ....................................................................................... 1 
1 – Aprovada, na forma de Projeto de Lei de Conversão, com emendas, e  

devolvida à Câmara dos Deputados ...........................................................1 

II - Projetos aprovados e enviados à sanção .................................................................... 9 
1 – Por decisão do Plenário...............................................................................7 

1.1 – De iniciativa de Senador............................................ 2 
1.2 – De iniciativa de Deputado ......................................... 3 
1.3 – De iniciativa do Presidente da República .................. 1 
1.4 – De iniciativa de Comissão Parlamentar de Inquérito. 1 

2 – Por decisão terminativa de Comissão .........................................................2 
2.1 – De iniciativa de Deputado ......................................... 1 
2.2 – De iniciativa do Presidente da República .................. 1  

III – Proposições aprovadas e enviadas à Câmara dos Deputados.............................. 17 
1 – Por decisão do Plenário...............................................................................3 

1.1 – De iniciativa do Senado Federal ................................ 1 
1.2 – De iniciativa da Câmara dos Deputados.................... 2 

2 – Por decisão terminativa de Comissão .......................................................14 

IV - Proposições aprovadas e enviadas à promulgação ................................................ 98 
1 – Concessões de telecomunicações..............................................................76 
2 – Atos Internacionais ...................................................................................15 
3 – Operações de Crédito..................................................................................7 

V – Escolha de Chefes de Missão Diplomática ................................................................ 1 
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VI – Escolha de Autoridades ............................................................................................. 2 

VII – Requerimentos de Voto de Aplauso, Censura ou Semelhante ............................. 4 

VIII – Requerimentos de Sessões Especiais e Homenagens no Período do  
Expediente ................................................................................................................ 8 

IX – Requerimentos de Informações aprovados pela Mesa ......................................... 15 

X – Requerimentos de criação/alteração de Comissão Temporária.............................. 1 

XI – Requerimentos deferidos pela Mesa (Ato da Mesa nº 2, de 2009)....................... 11 
1 – De tramitação conjunta ...............................................................................4 
2 – De desapensamento.....................................................................................7 

XII – Requerimentos Diversos ........................................................................................ 16 

MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO (ITENS XIII A XVIII) ..............................................................................25 

XIII – Parecer contrário de Comissão (art. 254 do RISF)............................................ 15 

XIV – Parecer contrário de Comissão (art. 91, § 5º do RISF) ....................................... 5 

XV – Parecer contrário de Comissão (art. 101, § 1º do RISF) ....................................... 2 

XVI – Por ter sido retirada pelo autor ............................................................................. 1 

XVII – Por ter atingido seu objetivo................................................................................. 1 

XVIII – Por ter-se tornado intempestiva ......................................................................... 1 

TOTAL DE MATÉRIAS APRECIADAS EM SETEMBRO (ITENS I A XVIII) ........................................................208

Requerimentos de Licença e Desempenho de Missões..................................................................121 
Requerimento de Criação de Comissão Parlamentar de Inquérito ................................................1 
Requerimento de Prorrogação de Comissão Parlamentar de Inquérito.........................................1 
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SUMÁRIO CONSOLIDADO DO PERÍODO DE 
2 DE FEVEREIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2009 

SENADO FEDERAL – SESSÕES PLENÁRIAS 
(2 fevereiro a 30 de setembro de 2009)

Deliberativas Ordinárias 84
Não Deliberativas 62
Deliberativas Extraordinárias 8
Especiais 17 
Total de sessões realizadas 171
Reuniões Plenárias 1
Reuniões Plenárias não realizadas 0
Total de sessões não realizadas 1
Reuniões preparatórias 2

MATÉRIAS APROVADAS (ITENS I A XVII) ................................................................................................1581 

I – Medidas Provisórias aprovadas................................................................................. 16 
1 – Aprovadas, na forma de Projeto de Lei de Conversão com emendas, 

e devolvidas à Câmara dos Deputados .......................................................8 
2 – Aprovadas na forma de Projeto de Lei de Conversão e enviadas  

à sanção ......................................................................................................5 
3 – Aprovadas na íntegra e enviadas à promulgação ........................................3

II - Projetos aprovados e enviados à sanção .................................................................. 81 
1 – Por decisão do Plenário.............................................................................56 

1.1 – De iniciativa de Senador.......................................... 15 
1.2 – De iniciativa de Deputado ....................................... 30 
1.3 – De iniciativa do Presidente da República .................. 5 
1.4 – De iniciativa do Procurador-Geral da República ...... 1 
1.5 – De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho........ 2 
1.6 – De iniciativa de Comissão Parlamentar 

 de Inquérito............................................................. 3 

2 – Por decisão terminativa de Comissão .......................................................25 
2.1 – De iniciativa de Senador............................................ 1
2.2 – De iniciativa de Deputado ......................................... 6
2.3 – De iniciativa do Presidente da República .................. 1
2.4 – De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho...... 14
2.5 – De iniciativa do Tribunal de Contas da União........... 2 
2.6 – De iniciativa do Superior Tribunal de Justiça............ 1 
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III – Proposições aprovadas e enviadas à Câmara dos Deputados............................ 182 
1 – Por decisão do Plenário ............................................................................30 

1.1 – De iniciativa do Senado Federal .............................. 10 
1.2 – De iniciativa da Câmara dos Deputados.................. 17 
1.3 – De iniciativa do Presidente da República .................. 2 
1.4 – De iniciativa de Comissão Mista ............................... 1 

2 – Em decisão terminativa de Comissão .....................................................152 

IV - Proposições aprovadas e enviadas à promulgação .............................................. 676 
1 – Concessões de telecomunicações............................................................576 
2 – Atos Internacionais ...................................................................................71 
3 – Operações de crédito.................................................................................25 
4 – Projetos de Resolução (outras matérias) .....................................................4 

V – Escolha de Chefes de Missão Diplomática .............................................................. 33 

VI – Escolha de Autoridades ........................................................................................... 38 

VII – Parecer sobre Recurso aprovado pelo Plenário..................................................... 1 

VIII – Requerimentos de Homenagem de Pesar ........................................................... 24 

IX – Requerimentos de Voto de Aplauso, Censura ou Semelhante........................... 110 

X – Requerimentos de Sessões Especiais e Homenagens no Período do  
Expediente .............................................................................................................. 56 

XI – Requerimentos de Informações aprovados pela Mesa ....................................... 140 

XII – Requerimento de Informação indeferido pela Mesa............................................. 1 

XIII – Requerimentos despachados pelo Presidente (art. 215, Inc II, b, RISF) ........... 2 

XIV – Requerimentos de prorrogação de Comissão Temporária ................................. 4 

XV – Requerimentos de criação/alteração de Comissão Temporária........................... 7 

XVI – Requerimentos deferidos pela Mesa (Ato da Mesa nº 2, de 2009) .................... 55 
1 – De tramitação conjunta .............................................................................28 
2 – De desapensamento...................................................................................27 

XVII – Requerimentos Diversos ................................................................................... 155 

MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO (ITENS XVIII A XXVII) .......................................................................139 

XVIII – Por terem alcançado objetivo ............................................................................. 3 

XIX – Parecer contrário de Comissão (art. 254 do RISF)............................................ 53 
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XX – Parecer contrário de Comissão (art. 91, § 5º do RISF) ....................................... 22 

XXI – Parecer contrário de Comissão (art. 101, § 1º do RISF) ..................................... 8 

XXII – Retirada de assinaturas dentro do prazo regimental (art. 244 do RISF)......... 2 

XXIII – Por terem sido rejeitadas em Plenário ............................................................... 4 

XXIV – Por terem sido declaradas prejudicadas .......................................................... 12 

XXV – Por terem sido retiradas pelos autores .............................................................. 32 

XXVI – Recursos arquivados (por terem recebido parecer contrário de  
comissão) .................................................................................................................. 2 

XXVII – Por ter-se tornado intempestiva ........................................................................ 1 

TOTAL DE MATÉRIAS APRECIADAS (ITENS I A XXVII) .............................................................................1720

Requerimentos de Licença e Desempenho de Missões..................................................................694 
Requerimentos de Criação de Comissão Parlamentar de Inquérito ...............................................4 
Requerimentos de Prorrogação de Comissão Parlamentar de Inquérito .......................................3 
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I – MEDIDA PROVISÓRIA 

Total ....................................................................... 1 

I.1 - Aprovada na forma de Projeto de Lei de Conversão, com emendas, e devolvida à 
Câmara dos Deputados

Total ....................................................................... 1 

Projeto de Lei de Conversão nº 13, de 2009 (Medida Provisória nº 462, de 2009), que dispõe 
sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federados que recebem recursos do Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM, no exercício de 2009, com o objetivo de superar dificuldades 
financeiras emergenciais; altera as Leis nºs 11.786, de 25 de setembro de 2008, 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, 11.882, de 23 de dezembro de 2008, 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 11.314, de 3 
de julho de 2006, 11.941, de 27 de maio de 2009, 10.925, de 23 de julho de 2004, 9.636, de 15 de maio 
de 1998, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.893, de 13 de julho de 2004, 
9.454, de 7 de abril de 1997, e 11.945, de 4 de junho de 2009, e dá outras providências. 

Sessão: 03.09.2009 
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II - PROPOSIÇÕES APROVADAS E ENVIADAS À SANÇÃO  

De iniciativa de Senador . .......................................... 2 
De iniciativa de Deputado . ....................................... 4 
De iniciativa do Presidente da República .................. 2 
De iniciativa de Comissão Parlamentar  
de Inquérito................................................................ 1 
Total ......................................................................... 9 

II.1 - Aprovadas pelo Plenário 

Total ....................................................................... 7 

Projeto de Lei da Câmara nº 137, de 2009-Complementar (nº 3.675, de 2008-
Complementar, na Casa de origem), de autoria do Presidente da República, que altera dispositivos da 
Lei Complementar nº 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 
nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, e dá outras providências. 

Sessão: 16.09.2009 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 187, de 1995 (nº 3.171, de 1997, na 
Casa de origem), de autoria do Senador Júlio Campos, que dispõe sobre a identificação criminal do 
civilmente identificado, regulamentado o art. 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal. 

Sessão: 16.09.2009 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 255, de 2004 (nº 4.852, de 2005, na 
Casa de origem), de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Exploração Sexual, 
que altera o art. 250 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Sessão: 16.09.2009 

Projeto de Lei do Senado nº 314, de 2006 (nº 1.477, de 2007, na Câmara dos Deputados), de 
autoria do Senador Gerson Camata, que inclui dispositivo no Código de Defesa do Consumidor, para 
determinar que conste, nos documentos de cobrança de dívida encaminhados ao consumidor, o nome e 
o endereço do fornecedor do produto ou serviço. 

Sessão: 16.09.2009 

Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2003 (nº 1.550, de 2006, na Casa de origem), de autoria 
do Deputado Celso Russomanno, que faculta o registro, nos documentos pessoais de identificação, das 
informações que especifica. 

Sessão: 16.09.2009 

Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 2006 (nº 4.681, de 2004, na Casa de origem), de autoria 
do Deputado Fernando Coruja, que altera o Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 - Lei de 
Introdução ao Código Civil Brasileiro, para adequá-lo à Constituição Federal em vigor. (Dispõe sobre 
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a vigência das leis estaduais, a homologação das sentenças estrangeiras declaratórias do estado das 
pessoas e o divórcio realizado no estrangeiro). 

Sessão: 16.09.2009 

Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2007 (nº 761, de 2003, na Casa de origem), de autoria do 
Deputado Roberto Pessoa, que dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000 
(inclui o Ceará na área de atuação da Codevasf). 

Sessão: 16.09.2009 

II.2 - Aprovadas em decisão terminativa de Comissão 

Total ....................................................................... 2 

 Projeto de Lei do Senado nº 354, de 1999 (nº 3.493/2000, na Câmara dos Deputados), de 
autoria
do Senador Lúcio Alcântara, que institui o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. 

(Decisão terminativa da Comissão de Educação, Cultura e Esporte) 
(Republicado, tendo em vista ter constado autoria da Senadora Lúcia Alcântara) 
Sessão: 19.08.2009 

Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 2009 (nº 36, de 1999, na Casa de origem), de autoria do 
Deputado Paulo Rocha, que altera a redação do parágrafo único do art. 145 do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, tornando pública condicionada a ação penal em razão da 
injúria que especifica. 

(Decisão terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 
Sessão: 03.09.2009 

Projeto de Lei da Câmara nº 152, de 2009 (nº 3.774, de 2008, na Casa de origem), de autoria 
do Presidente da República, que dispõe sobre a criação da Universidade Federal da Fronteira Sul - 
UFFS e dá outras providências. 

(Decisão terminativa da Comissão de Educação, Cultura e Esporte) 
Sessão: 14.09.2009 

III - PROPOSIÇÕES APROVADAS E ENVIADAS À CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

De iniciativa do Senado Federal .............................. 15 
De iniciativa da Câmara dos Deputados.................... 2 
Total ........................................................................ 17 
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III.1 – Projetos de Lei aprovados em Plenário 

Total ....................................................................... 2 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 141, de 2009 (nº 5.498, de 2009, na 
Casa de origem) de autoria do Deputado Henrique Eduardo Alves, que altera as Leis nºs 9.096, de 19 
de setembro de 1995 - Lei dos Partidos Políticos, 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece 
normas para as eleições, e 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.

Sessão: 15.09.2009 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2000 (nº 121, de 1999, na Casa 
de origem), de autoria do Deputado Cunha Bueno, que estabelece a disciplina legal para a propriedade, 
a posse, o transporte e a guarda responsável de cães. 

Sessão: 16.09.2009 

III.2 – Projetos de Lei do Senado aprovados por comissão, em decisão terminativa  

Total ..................................................................... 14 

Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2008 de autoria do Senador Marconi Perillo, que 
inscreve o nome de Rui Barbosa de Oliveira no Livro dos Heróis da Pátria. 

(Decisão terminativa da Comissão de Educação, Cultura e Esporte) 
(Republicado, tendo em vista ter constado como PLS nº 108, de 2009, na resenha de Agosto de 

2009)
Sessão: 26.08.2009 

Projeto de Lei do Senado nº 362, de 2005, de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
dispositivos da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências. 

(Decisão terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 
Sessão: iniciada em 09.09.2009 e encerrada em 10.09.2009 (matéria apreciada dia 10.09.2009) 

Projeto de Lei do Senado nº 171, de 2006, de autoria do Senador Valdir Raupp, que altera o 
art. 723 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para impor ao corretor o dever de 
informar ao cliente sobre os riscos da incumbência. 

(Decisão terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 
Sessão: iniciada em 09.09.2009 e encerrada em 10.09.2009 (matéria apreciada dia 10.09.2009) 

Projeto de Lei do Senado nº 3, de 2008, de autoria do Senador Cristovam Buarque, que 
autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Universitário de Apoio à Alfabetização de Jovens e 
Adultos.

(Decisão terminativa da Comissão de Educação, Cultura e Esporte) 
Sessão: 14.09.2009 
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Projeto de Lei do Senado nº 387, de 2008, de autoria do Senador Paulo Paim, que altera a 
redação do caput do artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a fim de consolidar 
perigosa a atividade profissional que implique a situação de risco de vida, perigo iminente de acidente 
ou violência física. 

(Decisão terminativa da Comissão de Assuntos Sociais) 
Sessão: 14.09.2009 

Projeto de Lei do Senado nº 52, de 2009, de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o caput do art. 342 do Código Penal, que prevê o crime de falso testemunho ou falsa perícia, 
para incluir o inquérito civil entre os procedimentos sujeitos à prática da infração. 

(Decisão terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 
Sessão: 14.09.2009 

Projeto de Lei do Senado nº 70, de 2009, de autoria do Senador Flexa Ribeiro, que dispõe 
sobre a oferta de cursos pré-vestibulares gratuitos em escolas da rede pública de ensino médio. 

