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(Inicia-se a Sessão às 10 horas e 38 minu-
tos e Encerra-se às 13 horas e 50 minutos)

O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR – 
BA) – Declaro aberta a presente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A presente sessão especial destina-se a comemo-
rar o municipalismo brasileiro, nos termos dos Requeri-
mentos nºs 1.438 e 1.476, de 2009, do Exmº Senador 
Antonio Carlos Valadares e outros Senadores.

Convido para compor a Mesa – já está aqui entre 
nós – o subscritor da presente sessão, Senador Anto-
nio Carlos Valadares.

Tenho o prazer de convidar o Secretário Executivo 
da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência 
da República, Sr. Horácio Figueiredo, representando 
o Sr. Ministro Alexandre Padilha.

Tenho o prazer de convidar o Presidente da Con-
federação Nacional dos Municípios, Sr. Paulo Roberto 
Ziulkoski.

Tenho a satisfação de convidar o Presidente da 
Associação Mato-Grossense de Municípios, Sr. Pedro 
Ferreira.

Convidar o Prefeito do Município de Santana do 
São Francisco e Presidente da Associação de Prefeitos 
do Baixo e Vale São Francisco, no Estado de Sergipe, 
Exmº Sr. Ricardo José Roriz Silva Cruz. 

Srªs. Senadoras, Srs. Senadores, minhas senho-
ras e meus senhores, das inúmeras comemorações es-
peciais que esta Casa já realizou este ano, não tenho 
dúvida de que esta sessão em homenagem ao muni-
cipalismo brasileiro é das mais importantes. Nunca é 
pouco lembrar que é no município, em última instância, 
que vivemos todos nós. É no município que estão os 
problemas cotidianos, e é nele que deve se encontrar 
a maioria das soluções.

Infelizmente, sabemos que nem tudo o que é 
perfeito na teoria funciona na prática. Essa máxima, 
com toda certeza, também serve para a questão mu-
nicipal.

Devemos admitir, a princípio, que a raiz dos pro-
blemas dos nossos municípios está na própria Carta 
Magna do País, a Constituição de 1988, que conferiu 
uma série de atribuições às unidades federadas, sem 

garantir-lhes as necessárias contrapartidas financei-
ras.

É por isso que falamos, cada vez mais, em es-
tabelecer um novo pacto federativo, que seja capaz 
de solucionar, definitivamente, os graves problemas 
financeiros dos municípios brasileiros.

Não é demais lembrar que o ano de 2009 foi es-
pecialmente pernicioso para as finanças municipais. 
A crise econômica mundial teve reflexos negativos 
na arrecadação federal, com consequências nefastas 
para os repasses do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios – FPM. 

Acrescento o fato de que agora o Governo anun-
ciou a prorrogação das isenções de IPI para diversos 
setores da economia, em especial para a indústria 
automobilística e vai permanecer a redução do FPM 
para os municípios. 

Para socorrer nossas cidades, o Congresso Na-
cional aprovou, a toque de caixa, o PLC nº 62, de 2009, 
que abriu ao Orçamento Federal crédito especial no 
valor de R$1 bilhão para compensar as perdas do 
FPM, mas nós sabemos que ainda é muito pouco, e 
que é preciso fazer mais! Em particular, eu tenho um 
projeto inspirado na Federação Nacional dos Municí-
pios. É o Projeto nº 450, que exatamente visa a fazer 
frente a essa situação, fazendo com que as obrigações 
relativas à Lei de Responsabilidade Fiscal possam ser 
flexibilizadas no ano de 2009, frente a frente à recei-
ta estimada versus à receita efetivamente obtida por 
cada município. Esse projeto está tramitando nesta 
Casa para tirar da situação vexatória muitos gestores 
municipais na prestação de suas contas do ano de 
2009, por fatos que eles não têm a menor interferência 
e que foram simplesmente medidas anticíclicas impor-
tantes, necessárias, mas que, na verdade, trouxeram 
esse efeito colateral altamente indesejado para as fi-
nanças municipais.

Outro ponto seria a regulamentação da Emen-
da Constitucional nº 29, que há mais de um ano está 
parada na Câmara dos Deputados. Uma vez regula-
mentada, a Emenda garantirá um gasto federal maior 
com a rubrica da saúde, o que desafogará as contas 
dos municípios com esse quesito vital para o bem-estar 
da nossa população.