(Decisão terminativa da Comissão de Educação, Cultura e Esporte) 
Sessão: 14.09.2009 

Projeto de Lei do Senado nº 141, de 2009, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que 
autoriza a União a instituir programa nacional de reforço escolar na educação básica pública 
denominado Programa de Apoio ao Sucesso Escolar na Educação Básica Pública (PASSEBEM). 

(Decisão terminativa da Comissão de Educação, Cultura e Esporte) 
Sessão: 14.09.2009 

Projeto de Lei do Senado nº 196, de 2009, de autoria da Senadora Patrícia Saboya, que 
acrescenta na Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, os artigos 9º-A a 9º-C, para instituir o piso 
salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. 

(Decisão terminativa da Comissão de Assuntos Sociais) 
Sessão: 14.09.2009 

Projeto de Lei do Senado nº 403, de 2007, de autoria do Senador Wilson Matos, que institui o 
Exame Nacional de Avaliação do Magistério da Educação Básica (ENAMEB) 

(Decisão terminativa da Comissão de Educação, Cultura e Esporte) 
 Sessão: 17.09.2009 

Projeto de Lei do Senado nº 464, de 2008, de autoria da Senadora Patrícia Saboya, que 
acrescenta o art. 1.124-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), para 
autorizar pedidos de separação e divórcio por meio eletrônico. 

(Decisão terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 
Sessão: 21.09.2009

Projeto de Lei do Senado nº 392, de 2008, de autoria do Senador Cristovam Buarque, que 
inclui, entre os servidores que desenvolvem atividades exclusivas de Estado, os servidores do Plano de 
Carreiras e Cargos da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

(Decisão terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 
Sessão: 24.09.2009
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Projeto de Lei do Senado nº 256, de 2005, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que 
disciplina o uso de equipamentos pelos agentes de segurança pública em todo o território nacional. 

(Decisão terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 
Sessão: 25.09.2009

Projeto de Lei do Senado nº 220, de 2008, de autoria do Senador Romero Jucá, que altera o 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para tornar crime a falsificação, 
adulteração ou fabricação de cigarro em desacordo com a legislação sanitária. 

(Decisão terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 
Sessão: 25.09.2009

Projeto de Lei do Senado nº 523, de 2003, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que altera 
o parágrafo único do artigo 106 da Lei nº 8213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, para acrescentar que a prova testemunhal 
seja considerada para efeito de comprovação do exercício da atividade rural. 

(Decisão terminativa da Comissão de Assuntos Sociais) 
Sessão: 29.09.2009 

III.3 - Projeto de Resolução do Congresso Nacional aprovado pelo Plenário 

Total ................................................................. 1 

Projeto de Resolução nº 24, de 2004-CN, de autoria do Senador Marco Maciel, que institui a 
Comissão Especial do Bicentenário da Independência do Brasil. 

Sessão: 23.09.2009 

IV - PROPOSIÇÕES APROVADAS E ENVIADAS À PROMULGAÇÃO 

De iniciativa do Senado Federal ........................... 83 
De iniciativa da Câmara dos Deputados............... 15 
Total ..................................................................... 98 

IV.1 - Projetos de Decreto Legislativo aprovados pelo Plenário 

Total ..................................................................... 15 

Projeto de Decreto Legislativo nº 112, de 2008 (nº 320, de 2007, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Paraguai para o Desenvolvimento Sustentável e a Gestão Integrada da Bacia 
Hidrográfica do Rio Apa, celebrado em Brasília, em 11 de setembro de 2006. 

Sessão: 01.09.2009 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 483, de 2009 (nº 400, de 2007, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo de Assistência Mútua Administrativa entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Estado de Israel para a Correta Aplicação da Legislação 
Aduaneira e a Prevenção, Investigação e Combate a Infrações Aduaneiras, celebrado em Jerusalém, 
em 19 de junho de 2006. 

Sessão: 01.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 487, de 2009 (nº 497, de 2008, na Câmara dos Deputados), 
de iniciativa da Comissão Conjunta do Mercosul, que aprova o texto da Decisão nº 33/04 do Conselho 
do Mercado Comum (CMC), que criou o Fundo de Financiamento do Setor Educacional do Mercosul 
(FEM), adotada em Belo Horizonte, em 16 de dezembro de 2004. 

Sessão: 01.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 493, de 2009 (nº 667, de 2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo por Troca de Notas, entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte sobre o Exercício de Atividades 
Remuneradas por Parte de Dependentes de Pessoal Diplomático e Consular, celebrado em Brasília, em 
27 de maio de 2007. 

Sessão: 01.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 494, de 2009 (nº 791, de 2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha sobre o 
Livre Exercício de Atividades Econômicas Remuneradas por Parte de Familiares Dependentes do 
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico de Missões Diplomáticas e Repartições 
Consulares, assinado em Madri, em 17 de setembro de 2007. 

Sessão: 01.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 505, de 2009 (nº 799, de 2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Tratado de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal entre a 
República Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos, assinado na Cidade do México, em 6 
de agosto de 2007. 

Sessão: 01.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 507, de 2009 (nº 856, de 2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto das Resoluções MSC.180(79), MSC.203(81), MSC.209(81), STCW.6/Circ.3, 
STCW.6/Circ.4, STCW.6/Circ.5, STCW.6/Circ.6, STCW.6/Circ.7, STCW.6/Circ.8, STCW.6/Circ.9, 
STCW.6/Circ.10, adotadas nas Sessões do Subcomitê de Treinamento e Serviço de Quarto de 
Marítimos (STW) da Organização Marítima Internacional, que resultaram em emendas à Convenção 
Internacional sobre normas de Treinamento, Expedição de Certificados e Serviço de Quarto de 
Marítimos (STCW-1978). 

Sessão: 01.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 509, de 2009 (nº 1.352, de 2008, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Protocolo de Emendas à Convenção da Organização Hidrográfica 
Internacional. 
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Sessão: 01.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 477, de 2009 (nº 2.375, de 2006, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Gâmbia, assinado em Brasília, em 9 de 
agosto de 2005. 

Sessão: 16.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 479, de 2009 (nº 2.545, de 2006, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto atualizado da Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar. 

Sessão: 16.09.2009

Projeto de Decreto Legislativo nº 491, de 2009 (nº 566, de 2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do 
Reino da Suécia sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal 
Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado em Estocolmo, em 11 de setembro de 
2007.

Sessão: 16.09.2009

Projeto de Decreto Legislativo nº 506, de 2009 (nº 854, de 2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino da Dinamarca sobre Cooperação nas Áreas de Energias Renováveis e 
Eficiência Energética, celebrado em Copenhague, em 13 de setembro de 2007. 

Sessão: 16.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 488, de 2009 (nº 499, de 2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo para a Concessão de um Prazo de Noventa Dias aos Turistas Nacionais 
dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados, celebrado em Córdoba, em 20 de julho de 2006. 

Sessão: 23.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 492, de 2009 (nº 665, de 2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo de Co-Produção Audiovisual entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Índia, celebrado em Nova Delhi, no dia 4 de junho de 2007. 

Sessão: 23.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 500, de 2009 (nº 2.143, de 2006, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto dos Termos de Referência e Regras de Procedimento do Grupo 
Internacional de Estudos sobre o Cobre - GIEC. 

Sessão: 23.09.2009 
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IV.2 - Projetos de Decreto Legislativo aprovados pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, em decisão terminativa 

Total ..................................................................... 76 

Projeto de Decreto Legislativo nº 201, de 2008 (nº 426/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Beira - Rio FM Presidente Epitácio S/C LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Presidente Epitácio, Estado de 
São Paulo. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 139, de 2009 (nº 968/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à 102,3 FM Comunicação LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Bela Vista de Goiás, Estado de Goiás. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 188, de 2009 (nº 850/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação Beneficente, Educacional, Cultural Recreativa e de 
Radiodifusão JJIRÉ - AJJÉ para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Elísio 
Medrado, Estado da Bahia. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 211, de 2009 (nº 954/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Sampaio & Martins LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Alexânia, Estado de Goiás. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 240, de 2009 (nº 1.083/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rocco Júnior & Rocco LTDA-ME para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Faxinal, Estado do Paraná. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 241, de 2009 (nº 1.084/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Organização Madasol de Comunicação LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Piraí do Sul, Estado do Paraná. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 252, de 2009 (nº 923/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Comunicação Comunitária Barrense para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barra do Quaraí, Estado do Rio Grande do 
Sul.

Sessão: 02.09.2009 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 255, de 2009 (nº 943/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Top LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de Caçador, Estado de Santa Catarina. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 269, de 2009 (nº 1.067/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Sistema Integrado de Comunicação LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Peixoto de Azevedo, Estado de 
Mato Grosso. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 344, de 2009 (nº 1.313/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Caminho e Luz LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Araputanga, Estado de Mato Grosso. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 351, de 2009 (nº 1.073/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Editora Diário da Amazônia S/C LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Costa Marques, Estado de 
Rondônia.

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 368, de 2009 (nº 1.229/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão para o 
Desenvolvimento Cultural e Social de Mortugaba para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Mortugaba, Estado da Bahia. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 408, de 2009 (nº 732/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Comunicadores em Rádio Comunitária, 
Geração FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vale do Paraíso, Estado 
de Rondônia. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 415, de 2009 (nº 1.231/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária Novo Tempo 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Maria do Suaçuí, Estado de 
Minas Gerais. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 431, de 2009 (nº 1.326/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Beneficente e Comunitária Líder de 
Passos para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Passos, Estado de Minas Gerais. 

Sessão: 02.09.2009 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 433, de 2009 (nº 1.331/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à SPC - Sistema Paraense de Comunicações LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São Luís do Paraitinga, 
Estado de São Paulo. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 435, de 2009 (nº 1.340/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Difusora Natureza FM LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Iacri, Estado de São Paulo. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 437, de 2009 (nº 1.342/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à FADEMA - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento e 
Ensino de Machado para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Machado, Estado de Minas Gerais. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 439, de 2009 (nº 1.344, de 2008, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Curuçá para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Curuçá, Estado do Pará. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 445, de 2009 (nº 935/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Parque Niagara de Radiodifusão para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 452, de 2009 (nº 1.155/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à ACIPA - Associação Comunitária de Palmeirante para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Palmeirante, Estado do Tocantins. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 455, de 2009 (nº 1.262/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Som Tocantins LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 524, de 2009 (nº 1.298/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Metropolitana FM de Comunicação LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Ascurra, Estado de Santa 
Catarina.

Sessão: 02.09.2009 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 527, de 2009 (nº 1.327/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária do Bairro Industrial Taguatinga 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taguatinga, Estado do Tocantins. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 541, de 2009 (nº 1.367/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Ivanov Comunicação e Participações LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Uruburetama, Estado do Ceará. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 546, de 2009 (nº 1.354/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Televisão Record do Rio de Janeiro LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 549, de 2009 (nº 1.363/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Globo Comunicação e Participações S.A. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Brasília, Distrito Federal. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 550, de 2009 (nº 1.364/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Globo Comunicação e Participações S.A. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais.

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 551, de 2009 (nº 1.365/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Globo Comunicação e Participações S.A. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro.

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 552, de 2009 (nº 1.366/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Globo Comunicação e Participações S.A. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 564, de 2009 (nº 1.182/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Nova Rádio Laranjal LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo. 

Sessão: 02.09.2009 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 569, de 2009 (nº 1.303/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Lavrinhas para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Lavrinhas, Estado de São Paulo. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 581, de 2009 (nº 1.412, de 2008, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV Vale do Itajaí LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 591, de 2009 (nº 1.452/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Miracatu LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Cametá, Estado do Pará. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 609, de 2009 (nº 1.336/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão À Sociedade Rádio Rolante FM LTDA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Rolante, Estado do Rio Grande do Sul. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de 2008 (nº 402/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Núcleo de Defesa e Apoio Comunitário de Simões - NUCOM 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Simões, Estado do Piauí. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 147, de 2009 (nº 991/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária e Cultural Buqueirão - FM 
107.1 MHZ para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cícero Dantas, Estado da 
Bahia.

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 160, de 2009 (nº 1021/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Movimento Rádio Comunitária do CPA IV e 
Região Independente FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cuiabá, 
Estado de Mato Grosso. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 199, de 2009 (nº 898/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão de Alagoinhas para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alagoinhas, Estado da Bahia. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 201, de 2009 (nº 905/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária e Educativa de Gavião para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Gavião, Estado da Bahia. 

Sessão: 30.09.2009 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 225, de 2009 (nº 1009/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Portal Rádio FM Comunitária para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pomerode, Estado de Santa Catarina. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 227, de 2009 (nº 1017/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Rádio Comunitária de Caldas Novas para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 230, de 2009 (nº 1030/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Rádio Comunidade FM para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tramandaí, Estado do Rio Grande do Sul. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de 2009 (nº 1056/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Astral Comunicações LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Chapadão do Céu, Estado de Goiás. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 243, de 2009 (nº 1089/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Vera Cruz FM LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do 
Paraná.

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 245, de 2009 (nº 1102/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Amigos de Guaíra para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guaíra, Estado do Paraná. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 257, de 2009 (nº 1026/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária FM Céu Aberto para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Rosa da Serra, Estado de Minas Gerais. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 259, de 2009 (nº 1036/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mampituba LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do 
Sul.

Sessão: 30.09.2009 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 261, de 2009 (nº 1055/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Atlântico Sul LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Balneário Gaivota, Estado de Santa 
Catarina.

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 268, de 2009 (nº 1066/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Sistema Netgrande de Comunicações LTDA. Para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São Lourenço do Oeste, Estado 
de Santa Catarina. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 286, de 2009 (nº 1100/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Televisão Diamante LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 290, de 2009 (nº 1111/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Vera LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 322, de 2009 (nº 1168/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação Várzea-
Grandense para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Várzea Grande, Estado de 
Mato Grosso. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 403, de 2009 (nº 612/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Rádio Comunitária Transvalle FM para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Bom Jesus do Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 409, de 2009 (nº 733/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação Beneficente Anjos da Paz para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cujubim, Estado de Rondônia. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 417, de 2009 (nº 1234/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Nova Era - ACONER para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Carvalhópolis, Estado de Minas Gerais. 

Sessão: 30.09.2009 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 420, de 2009 (nº 1238/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Rádio FM Anhanduí para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do 
Sul.

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 426, de 2009 (nº 1288/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio e TV Desan Telecomunicações LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Guanhães, Estado de Minas 
Gerais.

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 434, de 2009 (nº 1333/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Rádio Comunitária Alternativa FM para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 438, de 2009 (nº 1343/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à INPACTO - Instituto de Promoção Artístico-Cultural de 
Teófilo Otoni para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Teófilo Otoni, Estado de 
Minas Gerais.

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 446, de 2009 (nº 967/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Editora Diário da Amazônia S/C LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Alta Floresta D'Oeste, Estado de Rondônia. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 447, de 2009 (nº 1010/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Organização Fraterna para Promoção Humana para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itatiaia, Estado do Rio de Janeiro. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 473, de 2009 (nº 1209/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associação da Rádio Comunitária FM Cidade de Campos 
Lindos para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campos Lindos, Estado do 
Tocantins.

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 528, de 2009 (nº 1330/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Leste Sul Telecomunicações LTDA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, Estado de São 
Paulo.

Sessão: 30.09.2009 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 537, de 2009 (nº 1260/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Sociedade Comunicação Cultura e Trabalho para 
executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São Vicente, Estado de 
São Paulo. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 539, de 2009 (nº 1273/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio e TV Schappo LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São Sebastião, Estado de São Paulo. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 589, de 2009 (nº 1440/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Educativa para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 590, de 2009 (nº 1449/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Santa Cruz FM Rádio e Jornal LTDA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de 
São Paulo. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 595, de 2009 (nº 1462/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Martinense de Comunicação para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Martins, Estado do Rio Grande do Norte. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 597, de 2009 (nº 1489/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural do Deserto - CE para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Itapipoca, Vila Deserto, Estado do Ceará. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 598, de 2009 (nº 1490/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rede Nordeste de Comunicação LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 604, de 2009 (nº 1540/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Betel para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Macau, Estado do Rio Grande do Norte. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 648, de 2009 (nº 556/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Sistema de Comunicação Anel do Brejo LTDA. Para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Camalaú, Estado da Paraíba. 

Sessão: 30.09.2009 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 649, de 2009 (nº 675/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Rural de Barrento para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cajazeirinha, Estado da Paraíba. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 665, de 2009 (nº 1277/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Pequenos Produtores dos Sítios Pau D'arco, 
Guaribas e Agostinho para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Araçagi, Estado 
da Paraíba. 

Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Decreto Legislativo nº 667, de 2009 (nº 1290/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Sistema de Comunicação Anel Do Brejo LTDA. Para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Baraúna, Estado da 
Paraíba.

Sessão: 30.09.2009 
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IV.3 -  Projetos de Resolução aprovados pelo Plenário 

Total ....................................................................... 7 

Projeto de Resolução nº 54, de 2009, que autoriza a União a contratar operação de crédito 
externo, no valor equivalente a até Euros 4.324.442.181,00 (quatro bilhões, trezentos e vinte e quatro 
milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e oitenta e um euros), entre a República Federativa 
do Brasil e consórcio formado pelos bancos BNP Paribas, Société Générale, Calyon, Credit Industriel 
et Commercial, Natixis e Santander, cujos recursos destinam-se ao Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos - PROSUB. 

Sessão: 02.09.2009 

Projeto de Resolução nº 55, de 2009, que autoriza a União a contratar operação de crédito 
externo, no valor total de até Euros 1.764.020.784,00 (um bilhão, setecentos e sessenta e quatro 
milhões, vinte mil, setecentos e oitenta e quatro euros), com um consórcio formado pelos bancos 
Société Générale, BNP Paribas S.A., Santander S.A., e Calyon S.A., cujos recursos destinam-se ao 
Projeto H-X BR (antigo CH-X). 

Sessão: 02.09.2009

Projeto de Resolução nº 56, de 2009, que autoriza a contração de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 100.000.000,00 (cem milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América), entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo - SABESP e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, destinada a 
financiar, parcialmente, o "Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê - 
Programa Mananciais". 

Sessão: 08.09.2009 

Projeto de Resolução nº 59, de 2009, que autoriza a União a contratar operação de crédito 
externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até 
US$ 235.000.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da América). 

Sessão: 22.09.2009 

Projeto de Resolução nº 60, de 2009, que autoriza o Estado de Pernambuco a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento, no valor de US$ 154.000.000,00 (cento e cinquenta e quatro milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América). 

Sessão: 22.09.2009

Projeto de Resolução nº 61, de 2009, que autoriza a adição do Segundo Termo Aditivo ao 
Contrato de Abertura de Crédito e de Compra e Venda de Ativos, celebrado entre a União e o Estado 
do Rio Grande do Norte em 21 de agosto de 2009. 

Sessão: 22.09.2009 

Projeto de Resolução nº 58, de 2009, de autoria do Senador Tião Viana, que altera o art. 7º da 
Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, a fim de excluir dos limites para operações de crédito 
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aquelas contratadas no âmbito do Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito 
Federal - PEF, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Sessão: 23.09.2009

V – ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA 

Total ....................................................................... 1 

Mensagem nº 163, de 2009 (nº 625, de 2009, na origem), pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à apreciação do Senado Federal a escolha do Senhor Luiz Fernando Gouvêa De 
Athayde, 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 da 
Croácia.

Sessão: 22.09.2009 

VI – ESCOLHA DE AUTORIDADE 

Total ....................................................................... 2 

Parecer nº 1.540, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 184, 
de 2009 (nº 761/2009, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à consideração 
do Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso III, alínea “b”, e do art. 73, $ 2º, inciso I, da 
Constituição Federal, o nome do Senhor José Múcio Monteiro Filho para exercer o cargo de Ministro 
do Tribunal de Contas da União na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Marcos Vinicius 
Vilaça.

Sessão: 22.09.2009 

Parecer nº 1.635, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem nº 185, de 2009 (nº 762/2009, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à consideração do Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso III, alínea "b", e do artigo 73, 
§ 2º, inciso I, da Constittuição Federal, o nome do Senhor José Antonio Dias Toffoli, para exercer o 
cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente do falecimento do Ministro Carlos 
Alberto Menezes Direito.

Sessão: 30.09.2009 
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VII – REQUERIMENTOS DE VOTO DE APLAUSO, CENSURA OU 
SEMELHANTE  

Total ....................................................................... 4 

Requerimento nº 1.065, de 2009, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, solicitando, nos termos do art. 223 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de 
censura ao Governo da Venezuela. 

Sessão: 01.09.2009 

Requerimento nº 660, de 2009, de autoria do Senador João Pedro, solicitando voto de aplauso 
à FIFA pela escolha da cidade de Manaus (AM) como uma das 12 cidades que abrigarão jogos da 
Copa do Mundo de 2014. 

Sessão: 03.09.2009 

Requerimento nº 1.216, de 2009, de autoria do Senador José Sarney, solicitando voto de pesar 
pelo falecimento do ex-Senador Geraldo Gurgel de Mesquita. 

Sessão: 15.09.2009 

Requerimento nº 661, de 2009, de autoria do Senador Paulo Paim, solicitando voto de aplauso 
à Organização dos Estados Americanos (OEA) pela reintegração de Cuba a este organismo regional. 

Sessão: 16.09.2009 
VIII – REQUERIMENTOS DE SESSÕES ESPECIAIS E HOMENAGENS NO 

PERÍODO DO EXPEDIENTE

Total ....................................................................... 8 

 Requerimento nº 969, de 2009, de autoria do Senador Flávio Torres, solicitando, nos termos 
do art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de sessão especial no dia 6 de 
outubro de 2009, destinada a homenagear os cento e cinquenta anos de nascimento do jurista Clóvis 
Bevilácqua.

Sessão: 01.09.2009 

Requerimento nº 1.088, de 2009, de autoria do Senador Tasso Jereissati, solicitando, nos 
termos do art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de sessão especial em 
homenagem aos 150 anos de nascimento de Clóvis Beviláqua, nascido em Viçosa - Ceará, em 4 de 
outubro de 1859. 

Sessão: 01.09.2009 

Requerimento nº 1.110, de 2009, de autoria da Senadora Ideli Salvatti, solicitando a 
realização de Sessão Especial do Senado Federal, no dia 3 de dezembro de 2009, às 10 horas, 
destinada a comemorar os 45 anos do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro. 

Sessão: 16.09.2009 
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Requerimento nº 1.200, de 2009, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares e outros 
Senhores Senadores, solicitando, em aditamento ao Requerimento nº 825, de 2009, que a Sessão 
Especial em homenagem aos 10 anos da Lei nº 9.840/99, seja realizada no dia 29 de setembro de 2009.  

Sessão: 16.09.2009 
(Sessão realizada em 29.09.2009) 

Requerimento nº 1.240, de 2009, de autoria do Senador Paulo Paim e outros Senhores 
Senadores, solicitando, em aditamento ao Requerimento nº 319, de 2009, que a Sessão Especial 
destinada a comemorar o 45º aniversário do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -IPEA, seja 
realizada no dia 30 de setembro do corrente, às 11:00 hs.

Sessão: 16.09.2009 
(Sessão realizada em 30.09.2009) 

Requerimento nº 1.274, de 2009, de autoria do Senador Flávio Arns e outros Senhores 
Senadores, solicitando, nos termos regimentais, que o Período do Expediente da Sessão do dia 17 de 
novembro de 2009 seja dedicado a comemorar o Dia Nacional dos Ostomizados. 

Sessão: 22.09.2009 

IX – REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES APROVADOS PELA 
MESA

Total ..................................................................... 15 

Requerimento nº 784, de 2009, de autoria do Senador Jefferson Praia, solicitando, nos termos 
do art. 50, parágrafo 2º, da Constituição Federal e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro de Estado da Integração Nacional referentes ao socorro financeiro solicitado 
pelo Estado do Amazonas. 

(Aprovado na 12ª Reunião da Mesa do Senado Federal, em 17 de setembro de 2009). 

Requerimento nº 864, de 2009, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando, nos 
termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, e 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado das Comunicações sobre as atuais 
obrigações regulamentares e contratuais, e dos resultados da última avaliação de desempenho, das 
empresas Vivo, Claro, Oi e Tim referentes a aspectos de cobertura, universalização e qualidade dos 
serviços de telefonia fixa (STFC) e móvel (SMP) oferecidos no Estado de Roraima.  

(Aprovado na 12ª Reunião da Mesa do Senado Federal, em 17 de setembro de 2009). 

Requerimento nº 874, de 2009, de autoria do Senador Jarbas Vasconcelos, solicitando, nos 
termos do parágrafo 2º do art. 50 da Constituição Federal e da alínea a, inciso I, do art. 215 do 
Regimento Interno do Senado Federal, ao Sr. Reinhold Stephanes, Ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, informações acerca do trabalho dessa pasta diante do problema da praga da cochonilha 
do carmim, que vem devastando há uma década as plantações de palma forrageira no Sertão e no 
Agreste pernambucanos.  

(Aprovado na 12ª Reunião da Mesa do Senado Federal, em 17 de setembro de 2009). 
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Requerimento nº 901, de 2009, de autoria do Senador Alvaro Dias, solicitando, nos termos do 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento 
Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Fazenda informações sobre 
direitos creditórios realizados pela Petrobras, relativamente ao exercício de 2008. 

(Aprovado na 12ª Reunião da Mesa do Senado Federal, em 17 de setembro de 2009). 

Requerimento nº 1.018, de 2009, de iniciativa da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
solicitando, nos termos do art. 58, § 2º, III e V, da Constituição Federal, concomitante com o art. 90, 
incisos III, V e IX, do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Dr. Paulo Bernardo 
Silva, Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, acerca das ações ministeriais 
realizadas em relação à questão do Horto Florestal do Município de Limeira, no Estado de São Paulo. 

(Aprovado na 12ª Reunião da Mesa do Senado Federal, em 17 de setembro de 2009). 

Requerimento nº 1.039, de 2009, de iniciativa da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, solicitando, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro 
do Planejamento, Orçamento e Gestão acerca da persistência da cobertura de custos da CPMF em 
contratos com a Administração Pública. 

(Aprovado na 12ª Reunião da Mesa do Senado Federal, em 17 de setembro de 2009). 

Requerimento nº 1.046, de 2009, de autoria do Senador João Pedro, solicitando, na forma 
regimental, informações ao Ministro de Estado da Defesa sobre o tratamento dispensado pelas 
autoridades policiais do aeroporto internacional de Guarulhos no que diz respeito a revista e embarque 
das pessoas que saem do Brasil com destino a Tel-Aviv e Cisjordânia.

(Aprovado na 12ª Reunião da Mesa do Senado Federal, em 17 de setembro de 2009). 

Requerimento nº 1.047, de 2009, de autoria do Senador João Pedro, solicitando, na forma 
regimental, informações ao Ministro de Estado da Justiça sobre o tratamento dispensado pelas 
autoridades policiais do aeroporto internacional de Guarulhos no que diz respeito à revista e embarque 
das pessoas que saem do Brasil com destino a Tel-Aviv e Cisjordânia.

(Aprovado na 12ª Reunião da Mesa do Senado Federal, em 17 de setembro de 2009). 

Requerimento nº 765, de 2009, de autoria do Senador Augusto Botelho, solicitando, nos 
termos regimentais, que sejam divulgados imediatamente os denominados "atos secretos" a que se 
refere matéria publicada no dia 23/06/09 pelo jornal O Estado de São Paulo, folha A4, de título "Atos 
secretos envolvem 37 senadores". 

(Aprovado na 13ª Reunião da Mesa do Senado Federal, em 24 de setembro de 2009). 

Requerimento nº 955, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, de acordo 
com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, ao Ministro da Fazenda informações acerca de concurso público realizado 
pela Caixa Econômica Federal para o cargo de Técnico Bancário. 

(Aprovado na 13ª Reunião da Mesa do Senado Federal, em 24 de setembro de 2009). 
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Requerimento nº 993, de 2009, de iniciativa da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças 
Climáticas, solicitando, nos termos regimentais, ao Ministro de Estado de Relações Exteriores cópia do 
documento encaminhado pelo governo brasileiro à Convenção Marco das Nações Unidas sobre 
Mudança Climática (CMNUCC)  

(Aprovado na 13ª Reunião da Mesa do Senado Federal, em 24 de setembro de 2009). 

Requerimento nº 1.049, de 2009, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando, 
nos termos do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o art. 50 da 
Constituição Federal, que sejam prestadas pelo Senhor Ministro de Estado da Saúde, José Gomes 
Temporão, por intermédio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, informações 
relativas à pirataria na medicina/medicamentos no Brasil. 

(Aprovado na 13ª Reunião da Mesa do Senado Federal, em 24 de setembro de 2009). 

Requerimento nº 1.117, de 2009, de iniciativa da Comissão Mista Permanente sobre 
Mudanças Climáticas, solicitando, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, informações 
ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior sobre a notícia veiculada na 
imprensa de que o citado Ministro estaria disposto a pedir o fim da exigência de mitigação das 
emissões em usinas termelétricas a carvão, recentemente impostas pelo Ministro de Estado do Meio 
Ambiente  

(Aprovado na 13ª Reunião da Mesa do Senado Federal, em 24 de setembro de 2009). 

Requerimento nº 1.140, de 2009, de autoria do Senador Jefferson Praia, solicitando, nos 
termos dos arts. 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de 
Estado da Saúde, sobre as ações no combate à tuberculose no Estado do Amazonas e o montante dos 
recursos federais investidos. 

(Aprovado na 13ª Reunião da Mesa do Senado Federal, em 24 de setembro de 2009). 

Requerimento nº 1.147, de 2009, de autoria do Senador Gilberto Goellner, solicitando, nos 
termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal e art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre os fiscais federais 
agropecuários, lotados na Coordenação Geral de Agrotóxicos e Afins-CGA/DFIA. 

(Aprovado na 13ª Reunião da Mesa do Senado Federal, em 24 de setembro de 2009). 
X – REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO/ALTERAÇÃO DE COMISSÃO 

TEMPORÁRIA 

Total ....................................................................... 1 

Requerimento nº 1.301, de 2009, de autoria do Senador Inácio Arruda e outros Senhores 
Senadores, solicitando, na forma do artigo 74, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, que 
seja criada Comissão Externa, composta por três senadores, destinada a representar o Senado Federal 
na homenagem que será prestada durante o sepultamento dos restos mortais do guerrilheiro Bergson 
Gurjão Farias, desaparecido no Araguaia em 1972, que ocorrerá no dia 06 de outubro de 2009, em 
Fortaleza, Estado do Ceará. 

Sessão: 30.09.2009 

SETEMBRO 200934 ANAIS DO SENADO FEDERAL SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL768



31

XI– REQUERIMENTOS DEFERIDOS NOS TERMOS DO ATO DA MESA 
Nº 2, DE 2009 

Total ..................................................................... 11 

XI.1 – Solicitando tramitação conjunta 

Total ....................................................................... 4 

Requerimento nº 1.100, de 2009, de autoria do Senador Demóstenes Torres, solicitando a 
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 220, de 2009, com os de nºs 207 e 238, de 2009-
complementares, que já tramitam em conjunto. 

Sessão: 04.09.2009 

Requerimento nº 1.218, de 2009, dos Senadores Antonio Carlos Valadares e Tião Viana, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Resolução do Senado nºs. 22, de 2008, e 3, de 2009. 

Sessão: 15.09.2009 

Requerimento nº 1.199, de 2009, da Senadora Serys Slhessarenko, que solicita a tramitação 
conjunta do Projeto de Resolução nº 11, de 2009, com o Projeto de Resolução nº 33, de 2007. 