Ata da 220ª Sessão Especial,  
em 25 de novembro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. César Borges.
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É preciso louvar a mobilização dos municípios 
brasileiros, que têm tido, na Confederação Nacional 
dos Municípios e também na Associação Brasileira de 
Municípios, sua representação maior.

No último dia 23 de outubro, a CNM promoveu, 
com sucesso, o Dia Nacional em Defesa dos Municípios, 
em que prefeitos e gestores de mais de 3.800 cidades 
fizeram reuniões com as comunidades locais para de-
bater a verdadeira situação dos cofres municipais.

Já há uma mobilização, pelo que sei, programada 
também para o dia 9 de dezembro. Trata-se de mais uma 
iniciativa municipalista, que vem se somar a diversas 
outras do porte da Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios, que este ano chegou à décima segunda 
edição. São instrumentos legítimos de pressão utili-
zados pelos prefeitos junto ao Poder Executivo e ao 
Congresso Nacional, instâncias de Poder em que são 
tomadas a maior parte das decisões que afetam a vida 
de nossos municípios e de nossos cidadãos.

Vejo, muitas vezes, o Congresso Nacional envolvi-
do sempre com questões que dizem respeito à União, às 
vezes, em menor escala, com os Estados e, em muito 
menor escala, com os Municípios brasileiros.

Nas Marchas a que assisto, feitas pelos Prefei-
tos a Brasília, Paulo Ziulkoski, vejo muitos discursos 
brilhantes de apoio. Quando vocês saem da Capital, o 
nível de entusiasmo diminui bastante. Por isso, propus, 
inclusive, a criação de uma Subcomissão à Comissão 
de Assuntos Econômicos só para os assuntos munici-
pais. Ela já está criada, com seus membros designa-
dos, lamentavelmente, há aproximadamente 30 dias, 
mas ainda não foi instalada.

Então, a própria realização desta sessão espe-
cial proposta pelo eminente Senador Antonio Carlos 
Valadares, Ex-Governador e legítimo representante do 
querido Estado de Sergipe, a quem cumprimento pela 
iniciativa, pode ser vista como resultado da extrema 
organicidade e competente atuação desse Movimento 
Municipalista Brasileiro, capitaneado pela Confedera-
ção dos Municípios e, também – permita-me dizer –, 
pela Associação Brasileira de Municípios. 

Nessa ocasião em que celebramos o municipa-
lismo brasileiro, gostaria de saudar, na pessoa do Dr. 
Paulo Roberto Ziulkoski, Presidente da CNM, todos os 
Prefeitos e todos os Gestores Municipais deste Brasil. 
Saibam que o Senado da República é seu aliado em 
todos os momentos, sejam quais forem as dificuldades, 
sejam quais forem os problemas.

Após essa fala, concedo a palavra ao Senador 
Antonio Carlos Valadares, que é o primeiro subscri-
tor dos Requerimentos para esta Sessão Especial. 
(Palmas.)

Com a palavra o Senador Antonio Carlos Vala-
dares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Exmº Sr. Presidente, César Borges, ex-
Governador do Estado da Bahia, grande Senador, de-
fensor intransigente dos vereadores e do municipalismo 
brasileiro, Exmº Sr. Horácio Figueiredo, representando, 
neste ato, o Exmº Sr. Ministro Alexandre Padilha; Exmº 
Sr. Presidente da Confederação Nacional dos Municí-
pios, Sr. Paulo Roberto Ziulkoski;

Exmº Sr. Presidente da Associação Mato-Gros-
sense de Municípios, Sr. Pedro Ferreira; e Exmº Sr. 
Prefeito do Município de Santana do São Francisco, 
nosso conterrâneo, que é também Presidente da As-
sociação de Prefeitos do Baixo São Francisco, em Ser-
gipe, Dr. Ricardo José Roriz Silva Cruz, Srs. Prefeitos 
aqui presentes, convidados, demais autoridades, meus 
senhores e minhas senhoras, foi com a mais elevada 
honra que requeri a realização desta sessão especial 
para homenagear os Municípios brasileiros, que cele-
braram no último dia 23 de outubro o Dia Nacional em 
Defesa dos Municípios. 

Para a maioria dos Prefeitos, Prefeitas e lideran-
ças municipais, o acontecimento tem um grande sig-
nificado porque fortalece o municipalismo brasileiro e 
reforça a luta por uma melhor distribuição dos recursos 
tributários do País.

O evento mobilizou, Prefeitos, Secretários, Vere-
adores, autoridades locais, empresários e a sociedade 
civil em mais de 3.800 Municípios. 