Sessão: 16.09.2009 

Requerimento nº 1.237, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, que solicita a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 229, de 2009 e 249, de 2009-Complementares. 

Sessão: 22.09.2009 

XI.2 – Solicitando desapensamento 

Total ....................................................................... 7 

Requerimento nº 1.119, de 2009, de autoria do Senador Paulo Paim, solicitando o 
desapensamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 2007, de sua autoria, das Propostas 
de Emenda à Constituição nºs 16 e 61, de 2004; 95, de 2003; 6 e 13, de 2006; 85, de 2007; e 10, de 
2008.

Sessão: 15.09.2009 

Requerimento nº 1.120, de 2009, de autoria do Senador Paulo Paim, solicitando o 
desapensamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 2007, de sua autoria, das Propostas 
de Emenda à Constituição nºs 16 e 61, de 2004; 95, de 2003; 6 e 13, de 2006; 85, de 2007; e 10, de 
2008.

Sessão: 15.09.2009 
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Requerimento nº 1.121, de 2009, de autoria do Senador Paulo Paim, solicitando o 
desapensamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 13, de 2006, de sua autoria, das Propostas 
de Emenda à Constituição nºs 16 e 61, de 2004; 95, de 2003; 6, de 2006; 22 e 85, de 2007; e 10, de 
2008.

Sessão: 15.09.2009 

Requerimento nº 1.122, de 2009, de autoria do Senador Paulo Paim, solicitando o  
desapensamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2006, de sua autoria, das Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 16 e 61, de 2004; 95, de 2003; 13, de 2006; 22 e 85, de 2007; e 10, de 
2008.

Sessão: 15.09.2009 

Requerimento nº 1.123, de 2009, de autoria do Senador Paulo Paim, solicitando o  
desapensamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2004, de sua autoria, das Propostas 
de Emenda à Constituição nºs 16, de 2004; 95, de 2003; 6 e 13, de 2006; 22 e 85, de 2007; e 10, de 
2008.

Sessão: 15.09.2009 

Requerimento nº 1.124, de 2009, de autoria do Senador Paulo Paim, solicitando o  
desapensamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 2008, de sua autoria, das Propostas 
de Emenda à Constituição nºs 16 e 61, de 2004; 95, de 2003; 6 e 13, de 2006; 22 e 85, de 2007. 

Sessão: 15.09.2009 

Requerimento nº 1.156, de 2009, de autoria do Senador Expedito Júnior, solicitando o 
desapensamento do Projetos de Lei do Senado nº 568, de 2007, dos de nºs 305 e 443, de 2007. 

Sessão: 16.09.2009 

XII – OUTROS REQUERIMENTOS APROVADOS PELO PLENÁRIO

Total ..................................................................... 16 

XII.1 – Solicitando tramitação conjunta 

Total ....................................................................... 3 

Requerimento nº 1.062, de 2009, de autoria do Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação 
em conjunto dos Projetos de Lei do Senado nºs 132, de 2009 e 264, de 2006, por versarem sobre a 
mesma matéria. 

Sessão: 01.09.2009 

Requerimento nº 1.034, de 2009, de autoria do Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação 
em conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 65, de 2008, com os de nºs 131, 142 e 304, de 2007; 34, 
64 e 78, de 2008, que já se encontram apensados, por regularem a mesma matéria. 
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Sessão: 03.09.2009 

Requerimento nº 1.101, de 2009, de autoria do Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação 
em conjunto dos Projetos de Lei do Senado nºs 80, de 2006, 340, de 2007, 375, de 2008 e 37, de 2009, 
por regularem a mesma matéria. 

Sessão: 08.09.2009

XII.2 – Solicitando desapensamento de matéria 

Total ....................................................................... 1 

Requerimento nº 1.197, de 2009, de autoria do Senador Valter Pereira, solicitando o 
desapensamento das Propostas de Emenda à Constituição nºs 38, de 1999, e 3, de 2004, por versarem 
sobre matéria diversa.  

Sessão: 15.09.2009 

XII.3 – Solicitando audiência de Comissão  

Total ....................................................................... 9 

 Requerimento n° 1.063, de 2009, de autoria do Senador Romero Jucá, solicitando, nos termos 
regimentais, que o Projeto de Lei da Câmara n° 49, de 2006, seja apreciado, também, pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, além da Comissão constante do despacho inicial. 

Sessão: 01.09.2009 

Requerimento nº 1.067, de 2009, de autoria do Senador Romero Jucá, solicitando que o 
Projeto de Lei do Senado nº 305, de 2007, que tramita em conjunto com os Projetos de Lei do Senado 
nºs 443 e 568, de 2007, seja apreciado também pela Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. 

Sessão: 01.09.2009 

Requerimento nº 1.068, de 2009, de autoria do Senador Romero Jucá, solicitando que o 
Projeto de Lei do Senado nº 520, de 2007, seja apreciado também pela Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura, além da comissão constante do despacho inicial. 

Sessão: 01.09.2009 

Requerimento nº 1.033, de 2009, de autoria do Senador Expedito Junior, solicitando que sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 12, de 2008, além da Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais. 

Sessão: 03.09.2009 

Requerimento nº 1.055, de 2009, de autoria da Senadora Kátia Abreu, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 248, de 2006, além da Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sessão: 03.09.2009 
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Requerimento nº 1.091, de 2009, de autoria do Senador Aloizio Mercadante, solicitando que, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 18, de 2007, além da Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos. 

Sessão: 08.09.2009

Requerimento nº 1.103, de 2009, de autoria do Senador Romero Jucá, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 18, de 2007, além da Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos. 

Sessão: 08.09.2009

Requerimento nº 1.109, de 2009, de autoria do Senador Expedito Júnior, solicitando que, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 18, de 2007, além da Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária.

Sessão: 08.09.2009

Requerimento nº 1.160, de 2009, de autoria do Senador Romero Jucá, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 331, de 2009, além da Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sessão: 08.09.2009

XII.4 – Solicitando Informações 

Total ....................................................................... 2 

Requerimento nº 1.050, de 2009, de iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, solicitando, com base nos artigos 50, 70 e 71 da Constituição Federal, combinados com o 
artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, informações à 5ª Secretaria de Controle Interno 
do Tribunal de Contas da União - TCU sobre despesas dos convênios do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador - FAT, dos recursos não constitucionais, no período de agosto de 2007 a agosto de 2009, 
bem como relação detalhada das entidades, objeto e valores. 

Sessão: 01.09.2009 

Requerimento nº 1.257, de 2009, de autoria do Senador Raimundo Colombo, solicitando, nos 
termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do 
Regimento Interno do Senado Federal, ao Tribunal de Contas da União o encaminhamento de cópia do 
processo em que o Tribunal determinou a suspensão cautelar de licitação no valor de 94 milhões de 
reais para contratação de empresa de eventos pela Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP), 
vencida pela empresa Dialog Serviços de Comunicação e Eventos LTDA. 

Sessão: 23.09.2009 
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XII.5 – Solicitando reexame de Comissão 

Total ....................................................................... 1 

Requerimento nº 1.289, de 2009, de autoria do Senador Heráclito Fortes, solicitando o 
reexame, pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, do Requerimento nº 1.276, de 
2009, que nos termos do artigo 223 do Regimento Interno do Senado Federal, seja apresentado voto de 
censura e repúdio ao cerco militar à Embaixada do Brasil em Tegucigalpa e à repressão do governo 
golpista contra as manifestações pacíficas dos partidários do governante legítimo de Honduras, Sr. 
Manuel Zelaya. 

Sessão: 24.09.2009 

MATÉRIAS ARQUIVADAS

Total ..................................................................... 25 

XIII - POR TEREM RECEBIDO PARECER CONTRÁRIO DE 
COMISSÃO (ART. 254 DO RISF) 

Total ..................................................................... 15 

Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 354, de 1999 (nº 3.493/2000, na Casa 
de origem), de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que institui o Dia Nacional de Luta Contra 
Queimaduras. 

(Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte) 
(Republicado, tendo em vista ter constado autoria da Senadora Marisa Serrano) 
Sessão: 19.08.2009  

Projeto de Lei da Câmara nº 170, de 2008 (nº 6.693, de 2006, na Casa de origem), de autoria 
da Deputada Sandra Rosada, que acrescenta o art. 375-A à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 
Código de Processo Civil. (Inclui o e-mail como prova documental). 

(Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 
Sessão: iniciada em 09.09.2009 e encerrada em 10.09.2009 (matéria apreciada dia 10.09.2009) 

Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2008, primeiro signatário Senador Cristovam 
Buarque, que altera o art. 4º da Constituição Federal para vedar o reconhecimento de novo país latino-
americano criado a partir de secessão. 

(Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 
Sessão: iniciada em 09.09.2009 e encerrada em 10.09.2009 (matéria apreciada dia 10.09.2009) 

Projeto de Lei do Senado nº 320, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Pedro 
Simon, que altera os arts. 150, 173 e 174 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código 
Tributário Nacional, para retirar a decadência do direito de lançamento do crédito tributário quando 
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houver instauração de procedimento investigatório pela polícia ou pelo Ministério Público ou o 
ajuizamento de ação penal por ilícito que envolva o tributo devido. 

(Parecer contrário da Comissão de Assuntos Econômicos) 
Sessão: 14.09.2009 

Projeto de Lei do Senado nº 343, de 2003-Complementar, de autoria do Senador Osmar 
Dias, que altera a Lei nº 9317, de 05 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o regime tributário do 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de 
Pequeno Porto (Simples), para determinar a revisão dos valores monetários nela constantes. 

(Parecer contrário da Comissão de Assuntos Econômicos) 
Sessão: 16.09.2009 

Projeto de Lei do Senado nº 2, de 2004-Complementar, de autoria do Senador Paulo Paim, 
que atualiza valores das faixas de referência do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que trata a Lei nº 
9317, de 5 de dezembro de 1996.  

(Parecer contrário da Comissão de Assuntos Econômicos) 
Sessão: 16.09.2009 

Projeto de Lei do Senado nº 65, de 2004-Complementar, de autoria do Senador Maguito 
Vilela, que altera a Lei nº 9317, de 5 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o regime tributário 
simplificado das microempresas e das empresas de pequeno porte (Simples), para determinar a revisão 
dos valores monetários nela constantes, e dá outras providências.

(Parecer contrário da Comissão de Assuntos Econômicos) 
Sessão: 16.09.2009 

Projeto de Lei do Senado nº 146, de 2004-Complementar, de autoria da Senadora Lúcia 
Vânia, que atualiza valores das faixas de referência do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que trata a Lei nº 
9317, de 5 de dezembro de 1996.  

(Parecer contrário da Comissão de Assuntos Econômicos) 
Sessão: 16.09.2009 

Requerimento nº 1.311, de 2007, de autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores 
Senadores, solicitando voto de repúdio ao presidente da Venezuela, Hugo Chavez, pela forma 
antidemocrática com que impôs a reforma constitucional em seu País, tendente a consolidar seu regime 
autoritário e personalista de governo. 

(Parecer contrário da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional) 
Sessão: 16.09.2009 

Requerimento nº 754, de 2009, de autoria do Senador Marconi Perillo, solicitando voto de 
aplauso ao jornalista Ricardo Allan, do Correio Braziliense pela publicação da matéria 'O Trimestre da 
Recessão', inclusa no caderno Economia, de 7 de junho de 2009. 

(Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 
Sessão: 23.09.2009 
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Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 2003 (nº 4.964, de 2001, na Casa de origem), de autoria 
do Deputado Germano Rigotto, que altera a Lei nº 9311, de 24 de outubro de 1996, que institui a 
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de 
Natureza Financeira - CPMF. 

(Parecer contrário da Comissão de Assuntos Econômicos) 
Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Lei do Senado nº 95, de 2006-Complementar, de autoria do Senador Pedro 
Simon, que acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, para 
excluir do benefício do sigilo bancário as pessoas que menciona e acrescenta parágrafo ao artigo 5º da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

(Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 
Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2007, de iniciativa da Comissão Mista do Salário Mínimo, 
que dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pelo regime geral de previdência social e o índice 
de correção previdenciária. 

(Parecer contrário da Comissão de Assuntos Econômicos) 
Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Lei do Senado nº 444, de 2008-Complementar, de autoria do Senador Antonio 
Carlos Valadares, que altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal, para proibir o contingenciamento orçamentário na área social em benefício 
do pagamento de juros e serviços da dívida. 

(Parecer contrário da Comissão de Assuntos Econômicos) 
Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Resolução nº 70, de 2008, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que suspende 
por tempo determinado o pagamento de dívidas contraídas com a União pelo Estado do Rio de Janeiro 
e pelos municípios atingidos pelas enchentes. 

(Parecer contrário da Comissão de Assuntos Econômicos) 
Sessão: 30.09.2009 

Projeto de Resolução nº 2, de 2009, de autoria do Senador Raimundo Colombo, que altera a 
Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, e dá outras providências (garantir a aplicação correta e 
legalmente justa para o cálculo do endividamento dos municípios). 

(Parecer contrário da Comissão de Assuntos Econômicos) 
Sessão: 30.09.2009 
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XIV - POR TEREM RECEBIDO PARECER CONTRÁRIO DE 
COMISSÃO (ART. 91, § 5º DO RISF)

Total ....................................................................... 5 

Projeto de Lei do Senado nº 446, de 2007, de autoria do Senador Alvaro Dias, que altera o 
art. 77 da Lei de Registros Públicos, a fim de possibilitar o registro do óbito no lugar em que residia o 
falecido, além do lugar do falecimento. 

(Decisão terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 
Sessão: iniciada em 09.09.2009 e encerrada em 10.09.2009 (matéria apreciada dia 10.09.2009) 

Projeto de Lei do Senado nº 238, de 2007, de autoria do Senador Gilvam Borges, que 
transfere ao domínio do Estado do Amapá terras pertencentes à União. 

(Decisão terminativa da de Constituição, Justiça e Cidadania) 
Sessão: 14.09.2009 

Projeto de Lei do Senado nº 258, de 2007, de autoria do Senador Sibá Machado, que 
estabelece, para o ex-diretor, a obrigatoriedade da vinculação e a proibição de prestar serviços a 
empresas sob regulamentação ou fiscalização de agência reguladora de serviços públicos. 

(Decisão terminativa da de Constituição, Justiça e Cidadania) 
Sessão: 14.09.2009 

Projeto de Lei do Senado nº 717, de 2007, de autoria do Senador Gerson Camata, que 
acrescenta parágrafo ao art. 33 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, para determinar aumento de 
pena dos crimes relacionados ao tráfico de drogas, quando deles resulta homicídio. 

(Decisão terminativa da de Constituição, Justiça e Cidadania) 
Sessão: 14.09.2009 

Projeto de Lei do Senado nº 169, de 2006, de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, que 
acrescenta o art. 790-A à Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, para 
impedir que autor, co-autor, ou partícipe de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra o segurado 
seja beneficiário da indenização, e dá outras providências.  

(Decisão terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 
Sessão: 21.09.2009 

XV - POR TEREM RECEBIDO PARECER CONTRÁRIO DE COMISSÃO 
(ART. 101, § 1º DO RISF)

Total ....................................................................... 2 

Projeto de Lei do Senado nº 186, de 2009, de iniciativa da Comissão de Assuntos 
Econômicos, que altera a Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, que cria a Agência Nacional de 
Aviação Civil - ANAC, e dá outras providências, para revogar a exigência de que 20% dos militares 
em exercício na Agência retornem ao Comando da Aeronáutica a cada ano. 
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(Pareceres contrários das Comissões de Serviços de Infra-Estrutura e de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

Sessão: 24.09.2009 

Requerimento nº 329, de 2006, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos termos 
do disposto no inciso X, art. 49 da Constituição Federal e o art. 14 da Lei nº 9.613, de 1998, ao 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF que abra procedimento administrativo para 
identificação da ocorrência do crime de lavagem de dinheiro, envolvendo depósito em dinheiro do Sr. 
Paulo Okamotto para o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. 

(Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 
Sessão: 24.09.2009 

XVI – POR TER SIDO RETIRADA PELO AUTOR 

Total ....................................................................... 1 

Projeto de Lei do Senado nº 395, de 2009, de autoria do Senador Valdir Raup, que altera os 
arts. 57, 70 e 71 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, a 
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, para facilitar as condições de 
concessão de plano de recuperação extrajudicial a devedor que seja microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

(Retirado pelo Requerimento nº 1.235, de 2009)
Sessão: 15.09.2009

XVII – POR TER ATINGIDO SEU OBJETIVO 

Total ....................................................................... 1 

Requerimento nº 17, de 2009, de autoria do Senador Renato Casagrande, solicitando, com 
fundamento no disposto no art. 154, inciso III, combinado com o art. 199, caput, do Regimento Interno 
do Senado Federal, a realização de Sessão Solene Especial para comemorar o Centenário dos CEFET's 
a ser marcada, preferencialmente para o dia 15 de setembro de 2009. 

(Homenagem realizada em Sessão Solene do Congresso Nacional no dia 23.09.2009) 
Sessão: 25.09.2009 

XVIII - POR TER-SE TORNADO INTEMPESTIVA 

Total ....................................................................... 1 

Requerimento nº 639, de 2007, de autoria do Senador Flexa Ribeiro, solicitando, nos termos 
do art. 223 do Regimento Interno do Senado Federal, seja apresentado voto de censura e repúdio à 
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decisão do Governo da Venezuela de não renovar a concessão da emissora privada "RCTV". 
Sessão: 04.09.2009 

XIX - REQUERIMENTOS DE LICENÇA 

Total ................................................................... 100 

Observações:
Art. 13 – licença / representação a serviço da Casa / missão política ou cultural de interesse 

parlamentar. 
Art. 40 - representação da Casa / missão no País ou no exterior. 
Art. 43, I - tratamento de saúde. 
Art. 43, II - interesse particular. 

Requerimento nº 490, de 2009-M, Senador Jefferson Praia - art. 13 - 01.09.2009. 

Requerimento nº 491, de 2009-M, Senador Raimundo Colombo - art. 13 - 01 a 04.09.2009. 

Requerimento nº 492, de 2009-M, Senadora Kátia Abreu - art. 13 - 01.09.2009. 

Requerimento nº 493, de 2009-M, Senador Arthur Virgílio - art. 43, I - 20 e 21.08.2009. 

Requerimento nº 494, de 2009-M, Senadora Fátima Cleide - art. 13 - 01.09.2009. 

Requerimento nº 495, de 2009-M, Senadora Marisa Serrano - art. 13 - 04 a 12.09.2009. 

Requerimento nº 496, de 2009-M, Senador Gilberto Goellner - art. 13 - 03 e 04.09.2009. 

Requerimento nº 497, de 2009-M, Senador Renato Casagrande - art. 13 - 03.09.2009. 

Requerimento nº 498, de 2009-M, Senador Renan Calheiros - art. 13 - 03.09.2009. 

Requerimento nº 499, de 2009-M, Senador Inácio Arruda - art. 13 - 03.09.2009. 

Requerimento nº 500, de 2009-M, Senador Lobão Filho - art. 43, II - 03.09.2009. 

Requerimento nº 501, de 2009-M, Senador Valdir Raupp - art. 13 - 03.09.2009. 

Requerimento nº 502, de 2009-M, Senador Mário Couto - art. 13 - 03.09.2009. 

Requerimento nº 503, de 2009-M, Senadora Kátia Abreu - art. 13 - 03.09.2009. 

Requerimento nº 504, de 2009-M, Senador César Borges - art. 13 - 03.09.2009. 
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Requerimento nº 505, de 2009-M, Senador Magno Malta - art. 13 - 03.09.2009. 

Requerimento nº 506, de 2009-M, Senador Flávio Arns - art. 13 - 03.09.2009. 

Requerimento nº 507 de 2009-M, Senadora Ideli Salvatti - art. 13 - 08 a 10.09.2009. 

Requerimento nº 508, de 2009-M, Senador Expedito Júnior - art. 13 - 03.09.2009. 

Requerimento nº 509, de 2009-M, Senador Sérgio Guerra – art. 13 – 08.09.2009. 

Requerimento nº 510, de 2009-M, Senador Eduardo Azeredo – art. 13 – 03.09.2009. 

Requerimento nº 511, de 2009-M, Senador Gim Argello – art. 13 – 05 a 13.09.2009. 

Requerimento nº 512, de 2009-M, Senador Mário Couto – art. 13 – 08 a 10.09.2009. 

Requerimento nº 513, de 2009-M, Senadora Kátia Abreu – art. 13 – 08.09.2009. 

Requerimento nº 514, de 2009-M, Senador Renan Calheiros – art. 13 – 08.09.2009. 

Requerimento nº 515, de 2009-M, Senador Lobão Filho – art. 43, II – 08.09.2009. 

Requerimento nº 516, de 2009-M, Senador Flexa Ribeiro – art. 13 – 08.09.2009. 

Requerimento nº 517, de 2009-M, Senador Cristovam Buarque – art. 13 – 25.10 a 02.11.2009.  

Requerimento nº 518, de 2009-M, Senador Antonio Carlos Valadares – art. 13 – 08.09.2009. 

Requerimento nº 519, de 2009-M, Senador Magno Malta – art. 13 – 08.09.2009. 

Requerimento nº 520, de 2009-M, Senador Eliseu Resende – art. 13 – 08.09.2009. 

Requerimento nº 521, de 2009-M, Senador Fernando Collor – art. 13 – 08.09.2009. 

Requerimento nº 522, de 2009-M, Senador Raimundo Colombo – art. 13 – 08.09.2009. 

Requerimento nº 523, de 2009-M, Senadora Rosalba Ciarlini - art. 43, I - 08 e 09.09.2009. 

Requerimento nº 524, de 2009-M, Senador João Vicente Claudino – art. 13 – 21 a 25.09.2009. 

Requerimento nº 525, de 2009-M, Senador João Ribeiro – art. 13 – 09 e 10.09.2009. 

Requerimento nº 526, de 2009-M, Senador Tião Viana – art. 13 – 10.09.2009. 

Requerimento nº 527, de 2009-M, Senador Renan Calheiros – art. 43, II – 10, 15, 16, 17 e 
22.09.2009.
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Requerimento nº 528, de 2009-M, Senador Romero Jucá – art. 13 – 10.09.2009. 

Requerimento nº 529, de 2009-M, Senador Geraldo Mesquita Júnior - art. 13 - 10.09.2009. 

Requerimento nº 530, de 2009-M, Senador Romero Jucá – art. 13 – 15 a 17.09.2009. 

Requerimento nº 531, de 2009-M, Senador Expedito Júnior – art. 13 – 10.09.2009. 

Requerimento nº 532, de 2009-M, Senador Inácio Arruda – art. 13 – 10.09.2009. 

Requerimento nº 533, de 2009-M, Senadora Rosalba Ciarlini – art. 13 – 10.09.2009. 

Requerimento nº 534, de 2009-M, Senador Paulo Duque – art. 13 – 08.09.2009. 

Requerimento nº 535, de 2009-M, Senador Maria do Carmo Alves – art. 13 – 10.09.2009. 

Requerimento nº 536, de 2009-M, Senador Mário Couto – art. 13 – 15 a 17.09.2009. 

Requerimento nº 537, de 2009-M, Senador Papaléo Paes – art. 13 – 08 a 10.09.2009. 

Requerimento nº 538, de 2009-M, Senador Flexa Ribeiro - art. 40 - 16 a 18.09.2009 - Designação da 
Presidência do Senado para representar o Presidente da Casa nas comemorações pelo octogésimo 
aniversário da migração japonesa em Tomé-Açu, no Estado do Pará, sem ônus para o Senado. 

Requerimento nº 539, de 2009-M, Senador João Durval - art. 43, I - 31.08 a 14.09.2009. 

Requerimento nº 540, de 2009-M, Senador João Durval - art. 43, I - 15.09 a 29.09.2009. 

Requerimento nº 541, de 2009-M, Senador Garibaldi Alves Filho - art. 43, I - 08 a 10.09.2009.

Requerimento nº 542, de 2009-M, Senador Cristovam Buarque – art. 13 – 25.09 a 04.10.2009. 

Requerimento nº 543, de 2009-M, Senador Mauro Fecury - art. 43, I - 15.09 a 13.12.2009.

Requerimento nº 544, de 2009-M, Senador Gilberto Goellner – art. 13 – 17 e 18.09.2009. 

Requerimento nº 545, de 2009-M, Senador Paulo Duque – art. 13 – 15.09.2009.

Requerimento nº 546, de 2009-M, Senador Paulo Duque – art. 13 – 16.09.2009.

Requerimento nº 547, de 2009-M, Senador Gilvam Borges - art. 13 – 17 e 18.09.2009.  

Requerimento nº 548, de 2009-M, Senador Magno Malta – art. 13 – 16.09.2009.

Requerimento nº 549, de 2009-M, Senador Fernando Collor – art. 13 – 16.09.2009.
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Requerimento nº 550, de 2009-M, Senador Eduardo Azeredo – art. 13 – 17.09.2009.

Requerimento nº 551, de 2009-M, Senadora Kátia Abreu – art. 13 – 17.09.2009.

Requerimento nº 552, de 2009-M, Senador Paulo Duque – art. 13 – 17.09.2009.

Requerimento nº 553, de 2009-M, Senador Sérgio Guerra – art. 13 – 17.09.2009.

Requerimento nº 554, de 2009-M, Senadora Rosalba Ciarlini – art. 13 – 17.09.2009.

Requerimento nº 555, de 2009-M, Senador Marco Maciel – art. 13 – 17.09.2009.

Requerimento nº 556, de 2009-M, Senadora Fátima Cleide – art. 13 – 17.09.2009.  

Requerimento nº 557, de 2009-M, Senador Epitácio Cafeteira – art. 13 – 22 a 24.09.2009.

Requerimento nº 558, de 2009-M, Senador Wellington Salgado de Oliveira – art. 13 – 22.09.2009.  

Requerimento nº 559, de 2009-M, Senadora Ideli Salvatti – art. 13 – 23 e 24.09.2009.

Requerimento nº 560, de 2009-M, Senador Marcelo Crivella – art. 13 – 22.09.2009.

Requerimento nº 561, de 2009-M, Senador Garibaldi Alves Filho – art. 13 – 23 e  24.09.2009.

Requerimento nº 562, de 2009-M, Senador Inácio Arruda – art. 13 – 24.09.2009.

Requerimento nº 563, de 2009-M, Senador Romeu Tuma – art. 13 – 24.09.2009.  

Requerimento nº 564, de 2009-M, Senador Renan Calheiros – art. 43, II – 23.09.2009.

Requerimento nº 565, de 2009-M, Senadora Kátia Abreu – art. 13 – 24.09.2009.

Requerimento nº 566, de 2009-M, Senador João Ribeiro – art. 13 – 24.09.2009.

Requerimento nº 567, de 2009-M, Senador Raimundo Colombo – art. 13 – 24.09.2009.

Requerimento nº 568, de 2009-M, Senador Geraldo Mesquita Júnior – art. 13 – 24.09.2009.

Requerimento nº 569, de 2009-M, Senador Tasso Jereissati – art. 43, II – 22.09.2009.

Requerimento nº 570, de 2009-M, Senador Expedito Júnior – art. 13 - 24.09.2009.

Requerimento nº 571, de 2009-M, Senador Cícero Lucena – art. 13 - 24.09.2009.

Requerimento nº 572, de 2009-M, Senador Osvaldo Sobrinho – art. 13 - 30.09 a 03.10.2009. 
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Requerimento nº 573, de 2009-M, Senador Augusto Botelho - art. 43, I - 22 a 24.09.09. 

Requerimento nº 574, de 2009-M, Senadora Fátima Cleide – art. 13 - 24.09.2009.  

Requerimento nº 575, de 2009-M, Senador Marcelo Crivella – art. 13 – 24.09.2009. 

Requerimento nº 576, de 2009-M, Senador Lobão Filho - art. 43, II - 24.09.2009. 

Requerimento nº 577, de 2009-M, Senador Mozarildo Cavalcanti – art. 13 – 29.09 a 01.10.2009. 

Requerimento nº 578, de 2009-M, Senador Mozarildo Cavalcanti - art. 43, I - 24 e 25.09.09. 

Requerimento nº 579, de 2009-M, Senador João Vicente Claudino – art. 13 – 29.09 a 01.10.2009. 

Requerimento nº 580, de 2009-M, Senador Eduardo Suplicy - art. 40 - 01.10.2009 - Designação da 
Presidência do Senado para representar a Casa “X Foro De Biarritz”, a convite do prefeito de Quito, 
Andrés Vallejo, e do prefeito de Biarritz, Didier Borotra, na cidade de Quito, no Equador, sem ônus 
para o Senado Federal. 

Requerimento nº 581, de 2009-M, Senador Paulo Duque – art. 13 – 29.09.2009. 

Requerimento nº 582, de 2009-M, Senador Magno Malta – art. 13 – 29.09.2009. 

Requerimento nº 583, de 2009-M, Senadora Rosalba Ciarlini – art. 13 – 29.09 a 01.10.2009. 

Requerimento nº 584, de 2009-M, Senadora Kátia Abreu – art. 13 – 29.09.2009. 

Requerimento nº 585, de 2009-M, Senador João Pedro – art. 13 – 01.10.2009. 

Requerimento nº 586, de 2009-M, Senador Neuto de Conto – art. 13 – 29.09 a 01.10.2009. 

Requerimento nº 587, de 2009-M, Senador Tião Viana - art. 13 - 01.10.2009. 

Requerimento nº 588, de 2009-M, Senador Lobão Filho – art. 43, II – 30.09.2009. 

Requerimento nº 589, de 2009-M, Senador João Ribeiro – art. 13 – 01.10.2009. 
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XX – REQUERIMENTOS PARA DESEMPENHO DE MISSÃO APROVADOS 
PELO PLENÁRIO  

Total ..................................................................... 21 

Requerimento nº 1.104, de 2009, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, solicitando, nos termos dos arts. 39, inciso I e 40, inciso II, do Regimento Interno do Senado 
Federal, autorização para missão parlamentar em viagem oficial à Nova Zelândia e ao Canadá, que 
terão a participação do Senador Heráclito Fortes que desempenhará a missão na Nova Zelândia no 
período de 4 a 11 de setembro de 2009 e do Senador Eduardo Azeredo que desempenhará a missão na 
Nova Zelândia e Canadá no período de 7 a 14 de setembro de 2009.  

Sessão: 01.09.2009

Requerimento nº 1.105, de 2009, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, solicitando, nos termos dos arts. 39, inciso I e 40, inciso II, do Regimento Interno do Senado 
Federal, autorização para que o Senador João Tenório cumpra missão oficial no período de 7 a 9 de 
setembro de 2009 em encontro que abordará o tema "O Agro-Negócio no Brasil e sua Inserção 
Internacional", a ser realizado na Embaixada do Brasil em Paris.  

Sessão: 01.09.2009 

Requerimento nº 1.118, de 2009 - Senador Heráclito Fortes - 4 a 11.09.2009 -  Participação, 
como integrante da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, de missão 
parlamentar que representará a Casa em viagem oficial à Nova Zelândia.  

Sessão: 02.09.2009.

Requerimento nº 1.125, de 2009 - Senador João Tenório - 7 a 09.09.2009 - Participação, 
como integrante da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, de missão 
parlamentar que representará a Casa no encontro que abordará o tema “O Agro-Negócio no Brasil e 
sua Inserção Internacional”, promovido pela Câmara de Comércio Brasil na França, em Paris, França.

Sessão: 02.09.2009. 