Segundo o Presidente da Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM), Dr. Paulo Ziulkoski, Prefeitos, 
Prefeitas, gestores municipais e a população da quase 
totalidade dos Municípios brasileiros têm se reunido 
constantemente em suas comunidades para avaliar as 
inúmeras dificuldades administrativas locais, medir o 
tamanho da crise que as Prefeituras estão enfrentan-
do e buscar uma saída para melhorar a situação de 
penúria dos cofres municipais.

Lamentavelmente, a realidade que encontramos 
em quase todas as administrações interioranas é grave 
e demonstra a necessidade urgente da formulação de 
um novo pacto federativo, como acentuou o Senador 
César Borges, e de uma profunda reforma tributária. 
Tal providência, que vem sendo adiada há anos, é o 
passo mais importante para que haja uma redefinição 
das relações entre União, Estados e Municípios e para 
que se estabeleça uma distribuição mais justa do di-
nheiro público entre os entes que constituem a base 
de sustentação do sistema federativo. 

Convém destacar que os dirigentes municipais 
têm sido incansáveis na luta para evitar o estrangula-
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mento de suas administrações e a falência das Pre-
feituras. Todas as reuniões que estão acontecendo 
pelo País afora, toda a mobilização que tem sido feita, 
aqui em Brasília e em todas as cidades do Brasil, e 
as diversas marchas de Prefeitos que presenciamos 
na Capital Federal são a prova de que os Municípios 
não suportam mais conviver com o atual sistema de 
repartição dos gastos públicos.

Uma das maiores bandeiras da maioria dos ges-
tores municipais é a descentralização dos recursos, o 
que acabaria com a tirania financeira que existe no País. 
Teoricamente, como manda a Constituição, no âmbito 
federativo, União, Estados e Municípios devem traba-
lhar conjuntamente para construir o País e solucionar 
os problemas da população. Todavia, na prática, essa 
norma não é respeitada. O Município, apesar de ser 
o principal executor das políticas públicas no âmbito 
da Federação, é o que recebe a menor quantidade 
de recursos.

De acordo com estudo feito pelo Dr. Paulo 
Ziulkoski, cerca de 60% dos tributos ficam com a União, 
25% com os Estados, e apenas cerca de 15%, com 
os Municípios. Dessa maneira, além de ter de cumprir 
com todas as suas obrigações, o Município tem ainda 
que se submeter à dependência financeira da União e 
dos Estados. Prova disso é que, para a realização de 
obras efetivas de infraestrutura nos Municípios, como, 
por exemplo, obras simples de pavimentação e dre-
nagem, um campo de futebol, um campo de “pelada”, 
um pequeno ginásio de esportes, esses Municípios 
dependem única e exclusivamente das emendas indi-
viduais que são distribuídas pelo Congresso Nacional 
aos Municípios brasileiros. 

Não fosse esse aporte de recursos adicional, os 
Municípios estariam numa situação ainda muito mais 
difícil, mas isso demonstra de forma clara e transparen-
te, a inteira dependência dos Municípios com relação 
à União e aos Estados.

Há falta de autonomia financeira. Apesar de ter 
autonomia política para escolher o seu Prefeito, o seu 
Vice-Prefeito e os seus Vereadores, essa autonomia 
política não corresponde àquilo que a Constituição reza, 
que os Municípios devem ter autonomia completa, não 
só política, mas também financeira. 

Na hora do pagamento das contas, é o ente do 
qual é exigido o maior sacrifício. Este ano a situação 
ficou ainda mais grave, como todos sabem, em virtude 
da crise internacional, que foi provocada pela situação 
financeira dos Estados Unidos.

Só para ilustrar, vejamos alguns números recen-
tes. Até o final do primeiro semestre deste ano, a arre-
cadação geral do País registrou uma queda de 10,6%. 
A Confederação assinala que os repasses do Fundo 

de Participação dos Municípios caíram, até setembro 
deste ano, 5,8% em relação a 2008. As demais trans-
ferências da União também caíram. A Contribuição de 
Intervenção de Domínio Econômico, a famosa Cide, 
foi reduzida em 67,7%, e os royalties, em 27,8%. O 
ICMS, que é a principal transferência dos Estados para 
os Municípios, teve queda de arrecadação em quatro 
Estados e cresceu menos que a inflação em outros 
nove. Ainda de acordo com esses dados, a crise fi-
nanceira internacional provocou um prejuízo de mais 
de R$6 bilhões aos cofres das prefeituras, somando 
as receitas próprias e as transferências da União e 
dos Estados.

Em face dessa situação, muitos Prefeitos tiveram 
de demitir funcionários e até secretários foram exo-
nerados para reduzir o compromisso com a folha de 
pagamento. Alguns até abriram mão de seus salários, 
suspenderam obras prioritárias para a comunidade, 
interromperam outras e cancelaram contratos para po-
der manter em funcionamento os serviços essenciais, 
notadamente os ligados á educação e à saúde.

Na educação, as receitas totais do Fundo de De-
senvolvimento da Educação Brasileira (Fundeb), que é 
o principal instrumento de financiamento da educação 
brasileira, caíram R$ 9,2 bilhões, sendo R$4,6 bilhões 
de perdas somente dos Municípios. Isso representa 
menos recursos para reforma e construção de esco-
las, compra de material didático, aumento de salários 
e cumprimento do Piso Nacional do Magistério, que 
é outro problema grave que tem de ser solucionado 
pelos Municípios – o Piso Nacional do Magistério –, 
qualificação dos professores, investimento na merenda 
escolar de qualidade. Por outro lado, o conjunto dos 
Municípios brasileiros já tem aplicado mais do que os 
25% que a Constituição exige que sejam aplicados na 
educação. Os Prefeitos querem fazer mais, porém não 
podem fazer tudo sozinhos!

No caso da saúde, o Município mais uma vez é 
duramente penalizado. O financiamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade da União, 
dos Estados e dos Municípios, mas apenas Estados 
e Municípios têm percentual mínimo de investimento 
fixados na Constituição Federal – 12% e 15% de suas 
receitas respectivamente.

Aliás, eu tive a oportunidade e o privilégio de ser 
o Relator dessa emenda à Constituição, a chamada 
Emenda 29, que atribuiu responsabilidades à União, 
dos Estados e dos Municípios em relação à saúde do 
País. Ou seja, nós criamos saídas para o financiamento 
público da saúde brasileira.

O que vemos é que o Município sempre investe 
a maior parte dos recursos financeiros para a manu-
tenção dos serviços de saúde. Hoje, os Municípios 
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gastam, em média, 22% de seu orçamento em saúde 
– 7% acima da exigência constitucional –, segundo a 
representação maior dos Municípios.

Então, esse é o demonstrativo cabal de que os 
Municípios estão, a duras penas, cumprindo a sua 
parte, mas os recursos estão faltando, e as responsa-
bilidades estão acima de suas possibilidades.

Aliás, sobre saúde, eu quero dizer que a Câmara 
Federal recebeu uma proposta do Senado, que ainda 
está em tramitação para ser votada, que é a tal regu-
lamentação da Emenda 29. Até agora não aconteceu 
porque os Municípios, como eu disse, já têm uma 
obrigação de transferir para o setor saúde, no mínimo, 
15%, e os Estados, 12%, mas a União ainda não tem 
uma definição de como isso poderá acontecer em re-
lação à saúde. Só depende, única e exclusivamente, 
da aprovação dessa proposta do Senador Tião Viana, 
que está na Câmara dos Deputados.

Em meio à crise econômica mundial, o Governo 
Federal adotou medidas para garantir a preservação 
dos empregos e o bom funcionamento da economia. 
A redução do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) para automóveis, eletrodomésticos da chamada 
linha branca (geladeiras, fogões, máquinas de lavar 
roupa) e materiais de construção foi bem sucedida 
na medida em que contribuiu para evitar que a crise 
chegasse ao Brasil com mais força e permitiu que sa-
íssemos dela antes da maioria dos países. É verdade 
que a redução desse imposto refletiu diretamente no 
repasse de recursos aos Municípios. O socorro às in-
dústrias é louvável, mas é necessário que o mesmo 
tratamento se dê à questão dos municípios.

Segundo previsões da Secretaria do Tesouro Na-
cional, até novembro de 2009, a diferença nos repasses 
do Fundo de Participação dos Municípios deverá al-
cançar R$2,3 bilhões. Graças à pressão do movimento 
municipalista, o Governo garantiu, por meio da Medida 
Provisória nº 462, que todos os municípios recebam em 
2009 o repasse do Fundo de Participação igual ao de 
2008, apesar da crise e da queda da arrecadação. 