Requerimento nº 1.126, de 2009 - Senador Demóstenes Torres - 15 a 25.10.2009 - 
Participação, na condição de observador parlamentar, da 64ª Assembléia-Geral das Nações Unidas, em 
Nova York, EUA.

Sessão: 02.09.2009. 

Requerimento nº 1.164, de 2009 - Senador Magno Malta - 9 a 16.09.2009 - Audiência 
Pública da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia nas cidades de Belém, Ilha do Marajó, 
Altamira e Itaituba, no Pará. 

Sessão: 08.09.2009. 

Requerimento nº 1.165, de 2009 - Senador Leomar Quintanilha - 10 e 11.09.2009 - 
Participação, na condição de representante do Senado Federal, no “I Fórum Legislativo das Cidades-
Sedes da Copa 2014”, em Natal, Rio Grande do Norte.

Sessão: 08.09.2009. 
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Requerimento nº 1.166, de 2009 - Senador Leomar Quintanilha - 14 e 15.09.2009 - 
Participação, na condição de representante do Senado Federal, no “I Fórum Legislativo das Cidades-
Sedes da Copa 2014”, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

Sessão: 08.09.2009. 

Requerimento nº 1.167, de 2009 - Senador José Nery - 10 a 15.09.2009 - Audiência Pública 
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia nas cidades de Belém, Ilha do Marajó, Altamira e 
Itaituba, no Pará. 

Sessão: 10.09.2009. 

Requerimento nº 1.203, de 2009 - Senador Antonio Carlos Valadares - 4 a 13.10.2009 - 
Participação, na condição de observador parlamentar, da 64ª Assembléia-Geral das Nações Unidas, em 
Nova York, EUA.

Sessão: 16.09.2009. 

Requerimento nº 1.207, de 2009 - Senador Eduardo Azeredo - 11 a 14.09.2009 -
Participação, como integrante da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, de 
missão parlamentar que representará a Casa em viagem oficial ao Canadá. 

Sessão: 10.09.2009.

Requerimento nº 1.213, de 2009 - Senador Sérgio Zambiasi - 20 a 23.09.2009 - Participação 
na XIX Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, Montevidéu, Uruguai. 

Sessão: 16.09.2009. 

Requerimento nº 1.214, de 2009 - Senador Pedro Simon - 20 a 23.09.2009 - Participação na 
XIX Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, Montevidéu, Uruguai. 

Sessão: 16.09.2009. 

Requerimento nº 1.215, de 2009 - Senador Aloizio Mercadante - 20 a 22.09.2009 - 
Participação na XIX Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, Montevidéu, Uruguai. 

Sessão: 16.09.2009. 

Requerimento nº 1.241, de 2009 - Senador Romeu Tuma - 12 a 24.11..2009 - Participação, 
na condição de observador parlamentar, da 64ª Assembléia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, 
EUA.

Sessão: 16.09.2009. 

Requerimento nº 1.246, de 2009 - Senador Inácio Arruda - 20 a 22.09.2009 - Participação 
na XIX Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, Montevidéu, Uruguai. 

Sessão: 16.09.2009. 

Requerimento nº 1.247, de 2009 - Senador Efraim Morais - 21 e 22.09.2009 - Participação 
na XIX Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, Montevidéu, Uruguai. 

Sessão: 16.09.2009. 
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Requerimento nº 1.248, de 2009 - Senadora Marisa Serrano - 20 a 23.09.2009 - 
Participação na XIX Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, Montevidéu, Uruguai. 

Sessão: 16.09.2009. 

Requerimento nº 1.260, de 2009 - Senador José Nery - 20 a 23.09.2009 - Participação na 
XIX Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, Montevidéu, Uruguai. 

Sessão: 17.09.2009. 

Requerimento nº 1.287, de 2009 - Senador João Pedro - 2 a 06.11.2009 - Participação, na 
condição de observador parlamentar, da 64ª Assembléia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, 
EUA.

Sessão: 24.09.2009. 

Requerimento nº 1.290, de 2009 - Senador Marcelo Crivella - 27.09 a 03.10.2009 - 
Participação, da missão oficial junto à 121ª Sessão do Comitê Olímpico Internacional, na qualidade de 
representante da Presidência do Senado Federal, em Copenhague, Dinamarca. 

Sessão: 24.09.2009. 

XXI – REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Total ....................................................................... 1 

Requerimento nº 1.106, de 2009, de autoria do Senador Romeu Tuma e outros Senhores 
Senadores, solicitando, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, e do art. 145 e seguintes 
do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito/CPI, 
composta de onze membros titulares e de sete suplentes, obedecido o princípio da proporcionalidade 
partidária, destinada a apurar a falsificação de medicamentos e equipamentos médicos em todo o 
território nacional. 

Sessão: 01.09.2009 

XXII  – REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Total ....................................................................... 1 

Requerimento nº 1.275, de 2009, de iniciativa Comissão Parlamentar de Inquérito da 
Pedofilia, solicitando, em aditamento aos Requerimentos nºs 200 e 818, de 2008 e 93, de 2009, a 
prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar 
utilização da internet na prática de crimes de “pedofilia”. 

Sessão: 22.09.2009 
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XXIII – OUTRAS DELIBERAÇÕES

Total ..................................................................... 76 

Requerimento nº 1.107, de 2009, de autoria da Senadora Ideli Salvatti, solicitando voto de 
aplauso à Universidade Federal de Santa Catarina. 

Sessão: 01.09.2009 

Requerimento nº 1.108, de 2009, de autoria do Senador Gerson Camata, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento do Senador Edward Kennedy. 

Sessão: 01.09.2009 

Requerimento nº 1.113, de 2009, de autoria do Senador João Pedro, solicitando voto de pesar 
pelo falecimento do médico parintinense Dr. Aldrim Verçosa Dias. 

Sessão: 01.09.2009 

Requerimento nº 1.114, de 2009, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. 

Sessão: 01.09.2009 

Requerimento nº 1.115, de 2009, de autoria do Senador Flexa Ribeiro e outros Senhores 
Senadores, solicitando voto de pesar pelo falecimento do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. 

Sessão: 01.09.2009 

Requerimento nº 1.116, de 2009, de autoria do Senador José Sarney, solicitando voto de pesar 
pelo falecimento do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. 

Sessão: 01.09.2009 

Requerimento nº 1.127, de 2009, de autoria dos Senadores Gerson Camata e Renato 
Casagrande, solicitando voto de pesar pelo falecimento do músico Maurício de Oliveira. 

Sessão: 02.09.2009 

Requerimento nº 1.128, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento do Dr. Aldrin Verçosa. 

Sessão: 02.09.2009 

Requerimento nº 1.129, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento da Sra. Olinda dos Santos. 

Sessão: 02.09.2009 

Requerimento nº 1.130, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de 
pesar pela morte do Advogado e ex-Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Villela, e 
de sua mulher, Dra. Maria Carvalho Villela. 
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Sessão: 02.09.2009 

Requerimento nº 1.131, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, do Supremo Tribunal Federal. 

Sessão: 02.09.2009 

Requerimento nº 1.132, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento do Professor Garcitylzo do Lago Silva. 

Sessão: 02.09.2009 

Requerimento nº 1.133, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de 
aplauso à Rede Amazônica. 

Sessão: 02.09.2009 

Requerimento nº 1.134, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de 
aplauso à população de Manaus, ao ensejo do 20º aniversário de criação do Conselho Municipal de 
Contribuintes.

Sessão: 02.09.2009 

Requerimento nº 1.135, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de 
aplauso à Legião da Boa Vontade. 

Sessão: 02.09.2009 

Requerimento nº 1.136, de 2009, de autoria dos Senadores Magno Malta e Renato 
Casagrande, solicitando voto de pesar pelo falecimento do músico Maurício de Oliveira. 

Sessão: 02.09.2009 

Requerimento nº 1.138, de 2009, de autoria do Senador Jefferson Praia, solicitando voto de 
congratulações pelos 32 anos de atividades da Rádio Nacional da Amazônia. 

Sessão: 02.09.2009 

Requerimento nº 1.139, de 2009, de autoria do Senador Jefferson Praia, solicitando voto de 
louvor ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – IDSM. 

Sessão: 02.09.2009 

Requerimento nº 1.141, de 2009, de autoria do Senador César Borges, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento do advogado, jornalista, cronista e poeta Doryval Borges de Souza. 

Sessão: 02.09.2009 

Requerimento nº 1.148, de 2009, de iniciativa da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
solicitando voto de pesar e apresentação de condolências à família pelo falecimento do Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, Carlos Alberto Menezes Direito. 

Sessão: 03.09.2009 
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Requerimento nº 1.150, de 2009, de autoria do Senador Romeu Tuma, solicitando voto de 
congratulações à Prefeitura Municipal de Ilhabela, município do Estado de São Paulo, em homenagem 
ao Aniversário da Cidade, que completa 204 anos de emancipação político-administrativa. 

Sessão: 03.09.2009 

Requerimento nº 1.151, de 2009, de autoria do Senador Delcídio Amaral, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento do engenheiro eletricista Mário Penna Bhering. 

Sessão: 03.09.2009 

Requerimento nº 1.155, de 2009, de autoria do Senador Marconi Perillo, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento do ex-Presidente da Coréia do Sul, Kim Dae-Jung. 

Sessão: 08.09.2009

Requerimento nº 1.161, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de 
aplauso ao Técnico em Lutas Marciais Leandro Paiva. 

Sessão: 08.09.2009

Requerimento nº 1.162, de 2009, de autoria do Senador Senador Arthur Virgílio, solicitando 
voto de pesar pelo falecimento do empresário Hugo Ribeiro Jereissati.  

Sessão: 08.09.2009

Requerimento nº 1.163, de 2009, de autoria do Senador Senador Arthur Virgílio, solicitando 
voto de pesar pelo falecimento do ex-Secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, Dr. 
Klinger Costa. 

Sessão: 08.09.2009

Requerimento nº 1.169, de 2009, de autoria do Senador Wellington Salgado, solicitando voto 
de congratulações ao selecionado brasileiro de basquetebol pela conquista do bicampeonato 
denominado 6ª Copa América - Pré-Mundial Adulto Masculino de Basquetebol. 

Sessão: iniciada em 09.09.2009 e encerrada em 10.09.2009 (matéria encaminhada no dia 
09.09.2009)

Requerimento nº 1.195, de 2009, de autoria do Senador Jefferson Praia, solicitando voto de 
aplauso ao médico Sílvio Alves da Silva. 

Sessão: iniciada em 09.09.2009 e encerrada em 10.09.2009 (matéria encaminhada no dia 
10.09.2009)

Requerimento nº 1.202, de 2009, de autoria do Senador Jefferson Praia, solicitando voto de 
aplauso à Universidade do Amazonas – UFAM. 

Sessão: iniciada em 09.09.2009 e encerrada em 10.09.2009 (matéria encaminhada no dia 
10.09.2009)

Requerimento nº 1.204, de 2009, de autoria do Senador Marconi Perillo, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento do Senador Edward M. Kennedy. 

Sessão: iniciada em 09.09.2009 e encerrada em 10.09.2009 (matéria encaminhada no dia 
10.09.2009)
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Requerimento nº 1.205, de 2009, de autoria do Senador Jefferson Praia, solicitando voto de 
congratulações à professora Luíza Elayne. 

Sessão: iniciada em 09.09.2009 e encerrada em 10.09.2009 (matéria encaminhada no dia 
10.09.2009)

Requerimento nº 1.208, de 2009, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento do acadêmico Antonio Olyntho Marques da Rocha. 

Sessão: 14.09.2009

Requerimento nº 1.209, de 2009, de autoria do Senador Mão Santa e outros Senhores 
Senadores, solicitando voto de pesar pelo falecimento do ex-Senador Geraldo Gurgel de Mesquita. 

Sessão: 14.09.2009

Requerimento nº 1.211, de 2009, de autoria do Senador Eduardo Suplicy e outros Senhores 
Senadores, solicitando a inserção em ata de voto de congratulações para as Organizações Globo, pelos 
40 anos do Jornal Nacional. 

Sessão: 14.09.2009

Requerimento nº 1.222, de 2009, de autoria do Senador Paulo Paim e outros Senhores 
Senadores, solicitando voto de aplauso ao povo Gaúcho, pela comemoração de sua data máxima, em 
20 de setembro, quando se deu início a Revolução Farroupilha. 

Sessão: 15.09.2009

Requerimento nº 1.223, de 2009, de autoria do Senador Marconi Perillo, solicitando voto de 
aplauso ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em Goiás pela iniciativa de 
promover a oitava edição da Feira do Empreendedor. 

Sessão: 15.09.2009

Requerimento nº 1.224, de 2009, de autoria do Senador Marconi Perillo, solicitando voto de 
aplauso ao jornal goiano "O Popular" pela realização do "Congresso Pensar", que este ano realiza sua 
décima edição. 

Sessão: 15.09.2009

Requerimento nº 1.225, de 2009, de autoria do Senador Marconi Perillo, solicitando voto de 
aplauso ao ator e coordenador do grupo goiano "Teatro que Roda", Dionísio Bombinha. 

Sessão: 15.09.2009

Requerimento nº 1.226, de 2009, de autoria do Senador Marconi Perillo, solicitando voto de 
aplauso ao Promotor de Justiça do Estado de Goiás, Érico de Pina Cabral, autor do livro "A inversão 
do ônus da prova no processo civil do consumidor". 

Sessão: 15.09.2009

Requerimento nº 1.227, de 2009, de autoria do Senador Marconi Perillo, solicitando voto de 
aplauso ao Governo de São Paulo pela iniciativa de treinar as equipes do Programa de Saúde da 
Família para ajudar fumantes a largar o vício. 
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Sessão: 15.09.2009

Requerimento nº 1.232, de 2009, de autoria do Senador Marconi Perillo, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento do Economista e Consultor Roberto Eduardo Matoso. 

Sessão: 15.09.2009

Requerimento nº 1.233, de 2009, de autoria do Senador José Sarney, solicitando voto de pesar 
pelo falecimento do advogado e ex-Ministro José Guilherme Vilella. 

Sessão: 15.09.2009

Requerimento nº 1.242, de 2009, de autoria do Senador Romeu Tuma, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento do Professor-Doutor Pedro Salomão José Kassab. 

Sessão: 16.09.2009

Requerimento nº 1.243, de 2009, de autoria do Senador Romeu Tuma, solicitando voto de 
congratulações pela passagem do 20º aniversário da FETCESP - Federação das Empresas de 
Transporte de Carga do Estado de São Paulo e, também, pela passagem amanhã, quinta-feira, 
17/09/2009, do "dia do transportador" 

Sessão: 16.09.2009

Requerimento nº 1.244, de 2009, de autoria do Senador Romeu Tuma, solicitando voto de 
congratulações pelo desempenho dos estudantes paulistas da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 
da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo (USP) na Copa Mundial de Informática - Imagine Cup - 2009, realizada no Cairo, Egito. 

Sessão: 16.09.2009

Requerimento nº 1.245, de 2009, de autoria do Senador Jefferson Praia, solicitando voto de 
congratulações pelos 105 anos de fundação da Grande Loja Maçônica do Amazonas. 

Sessão: 16.09.2009

Requerimento nº 1.249, de 2009, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento do médico Pedro Salomão José Kassab. 

Sessão: 16.09.2009

Requerimento nº 1.254, de 2009, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento do engenheiro Mário Penna Bhering. 

Sessão: 16.09.2009

Requerimento nº 1.256, de 2009, de autoria do Senador Jefferson Praia, solicitando voto de 
congratulações pelo aniversário de um ano do Jornal Dez Minutos, da Editora Ana Cássia Ltda. 

Sessão: 16.09.2009

Requerimento nº 1.259, de 2009, de autoria do Senador Raimundo Colombo, solicitando voto 
de aplauso ao jornal "Correio Lageano" pelos seus 70 anos de existência. 