Assinalo, para fazer justiça, que tanto o Senado 
Federal como a Câmara dos Deputados reclamaram, 
pediram, reivindicaram essa compensação que está 
sendo feita pelo Governo Federal, mas que não alcan-
çou ainda os resultados esperados. 

Também precisamos reconhecer que foi no atu-
al governo, no governo do Presidente Lula, que se 
estreitaram os laços entre Governo Federal e os Mu-
nicípios, visando a fortalecer, revigorar e repactuar a 
agenda federativa.

Em 2003, durante a 6ª Marcha em Defesa dos 
Municípios, em Brasília, Governo e entidades munici-
palistas assinaram um protocolo que criou o Comitê 

de Articulação Federativa (CAF). Esse comitê se tor-
nou a principal mesa de negociação entre União e 
Municípios, ajudando a pautar as reivindicações do 
movimento municipalista. Em 2007, o CAF foi institu-
cionalizado no âmbito da Secretaria de Relações Ins-
titucionais da Presidência da República e uma Agenda 
Federativa Compartilhada foi pactuada para os dois 
anos seguintes.

Mas ainda é preciso avançar para resolvermos 
as questões estruturais. 

Entre as questões que precisam ser resolvidas 
está, como eu disse, a regulamentação da Emenda nº 
29, que definirá os percentuais mínimos obrigatórios 
para a União.

Outro ponto é a repartição dos recursos. Se a 
regra é descentralizar a gestão, os recursos também 
precisam ser descentralizados. Segundo estudos da 
Associação Brasileira de Municípios (ABM), da Asso-
ciação Transparência Municipal e da Escola Gestão 
Pública, no ano de 2007, os municípios brasileiros 
despenderam, em média, aproximadamente 4,45% do 
Orçamento em convênios para a execução de políticas 
públicas dos Estados e da União. Por isso, é necessá-
rio pensarmos em propostas como a que é defendida 
pela ABM e também pela CMN, de alterar a Lei de 
Responsabilidade Fiscal para que seja assegurada a 
compensação financeira aos municípios, pelas ações 
que são de competência da União e dos Estados.

Aqui no Senado, temos defendido, de forma per-
manente, o municipalismo. 

Por várias vezes, não só eu como diversos Se-
nadores, temos subido a esta tribuna para expor a si-
tuação dos Municípios brasileiros, especialmente dos 
nossos Estados. Cobramos a rápida execução das ne-
gociações que levaram à edição da Medida Provisória 
nº 457, destinada a estender o prazo de pagamento 
das dívidas municipais junto ao INSS.

É uma pena, porque o Prefeito acaba de fazer 
uma negociação com o INSS e, na semana seguinte, 
já aparecem novas dívidas que devem ser assinadas, 
aumentando o comprometimento financeiro dos Mu-
nicípios.

Sr. Presidente, apresentei, em 2008, o PLS nº 
262 para limitar o percentual máximo de comprome-
timento da receita corrente líquida municipal com o 
pagamentos das obrigações previdenciárias, amplian-
do os prazos para a compensação financeira entre o 
regime geral da Previdência Social e os regimes de 
previdência dos servidores. 

Mas eu gostaria de destacar dois projetos que 
vêm fortalecer as finanças municipais. Um é o PLS nº 
120, de 2008, que propõe reduzir à metade a alíquo-
ta da contribuição para o Programa de Formação do 
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Patrimônio do Servidor Público – PASEP, devida pelos 
Municípios à União. O outro projeto é o PLS nº 156, de 
2008, que tem por finalidade resolver as dificuldades 
dos Municípios devido ao endividamento com o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Propuse-
mos um percentual máximo das prestações do par-
celamento de débitos dos Municípios e Estados para 
que não ultrapasse 1% do Fundo de Participação dos 
Municípios (hoje são 3%).

O projeto já foi aprovado na Comissão de As-
suntos Sociais, com relatório do Senador Mão Santa, 
e agora está na Comissão de Assuntos Econômicos 
desta Casa.

Melhor seria, Sr. Presidente, se nós tivéssemos 
também uma limitação das dívidas dos Municípios para 
com a Previdência Social e que os Prefeitos tivessem 
o máximo de cuidado com os fiscais da Previdência 
Social, porque parece até que só as Prefeituras é que 
cometem erros na distribuição de recursos para a Previ-
dência Social. Essa é uma verdadeira bomba relógio, e 
um dia algum Governo vai ter de resolver isso. A dívida 
previdenciária dos Municípios é que vem apertando o 
cinto dos Prefeitos.

Antes de finalizar, devemos somente lembrar que 
não são apenas as dificuldades financeiras dos Municí-
pios que precisam ser resolvidas. A atuação parlamentar 
também pode contribuir para responder ao desafio do 
desenvolvimento local sustentável e para aprimorar a 
esfera pública. Queremos, por exemplo, que todo Pla-
no Diretor inclua a elaboração de um plano de circula-
ção de veículos não-motorizados (PLS nº 350/2005); 
e que os sistemas de saneamento básico observem 
diretrizes para economia no consumo de água (PLS nº 
504/2007). No campo do acesso à Justiça e da quali-
ficação da prestação dos serviços ao cidadão, há um 
projeto de nossa autoria que está prestes a ser apro-
vado no Senado e favorecerá a resolução rápida dos 
conflitos judiciais que envolvam o Município.

Indiscutivelmente, é no âmbito municipal onde 
se encontram os problemas que afetam diretamente 
o dia-a-dia das pessoas. Assim, é no Município que 
se procura equacionar, mesmo diante das enormes 
limitações de recursos, as questões básicas de aten-
dimento à população. 

Por isso, insisto em dizer que os Prefeitos são os 
administradores mais importantes do País, e as Pre-
feituras são os locais mais próximos da comunidade. 
Dessa forma, o Município convive, de forma perma-
nente, com a fiscalização direta da sociedade – Vere-
adores, Tribunal de Contas, rádios, imprensa de modo 
geral, órgãos de comunicação, todo mundo cobra do 
Prefeito responsabilidades que lhe são afetas, e ele 

tem obrigação de responder às demandas locais, que 
variam de uma comunidade para outra.

Sr. Presidente, o Brasil possui atualmente 5.563 
Municípios, dos quais 91% têm até 50 mil habitantes. 
Apenas 50 Municípios têm mais de 350 mil habitantes 
e 14 têm uma população acima de 1 milhão de pesso-
as. Porém, mais de 50% da população brasileira vive 
em Municípios com até 150 mil habitantes. Vejam: 
mais de 50% da população brasileira está morando em 
municípios com até 50 mil habitantes. Aí os senhores 
podem perceber o quanto essa comunidade brasileira 
está sofrendo com essa crise que se abate sobre os 
Municípios. Faltar recursos nos Municípios significa 
condenar ao sofrimento a comunidade brasileira.

Pois bem, não podemos concordar que os Mu-
nicípios continuem sendo tratados com discriminação 
e, por isso, precisamos continuar mobilizados. O Mo-
vimento Municipalista já obteve inúmeras conquistas, 
mas muitas outras ainda estão por acontecer. 

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
não só o Dia Nacional em Defesa dos Municípios como 
também esta solenidade que ora o Senado realiza de-
vem ser lembrados como instrumentos de valorização 
da vida do municipalismo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR 

– BA) – Parabenizo e agradeço ao Senador Antonio 
Carlos Valadares. 

Pela Liderança do PSDB, concedo a palavra à 
Senadora Marisa Serrano, primeira inscrita. Em se-
guida, à Senadora Rosalba Ciarlini, pela Liderança 
do Democratas.

A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pela 
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. 
Presidente. 

Quero cumprimentar a Exmª Srª Serys Slhessa-
renko, Senadora de Mato Grosso; o Exmº Sr. Senador 
César Borges, da Bahia; o primeiro subscritor desta 
sessão, o Exmº Sr. Senador Antonio Carlos Valadares; 
o Secretário Executivo da Secretaria de Relações Ins-
titucionais da Presidência da República, Sr. Horácio Fi-
gueiredo, representando o Exmº Sr. Ministro Alexandre 
Padilha; o Presidente da Confederação Nacional dos 
Municípios, Sr. Paulo Roberto Ziulkoski; o Presidente da 
Associação Mato-Grossense de Municípios, Sr. Pedro 
Ferreira – é um prazer ter aqui um representante do 
Estado vizinho, onde nasci, antes da divisão de Mato 
Grosso do Sul –; o Prefeito do Município de Santana 
do São Francisco e Presidente da Associação de Pre-
feitos do Baixo e Vale São Francisco em Sergipe, Exmº 
Sr. Ricardo José Roriz Silva Cruz; todos os senhores 
e as senhoras presentes. 
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Cumprimento especialmente o Senador Antonio 
Carlos Valadares pela ideia e pela proposição desta 
sessão solene, que nos dá a oportunidade de home-
nagear os Municípios brasileiros. E quando paramos 
para falar do municipalismo e dos Municípios do nosso 
País, temos a oportunidade de refletir. Pelo menos os 
Senadores que estão aqui hoje e que passarão aqui 
hoje estarão refletindo sobre as questões municipalis-
tas, e esse já é um ganho. 