Sessão: 17.09.2009
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Requerimento nº 1.261, de 2009, de autoria da Senadora Ideli Salvatti, solicitando voto de 
aplauso para o Instituto Federal de Santa Catarina. 

Sessão: 17.09.2009

Requerimento nº 1.264, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio e outros Senhores 
Senadores, solicitando voto de pesar pelo falecimento do jornalista, empresário e político Paulo Cabral 
de Araújo. 

Sessão: 21.09.2009

Requerimento nº 1.265, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de 
pesar pela morte do Padre italiano Rogério Ruvoletto. 

Sessão: 21.09.2009

Requerimento nº 1.266, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de 
pesar pela morte da Senhora Maria Barros da Silva. 

Sessão: 21.09.2009

Requerimento nº 1.267, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento da jornalista Joaquina Marinho da Gama. 

Sessão: 21.09.2009

Requerimento nº 1.268, de 2009, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando 
voto de pesar pelo falecimento do líder evangélico Pastor Nilson do Amaral Fanini. 

Sessão: 21.09.2009

Requerimento nº 1.271, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de 
aplauso e reconhecimento ao Bombeiro Militar Damião Omero Martin. 

Sessão: 22.09.2009

Requerimento nº 1.277, de 2009, de autoria do Senador Jefferson Praia, solicitando voto de 
aplauso à ação heróica dos cidadãos Daniel Pedroso, entregador de jornais; Cícero Roberto Prudêncio 
e Júlio César Michalassi, garis, que arriscaram suas vidas para salvar uma família de afogamento em 
um canal na cidade de Londrina, no Paraná. 

Sessão: 22.09.2009

Requerimento nº 1.280, de 2009, de autoria do Senador Magno Malta, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento do Pastor Batista Nilson do Amaral Fanini. 

Sessão: 22.09.2009

Requerimento nº 1.282, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgilio, solicitando voto de 
aplauso aos membros da Comissão Mista Sobre Mudanças Climáticas do Congresso Nacional pela 
iniciativa do debate, em conjunto com três Comissões Técnicas da Câmara dos Deputados, das ideias e 
estudos publicados no livro "Instrumentos Econômicos para Proteção da Amazônia - A experiência do 
Pólo Industrial de Manaus. 

Sessão: 23.09.2009
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Requerimento nº 1.283, de 2009, de autoria do Senador Alvaro Dias, solicitando voto de pesar 
pelo falecimento do advogado e homem público paranaense Luiz Felipe Haj Mussi. 

Sessão: 23.09.2009

Requerimento nº 1.284, de 2009, de autoria da Senadora Lucia Vânia, solicitando voto de 
congratulações à Federação da Agricultura de Goiás (FAEG) pelo lançamento oficial do Programa 
Mãos Que Trabalham. 

Sessão: 23.09.2009

Requerimento nº 1.285, de 2009, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando 
homenagem de pesar pelo falecimento da jornalista Edna Maciel. 

Sessão: 23.09.2009

Requerimento nº 1.286, de 2009, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento do jornalista Paulo Cabral de Araújo. 

Sessão: 24.09.2009

Requerimento nº 1.291, de 2009, de autoria do Senador Marconi Perillo, solicitando voto de 
aplauso à JBS-Friboi, pela fusão com a Bertin e a compra da Pilgrim’s Pride Norte-americana. 

Sessão: 24.09.2009

Requerimento nº 1.292, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando a inserção 
em ata, de voto de pesar pelo falecimento, em Manaus, no dia 24 de setembro de 2009, da Srª. Waldiza 
Martins Viana. 

Sessão: 24.09.2009

Requerimento nº 1.293, de 2009, de autoria do Senador Marconi Perillo, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento do jornalista Paulo Cabral de Araujo. 

Sessão: 24.09.2009

Requerimento nº 1.294, de 2009, de autoria do Senador Marconi Perillo, solicitando voto de 
aplauso à Rede Record, pela estreia do portal de notícias R7. 

Sessão: 24.09.2009

Requerimento nº 1.297, de 2009, de autoria do Senador Heráclito Fortes e outros Senhores 
Senadores, solicitando a inserção em ata de voto de pesar, levantamento da Sessão e apresentação de 
condolências à família do Deputado Federal Alberto Silva (PMDB-PI), pelo seu falecimento ocorrido 
no dia 28 de setembro de 2009, em Brasília. 

Sessão: 28.09.2009 

Requerimento nº 1.298, de 2009, de autoria do Senador José Sarney e outros Senhores 
Senadores, solicitando a inserção em ata de voto de pesar, levantamento da Sessão e apresentação de 
condolências à família do Deputado Federal Alberto Silva (PMDB-PI), pelo seu falecimento ocorrido 
no dia 28 de setembro de 2009, em Brasília. 

Sessão: 28.09.2009 
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Requerimento nº 1.303, de 2009, de autoria do Senador Efraim Moraes, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento de Fausto Germano. 

Sessão: 29.09.2009 

Requerimento nº 1.304, de 2009, de autoria do Senador Jefferson Praia, solicitando voto de 
louvor à comunidade de Tuyuka de São Pedro. 

Sessão: 29.09.2009 

Requerimento nº 1.307, de 2009, de autoria do Senador Inácio Arruda, solicitando voto de 
louvor ao Dr. Manasses Claudino Fonteles. 

Sessão: 30.09.2009 

Requerimento nº 1.308, de 2009, de autoria da Senadora Fátima Cleide, solicitando voto de 
pesar e apresentação de condolências à família do Senhor Francisco Cesário da Silva. 

Sessão: 30.09.2009 

Requerimento nº 1.311, de 2009, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, solicitando voto de 
aplauso ao América Futebol Clube, de Belo Horizonte. 

Sessão: 30.09.2009 

Requerimento nº 1.312, de 2009, de autoria do Senador Sérgio Zambiasi, solicitando voto de 
aplauso à Confederação Nacional de Municípios – CNM. 

Sessão: 30.09.2009 
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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 - Flávio Torres* (S)

Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

Paraná
S/PARTIDO - 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*
PV - 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*
S/PARTIDO - 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*
S/PARTIDO - 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*
Bloco-PT - Sadi Cassol* (S)

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*
PTB - Osvaldo Sobrinho** (S)

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) (15)

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) (14,17,26)

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 Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
15. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
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).
26. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.

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: 13/03/2009
Prazo prorrogado: 23/09/2009

Prazo final prorrogado: 02/05/2010

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.
***. Prorrogado até 02.05.2010 através do Requerimento nº 1.275, de 2009, lido em 22.09.2009.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PETROBRAS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 569, de 2009,
de autoria do Senador Alvaro Dias e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete
suplentes, destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, irregularidades envolvendo a empresa
Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis
(ANP), relacionadas com: a) indícios de fraudes nas licitações para reforma de plataformas de exploração
de petróleo, apontadas pela operação "Águas Profundas" da Polícia Federal; b) graves irregularidades
nos contratos de construção de plataformas, apontadas pelo Tribunal de Contas da União; c) indícios de
superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do
Tribunal de Contas da União; d) denúncias de desvios de dinheiro dos "royalties" do petróleo, apontados
pela operação "Royalties", da Polícia Federal; e) denúncias do Ministério Público Federal sobre fraudes
envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela ANP a usineiros; f) denúncias de uso de
artifícios contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de 4,3
bilhões de reais; g) denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal. 

(Requerimento nº 569, de 2009, lido em 15.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE: Senador João Pedro   (PT-AM) (2)

VICE-PRESIDENTE: Senador Marcelo Crivella   (PRB-RJ) (2)

RELATOR: Senador Romero Jucá   (PMDB-RR) (3)

Leitura: 15/05/2009
Instalação: 14/07/2009

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) (1,4)

 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).
2. Eleito em 14.07.2009.
3. Designado em 14.07.2009.
4. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
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4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais. 

(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:   
VICE-PRESIDENTE:   

RELATOR:   

Leitura: 15/05/2009

TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jayme Campos   (DEM-MT) (1,4)

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   (S/PARTIDO-PR) (5)

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).
4. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
5. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
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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 final: 31/08/2009

Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2009

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.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3511

Fax: 3303-1176
E-mail: ems@senado.gov.br
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2) 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 ( PSDB, DEM )

Senador Jayme Campos   () (1)

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   () (2)

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 

Notas:
1. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
2. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
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3) 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 ( PSDB, DEM )

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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4) 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 ( PSDB, DEM )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)

Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Eliseu Resende   (DEM)

2. Senador Jayme Campos   () (2)

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   (PV) (1,3)

Maioria ( PMDB, PP )
1.

2.

3.

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 

PDT
1.

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
3. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
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5) 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

PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho (4)

RELATOR:  Senadora Kátia Abreu (4)

Instalação: 16/09/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Senadora Kátia Abreu   (DEM)

Senadora Marisa Serrano   (PSDB)

1. Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM) (2)

2.

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (PT) (3) 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).
2. Em 13.07.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM) na Comissão (OF. Nº
104/09-GLDEM).
3. Em 15.09.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. GLDBAG nº 131/2009).
4. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente a Senadora Marisa Serrano e Vice-Presidente o Senador Augusto Botelho. A Senadora Kátia Abreu foi
designada relatora (Of. nº 030/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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6) 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

PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana (3)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo (3)

RELATOR:  Senador Geraldo Mesquita Júnior (3)

Instalação: 16/09/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

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).
3. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente o Senador Aldemir Santana e Vice-Presidente o Senador Eduardo Azeredo. O Senador Geraldo Mesquita
Júnior foi designado relator (Of. nº 031/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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7) 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 ( PSDB, DEM )

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   (S/PARTIDO) (4)

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   () (3,5)

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).
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
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8) 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 ( PSDB, DEM )

Senador Arthur Virgílio   (PSDB)

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

Senadora Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (2)

Senador Valdir Raupp   (PMDB) (1)

PTB
Senador Romeu Tuma 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
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9) 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 ( PSDB, DEM )

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   (S/PARTIDO) (2,3)

Senador Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (1)

PTB
Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.
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 ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE

(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5

PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles
Instalação: 03/03/2009

MEMBROS

Senador Pedro Simon   (PMDB)

Senador Francisco Dornelles   (PP)

Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Senador Aloizio Mercadante   (PT)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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 REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.

Número de membros: 11

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  Senador Romeu Tuma

RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES:  Senador Marconi Perillo
RELATOR-PARCIAL - PROVAS:  Senador Valter Pereira

RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senadora Serys Slhessarenko
Instalação: 20/05/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

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 )
VAGO (3)

Senador Renato Casagrande   (PSB)

Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima   (PMDB)

Senador Valter Pereira   (PMDB)

PTB
Senador Romeu Tuma 

PDT
Senador Flávio Torres (1,2)

Notas:

1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).

NOVO CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009, 

QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS1

RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 27.08.2009 (art. 374, V)2

PARECER FINAL: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2

1 Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento nº 777, de 2009, em 24.06.2009.
2 Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 1.020, de 2009, em 13.08.2009.
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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) (41)

Delcídio Amaral   (PT) (35)

Aloizio Mercadante   (PT) (30)

Tião Viana   (PT) (29)

Marcelo Crivella   (PRB) (28)

Inácio Arruda   (PC DO B) (32)

César Borges   (PR) (38)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (40)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (37)

 3.  João Pedro   (PT) (11,33)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (34)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (36,72)

 6.  Expedito Júnior   (S/PARTIDO) (4,31,81)

 7.  João Ribeiro   (PR) (39)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (61,67)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (57,63)

Gerson Camata   (PMDB) (64,70)

Valdir Raupp   (PMDB) (53)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,55,60)

Pedro Simon   (PMDB) (54,59)

Renan Calheiros   (PMDB) (62,78)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (56,65)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (66,69)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (3,58)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (1,58,80)

 5.  Lobão Filho   (PMDB) (9,68,71)

 6.  Paulo Duque   (PMDB) (2,58)

 7.  Almeida Lima   (PMDB) (62,77)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Eliseu Resende   (DEM) (49)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (18,42)

Efraim Morais   (DEM) (48)

Raimundo Colombo   (DEM) (52)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,51)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (13,47,76,79)

Cícero Lucena   (PSDB) (23)

João Tenório   (PSDB) (25)

Arthur Virgílio   (PSDB) (23,74)

Tasso Jereissati   (PSDB) (23)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (42)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (17,46)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (50)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (42)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (45)

 6.  José Agripino   (DEM) (5,44)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (22)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,26,73)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (27)

 10.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (24,75)

PTB (7)

João Vicente Claudino (43)

Gim Argello (43)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,43)

 2.  Fernando Collor (43)
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PDT
Osmar Dias (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

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 Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
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 Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
26. 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.
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 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.
29. 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.
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 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.
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32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
33. 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.
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
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 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).
43. 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).
44. 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.
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 Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
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 Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
49. 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.
50. 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.
51. 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.
52. 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.
53. 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).
54. 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).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
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62. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. 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).
64. 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).
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 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
67. 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).
68. 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).
69. 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).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. 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).
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).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).

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   (S/PARTIDO) (11)

 1.  Delcídio Amaral   (PT)
 2.  VAGO (9)

 3.  João Vicente Claudino   (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp   (PMDB)
VAGO (4)

 1.  Mão Santa   (S/PARTIDO) (10)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
10. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
11. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).

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   (S/PARTIDO) (3,17,28,71)

Augusto Botelho   (PT) (26)

Paulo Paim   (PT) (34)

Marcelo Crivella   (PRB) (29)

Expedito Júnior   (S/PARTIDO) (32,75)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (35,59,62)

Renato Casagrande   (PSB) (35,58,65)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (27)

 2.  César Borges   (PR) (31)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (1,2,13)

 5.  Ideli Salvatti   (PT) (30,36)

 6.  VAGO (35)

 7.  José Nery   (PSOL) (35,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (55,68,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (9,49)

Paulo Duque   (PMDB) (6,51)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (54)

Mão Santa   (S/PARTIDO) (52,76)

 1.  Lobão Filho   (PMDB) (57)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (48)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (50)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (56,74)

 5.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (53)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana   (DEM) (44)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (37)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,43)

Raimundo Colombo   (DEM) (39)

Lúcia Vânia   (PSDB) (23,40)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (21,67)

Papaléo Paes   (PSDB) (22)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (46)

 2.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (45,70,73)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,38)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,42)

 5.  Marisa Serrano   (PSDB) (24,66)

 6.  João Tenório   (PSDB) (25)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB) (20,41)

PTB (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,60)  1.  Gim Argello (14,16,61)

PDT
João Durval (18,47)  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. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
18. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
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, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
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 Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
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 Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
29. 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.
30. 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.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
32. Em 16.02.2009, 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.
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 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.
35. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
36. 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).
37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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.
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43. 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.
44. 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.
45. 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.
46. 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.
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 Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. 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).
51. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (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 Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
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 Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
60. 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).
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 Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 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).
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, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
67. Em 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).
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).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
73. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (S/PARTIDO-PR)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Efraim Morais   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (6)

 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   (S/PARTIDO) (9,12)  1.  Paulo Paim   (PT) (10)

PMDB
Paulo Duque (5)  1.  Leomar Quintanilha (7,13)

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 Eduardo Azeredo 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 Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
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 Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Paulo 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.
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).
12. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
13. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR) (13)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Papaléo Paes  (PSDB-AP) (13)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

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   (S/PARTIDO) (8,14)  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.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

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   (S/PARTIDO) (2)  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).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.