O municipalismo é um daqueles conceitos tão 
fortes, tão poderosos, que não precisaríamos aqui es-
tar reafirmando a posição em defesa do municipalismo 
brasileiro. Afinal de contas, é o municipalismo brasileiro 
que garante o desenvolvimento do País. Como discor-
dar dos conceitos municipalistas? Como alguém vai 
ser contra o municipalismo? Duvido que os senhores 
e as senhoras encontrem algum Senador ou Senado-
ra que se coloque contra o municipalismo brasileiro. 
Qual é o Parlamentar, Deputado Federal ou Estadual, 
ou mesmo alguém da sociedade brasileira que dirá: 
“Sou contra os Municípios”? Ninguém.

Há uma frase muito repetida que diz que não 
deve ser feito pela União aquilo que pode ser feito pe-
los Estados. E, da mesma forma, não deve ser feito 
pelos Estados aquilo que pode ser feito pelos Municí-
pios. Essa ideia me parece cristalina. É claro: aquilo 
que o Estado pode fazer a União não precisa fazer; 
aquilo que o Município pode fazer e vai fazer o Estado 
não deve fazer. 

Há uma outra sentença que ouço sempre em to-
dos os lugares, que todos aqui já cansaram de ouvir 
e que diz o seguinte: “O cidadão não vive na União ou 
no Estado, o cidadão vive no Município”. Todo mundo 
já ouviu essa frase, é comum falarmos isso. O cidadão 
brasileiro mora, trabalha, vive, briga e luta dentro do 
Município; deve ao Município o seu cotidiano, a sua 
vida diária; é lá que ele vai brigar com o Vereador e 
com o Prefeito – ele pensa no Governador, no Presi-
dente da República, nos Senadores e nos Deputados 
Federais como entidades que estão afastadas dele –, 
a responsabilidade que ele joga é em cima do Prefei-
to, é quem está ali, quem governa a sua cidade. Se 
a sua cidade é governada pelo Prefeito, é junto a ele 
que a sociedade vai exigir que os seus direitos sejam 
respeitados. É o primeiro embate, é a tropa de choque, 
é aquilo que nós chamamos no nosso Estado de boi 
de piranha, que se joga primeiro no rio: é o primeiro 
que se joga para acalmar as situações. Então, quem 
acalma as situações, o boi de piranha nessa história 
é o Prefeito. 

Essas frases todas me dão a certeza de que o 
Município é a única realidade concreta que nós temos 
neste País; de concreto mesmo nós temos o Município, 

o resto é abstrato. E por trás dessas frases todas que 
exaltam o poder e o espírito do municipalismo, há o 
sentimento de que quanto mais próximas dos indivídu-
os estiverem as políticas públicas – e aí depende de 
nós – e as decisões governamentais, menos chances 
nós teremos de errar. Então, é por isso que discutimos 
muito e temos de ouvir as pessoas, então vamos aos 
Municípios, todo mundo. O Governador, se não quiser 
errar, tem que ir para os Municípios do Estado dele.

O Presidente da República, se não quiser errar, 
tem de conversar com os Municípios. Quanto mais 
perto estiverem dos Municípios, quanto mais conver-
sas tiverem, quanto maior for o relacionamento com 
os Municípios, menores serão as possibilidades de os 
governantes errarem. Embora isso me pareça óbvio, 
e acho que é óbvio para todos os que estão aqui, na 
prática, não é assim que funciona; na prática, não fun-
ciona dessa forma. É diferente, principalmente porque, 
historicamente, o Brasil trabalha como se fosse uma 
república unitária e não uma república federativa.

E aí quero lembrar o Governador de Minas Ge-
rais, Aécio Neves, que reiteradas vezes tem discutido 
e brigado pelo pacto federativo. E é esse pacto fede-
rativo que temos de fazer entre Estados, Municípios e 
União, porque a União concentra, em si, as decisões 
e os recursos, mas, na prática, quem executa é o Mu-
nicípio. 