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)

Serys Slhessarenko   (PT) (32,70,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,30)

Eduardo Suplicy   (PT) (32)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (39)

Ideli Salvatti   (PT) (32)

Expedito Júnior   (S/PARTIDO) (34,47,87)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,36)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,17,35)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (38)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,33,73)

 5.  César Borges   (PR) (31,47)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,37,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (54,66)

Almeida Lima   (PMDB) (56,66)

Gilvam Borges   (PMDB) (57,66)

Francisco Dornelles   (PP) (59,66)

Valter Pereira   (PMDB) (3,66)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (9,18,58,69)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (62,67)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (60,68,86)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (61,63,78)

 4.  Lobão Filho   (PMDB) (5,65,76)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (46,55,64)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (2,66)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Kátia Abreu   (DEM) (40)

Demóstenes Torres   (DEM) (44)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (48,82,85)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (42)

Alvaro Dias   (PSDB) (28,72)

Sérgio Guerra   (PSDB) (29,74)

Lúcia Vânia   (PSDB) (28)

Tasso Jereissati   (PSDB) (28)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (49)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (50)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (43)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,52)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,41)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (24)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (25)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (27,71)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (26,75)

PTB (7)

Romeu Tuma (51)  1.  Gim Argello (45)

PDT
Osmar Dias (11,13,23)  1.  Flávio Torres (12,22,53,79,80)

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 Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (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).



setembro de 2009 ORDEM DO DIA terça-feira 29 175

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

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 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
12. 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.
13. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
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 Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
25. 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.
26. 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.
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, 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).
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 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.
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 Magno Malta.
32. 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).
33. 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.
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.



176 terça-feira 29 ORDEM DO DIA setembro de 2009

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

39. 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.
40. 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.
41. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. 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).
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 Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
45. 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.
46. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
47. 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.
48. 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.
49. 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.
50. 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.
51. 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.
52. 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.
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 Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
62. 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).
63. 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).
64. 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).
65. 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).
66. 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).
67. 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).
68. 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).
69. 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).
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70. 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).
71. 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).
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 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).
74. 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).
75. 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).
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).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).

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  (S/PARTIDO-PR)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (73,79)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Flávio Arns   (S/PARTIDO) (35,81)

Augusto Botelho   (PT) (35)

Fátima Cleide   (PT) (35)

Paulo Paim   (PT) (35,41,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (30)

VAGO (36,76,78,80)

Expedito Júnior   (S/PARTIDO) (31,85)

 1.  João Pedro   (PT) (1,32)

 2.  Ideli Salvatti   (PT) (38)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,33)

 4.  José Nery   (PSOL) (37)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (34,67)

 6.  João Ribeiro   (PR) (34,71)

 7.  Marina Silva   (PV) (34,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (58)

Mauro Fecury   (PMDB) (8,16,57,70,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (61)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (63)

Gerson Camata   (PMDB) (54)

Francisco Dornelles   (PP) (5,9,53)

VAGO (62,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (60)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (60,83)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (60)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (56)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (59)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,64)

 7.  Lobão Filho   (PMDB) (55)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,39)

Marco Maciel   (DEM) (45)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,44)

Heráclito Fortes   (DEM) (50)

José Agripino   (DEM) (13,46)

Adelmir Santana   (DEM) (52)

Alvaro Dias   (PSDB) (23)

Cícero Lucena   (PSDB) (22)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (28,69,74,75)

Marisa Serrano   (PSDB) (24)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (48)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,51)

 3.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (42,77,82)

 4.  Efraim Morais   (DEM) (49)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (14,18,47)

 6.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (2,43)

 7.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (25,68,75,84)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (26)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (27)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (29)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,40)

Romeu Tuma (40)

 1.  João Vicente Claudino (40)

 2.  Mozarildo Cavalcanti (40)

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 Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
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, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
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, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. 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.
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 à Senadora Marina Silva.
34. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
36. Em 16.02.2009, 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.
37. 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.
38. 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.
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39. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
40. 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).
41. 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).
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 Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
44. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
45. 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.
46. 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.
47. 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.
48. 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.
49. 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.
50. 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.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
52. 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.
53. 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).
54. 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).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
62. 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).
63. 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).
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, 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).
69. 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).
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 membro 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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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 -
GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121

E-mail: julioric@senado.gov.br
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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   (S/PARTIDO) (8)

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 ( PSDB, DEM )
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.
8. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).

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   (PV) (7,26,43,45)

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) (40,47)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (40)

Gilvam Borges   (PMDB) (39)

Valter Pereira   (PMDB) (40)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (40)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,38)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (40)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (40)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (27)

Kátia Abreu   (DEM) (33)

Heráclito Fortes   (DEM) (31)

Eliseu Resende   (DEM) (34)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,19)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Marisa Serrano   (PSDB) (16)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (30)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,35)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,32)

 4.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (9,28,44,46)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,18)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (14)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (17)

PTB
Gim Argello (6,29)  1.  Sérgio Zambiasi (29)

PDT
Jefferson Praia (8,12,36,42)  1.  Cristovam Buarque (13,37,41)

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 Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
14. 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).
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 Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
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, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
28. 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.
29. 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).
30. 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).
31. 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.
32. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
33. 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.
34. 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.
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, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
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, 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).
41. 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).



190 terça-feira 29 ORDEM DO DIA setembro de 2009

42. 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).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

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 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 ( PSDB, DEM )
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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5.2) 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) (6)  1.  VAGO (2,4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
6. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

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 PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

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

Marina Silva   (PV) (1,2)

João Pedro   (PT)
 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  Renato Casagrande   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (3)

Valter Pereira   (PMDB)
 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

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

 1.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 2.  Adelmir Santana   (DEM)

PTB
Gim Argello  1.  Sérgio Zambiasi 

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
3. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 38/2009-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 PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014

Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para
a Copa de 2014. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

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

Renato Casagrande   (PSB)
João Pedro   (PT)

 1.  João Ribeiro   (PR)
 2.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (1)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)
 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  Almeida Lima   (PMDB)

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

 1.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 2.  Heráclito Fortes   (DEM)

PTB
Gim Argello  1.  Sérgio Zambiasi 

Notas:
1. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 48/2009-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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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   (S/PARTIDO) (24,53)

Fátima Cleide   (PT) (24)

Paulo Paim   (PT) (24)

Aloizio Mercadante   (PT) (3,23,48,49)

José Nery   (PSOL) (21)

 1.  João Pedro   (PT) (19)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT) (20)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (11,22,30)

 4.  Marina Silva   (PV) (22,45,50,52)

 5.  Magno Malta   (PR) (22,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (37,44)

Gerson Camata   (PMDB) (35)

VAGO (39,43)

Gilvam Borges   (PMDB) (34)

Paulo Duque   (PMDB) (10,12,38)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (33)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (36)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (42)

 4.  Mão Santa   (S/PARTIDO) (41,56)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (40,55)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM) (2,29)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (25)

Eliseu Resende   (DEM) (4,27)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (18)

Cícero Lucena   (PSDB) (18)

VAGO (1,5)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (28)

 2.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (32,51,54)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (31)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,26)

 5.  VAGO (17,47)

 6.  Mário Couto   (PSDB) (16)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB) (18)

PTB (7)

 1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Cristovam Buarque (15)  1.  Jefferson Praia (14)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
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 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 Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
15. 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).
16. 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.
17. 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.
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. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - 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. 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).
25. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
26. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
27. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
28. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
32. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
33. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. 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).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
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, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão 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).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.

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) (5)  1.  Fátima Cleide   (PT) (8)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (15)

Valter Pereira   (PMDB) (6)

 1.  Gilvam Borges   (PMDB) (3,10)

 2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (1,4,11)

Mário Couto   (PSDB) (14)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (7)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB)

PDT
Jefferson Praia (12)  1.  Cristovam Buarque (9)

PTB
Sérgio Zambiasi (13)  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 Serys Slhessarenko deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. CDH 078-09).
6. 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).
7. Em 12/06/2009, o Senador Adelmir Santana é designado Suplente do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão (Of. CDH 078/09).
8. 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).
9. Em 12/06/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
10. Em 12.06.2009, o Senador Gilvam Borges é designado Suplente do PMDB, na Comissão (Of. CDH 078-09).
11. 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).
12. Em 12/06/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
13. Em 12/06/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Titular do PTB, na Comissão (Of. CDH 078/09).
14. 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).
15. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
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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 ( PSDB, DEM )
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   (S/PARTIDO) (1)

 2.  VAGO 

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  VAGO 

 2.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

Maioria ( PMDB, PP )
 1.  VAGO 

Notas:
1. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
*. Em 27.04.2009 foi à publicação o OF. Nº 029/09 - CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 09, de 2009 - CDH, cujo teor trata da
transformação da Subcomissão Temporária de Combate ao Trabalho Escravo em Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL  - CRE
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (9)

Eduardo Suplicy   (PT) (47)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (46,73)

João Ribeiro   (PR) (39,72)

João Pedro   (PT) (38)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (42,54,70,86,87)

 1.  Flávio Arns   (S/PARTIDO) (44,68,85)

 2.  Marina Silva   (PV) (40,83,84)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (45,75)

 4.  Magno Malta   (PR) (41)

 5.  Augusto Botelho   (PT) (22,43,49,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (64)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (63)

Romero Jucá   (PMDB) (3,71,74)

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) (10,21,62)

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) (33,66)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (33)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (37)

 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) (36)

 6.  Arthur Virgílio   (PSDB) (17,35,69)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (34)

PTB (12)

Fernando Collor (13,14,15,16,25,26,28,30,48)  1.  Mozarildo Cavalcanti (48)

PDT
Flávio Torres (31,60,81,82)  1.  Cristovam Buarque (20,32,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. 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, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
32. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador 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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
36. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
37. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
38. 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.
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 ao Senador Antonio Carlos Valadares.
40. 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.
41. 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.
42. 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.
43. 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.
44. 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.
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45. 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.
46. 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.
47. 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).
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, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador 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 Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. 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).
64. 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).
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 Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
70. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
71. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
72. 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).
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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78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546

E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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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   (S/PARTIDO) (9)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  VAGO (8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
9. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.

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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )

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) (18)

Delcídio Amaral   (PT) (18,27,56)

Ideli Salvatti   (PT) (18)

Inácio Arruda   (PC DO B) (17)

Fátima Cleide   (PT) (21)

João Ribeiro   (PR) (22)

 1.  Marina Silva   (PV) (23,66,68)

 2.  Paulo Paim   (PT) (19,27,55)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (25)

 4.  Expedito Júnior   (S/PARTIDO) (24,71)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (16)

 6.  João Pedro   (PT) (20)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (50,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (49)

Paulo Duque   (PMDB) (44)

Mão Santa   (S/PARTIDO) (5,9,53,70)

Valdir Raupp   (PMDB) (54,57)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (46)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,48)

 2.  Lobão Filho   (PMDB) (26,52)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,45)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (43)

 5.  VAGO (47,64)

 6.  Almeida Lima   (PMDB) (51,59,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (34)

Eliseu Resende   (DEM) (29)

Heráclito Fortes   (DEM) (35)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (30,67,69)

Kátia Abreu   (DEM) (7,37)

Arthur Virgílio   (PSDB) (41,61,65)

João Tenório   (PSDB) (40,60)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (15)

Marconi Perillo   (PSDB) (42)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (28)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (36)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (31)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (38)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,32)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (15)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (13,58,65)

 8.  Alvaro Dias   (PSDB) (15,62)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (14)

PTB (4)

Fernando Collor (33)  1.  Gim Argello (33)

PDT
João Durval (12)  1.  Osmar Dias (39)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
14. 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.
15. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
16. Em 16.02.2009, o Senador 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.
17. 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.
18. 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).
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 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
25. Em 16.02.2009, 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.
26. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
27. 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.
28. 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.
29. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. 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.
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. 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.
33. 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.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. 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.
36. 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.
37. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
38. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
41. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
42. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
44. 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).
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 Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
47. 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).
48. 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).
49. 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).
50. 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).
51. 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).
52. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
53. 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).
54. 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).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
62. 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).
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).
65. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 136/09-GLPSDB).
66. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
67. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
68. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
69. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
70. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
71. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286

E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Neuto De Conto  (PMDB-SC) (56,58)

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) (23)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,28)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (25)

José Nery   (PSOL) (27)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,26)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (24,50)

 3.  Tião Viana   (PT) (24,54)

 4.  VAGO (24)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB) (33,43,55,57)

Valter Pereira   (PMDB) (1,44)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,42)

Almeida Lima   (PMDB) (48)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (47)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (45)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (46)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (41,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM) (38)

Marco Maciel   (DEM) (37)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (34)

Adelmir Santana   (DEM) (30)

Lúcia Vânia   (PSDB) (18)

Marconi Perillo   (PSDB) (19)

Papaléo Paes   (PSDB) (21)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (29)

 2.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (36,52,53)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM) (9,12,32)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (6,14,31)

 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 (8,15,39)  1.  João Durval (16,40)

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).



setembro de 2009 ORDEM DO DIA terça-feira 29 217

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

11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
16. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
17. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
20. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
21. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. 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.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
25. 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.
26. 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).
27. 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.
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 Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. 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.
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, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
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 Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
37. 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.
38. 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.
39. 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).
40. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
42. 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).
43. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
46. 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).



218 terça-feira 29 ORDEM DO DIA setembro de 2009

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

47. 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).
48. 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).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
56. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
57. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS -

Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627

E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Gilberto Goellner  (DEM-MT)

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

Delcídio Amaral   (PT) (20)

João Pedro   (PT) (19)

Augusto Botelho   (PT) (18,28,49)

César Borges   (PR) (23,54)

 1.  Paulo Paim   (PT) (20)

 2.  Fátima Cleide   (PT) (4,6,22)

 3.  Expedito Júnior   (S/PARTIDO) (17,60)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (21,52)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,11,43,47,59)

Neuto De Conto   (PMDB) (39,44)

Gerson Camata   (PMDB) (45,48)

Valter Pereira   (PMDB) (42,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (36,46)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (35,38)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (34,40)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (37,41)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (33)

Raimundo Colombo   (DEM) (25)

Kátia Abreu   (DEM) (26)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (8,10,32,57,58)

Arthur Virgílio   (PSDB) (14,53,55)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (12,56)

Marisa Serrano   (PSDB) (13)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM) (3,27)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM) (31)

 3.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,29)

 4.  José Agripino   (DEM) (30)

 5.  Mário Couto   (PSDB) (16,56)

 6.  João Tenório   (PSDB) (13)

 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, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
13. 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).
14. 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.
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, 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.
19. 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.
20. 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).
21. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
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).
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 ao Senador João Pedro.
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, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
26. 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).
27. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
28. 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).
29. 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).
30. 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).
31. 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).
32. 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).
33. 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).
34. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
43. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
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44. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 -
GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS -

Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

VAGO (2)

VAGO (4)

 1.  Paulo Paim   (PT)
 2.  Expedito Júnior   (S/PARTIDO) (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)
Neuto De Conto   (PMDB)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  Mão Santa   (S/PARTIDO) (6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
5. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
6. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.

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) (19)

Renato Casagrande   (PSB) (21)

Magno Malta   (PR) (20)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (18,41,47)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (22)

 2.  Flávio Arns   (S/PARTIDO) (19,52)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (18,46)

 4.  João Ribeiro   (PR) (18,44)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (37)

Lobão Filho   (PMDB) (39)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,38)

Valdir Raupp   (PMDB) (36,42)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (34)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (35)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,40,43,48)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,53)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (23)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,25)

José Agripino   (DEM) (6,12,30)

Efraim Morais   (DEM) (26)

Cícero Lucena   (PSDB) (16)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (17,31)

Papaléo Paes   (PSDB) (15)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (24)

 2.  Eliseu Resende   (DEM) (28)

 3.  Marco Maciel   (DEM) (1)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (27)

 5.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (17,31)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB) (14,49)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (11,17,45)

PTB (5)

Sérgio Zambiasi (29)  1.  Fernando Collor (29)

PDT
Flávio Torres (13,32,50,51)  1.  Cristovam Buarque (33)

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. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
19. 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).
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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).
24. 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).
25. 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).
26. 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).
27. 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).
28. 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).
29. 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).
30. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
31. 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.
32. 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).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (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 Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
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 Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
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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 João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
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).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

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   (S/PARTIDO) (4)

Renato Casagrande   (PSB)
 1.  Sérgio Zambiasi   (PTB)
 2.  VAGO (3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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).
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