Quero ainda dizer que toda e qualquer iniciativa 
em defesa dos Municípios e qualquer ação em favor 
do municipalismo são sempre bem-vindas e devem 
ser exploradas ao máximo. Se pudermos discutir o 
municipalismo sempre nesta Casa; se pudermos, diu-
turnamente, aqui brigar pelos Municípios; se, a cada 
projeto que formos votar, analisarmos o impacto que 
terá sobre os Municípios, acredito que vamos ajudar 
os Municípios brasileiros a garantir um pacto federativo 
em que o Município não seja a mãe pobre, aquela que 
concentra todos os deveres e direitos da população e 
todos os encargos, mas não conta com os recursos 
necessários para fazer frente a isso. 

Eu quero dizer também da minha crença inabalá-
vel na descentralização política e administrativa como 
condição indispensável ao desenvolvimento econômi-
co do País – eu quero fazer isso aqui hoje. Acredito 
que, para desenvolver o País, nós precisamos sem-
pre trabalhar no sentido da descentralização. Foi por 
isso que foram criadas as agências reguladoras e os 
inúmeros conselhos neste País, inclusive o Conselho 
de Educação, com o qual trabalho muito e que serve, 
justamente, com essa descentralização, para errar 
menos e ajudar mais os Municípios.

Portanto, gostaria de conclamar a sociedade e os 
governantes, nas três esferas de Governo, a cerrarem 
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fileiras a favor do Município, mas não só com a fala. 
Ouve-se muito falar em apoio moral: “Vamos dar apoio 
moral aos Prefeitos”. Não é só de apoio moral que os 
Prefeitos precisam! Nós queremos ações concretas, 
porque, de apoio moral, todo o mundo já cansou de 
ouvir falar. Qual é a ação concreta que será feita a fa-
vor dos Municípios?

Aqui, nesta Casa, nós temos de pensar assim 
também, porque nem sempre pensamos dessa for-
ma; o mesmo ocorre com o Governo Federal – e aqui 
está o meu amigo Horácio, que sabe disso – e com os 
governos estaduais. Temos de pensar que não é favor 
nenhum repassar recursos aos Municípios, apoiar os 
Municípios e dar a eles condições de trabalho: é isso 
que o pacto federativo tem de prenunciar.

Mas eu quero aqui cumprimentar também o Sr. 
Paulo Ziulkoski pelo belíssimo trabalho que a Confe-
deração Nacional dos Municípios tem feito neste País. 
Temos de cumprimentar e apoiar aqueles que, real-
mente, trabalham e conseguem unir seus pares. Nem 
sempre é fácil presidir uma confederação, uma asso-
ciação ou uma federação; nunca é fácil. Mas presidir 
uma confederação é mais difícil, pois tem que abarcar 
todos os Estados brasileiros, unir todo mundo em tor-
no de um ideal.

Tenho visto essas marchas e tantas outras. Eu 
poderia ficar aqui relacionando tudo aquilo que a CNM 
tem feito neste País para apoiar os Municípios, brigar 
por eles. Nesta Casa, ele já se tornou pessoa conhe-
cida de tanto que vem. Mas a Marcha dos Prefeitos é 
algo importante. Podem falar assim: “Ah, os Prefeitos 
vão para Brasília para passear!”. Eu já ouvi isso. Tenho 
certeza de que muitos já ouviram: “Ah, essas marchas 
são para todo mundo ir lá passear!”. Mas, se a gente 
não diz “presente”, se a gente não mostra que existe, 
se a gente não fala dos nossos problemas, se a gente 
não se une na hora do infortúnio, como é que os ou-
tros vão lembrar? Há um velho ditado que diz: “Quem 
não é visto, não é lembrado”. Então precisa ser visto, 
vir aqui, para que todo mundo possa se lembrar que 
é nos Municípios que nós temos que trabalhar cada 
vez mais. 

Portanto, quero cumprimentar o Paulo e, em nome 
dele, cumprimentar todos os Prefeitos deste País.

Antes de terminar, quero falar um pouquinho 
de uma questão que eu acredito ser fundamental. Já 
que nesta sessão estamos louvando o municipalismo, 
quero falar da minha atuação e da questão que eu te-
nho muito grande dentro de mim, que é a resolução 
do problema dos Municípios de fronteira no Pais. São 
16 mil quilômetros de fronteira. E aí, Senador César 
Borges, que nasceu virado para o mar, está ali no lito-
ral, às vezes esquecem que o Brasil profundo está lá 

na fronteira e que é lá na fronteira que nós temos que 
cuidar de um outro Brasil, que a turma do litoral nem 
sempre vê, porque fica discutindo o litoral e esquece 
de discutir as nossas fronteiras. São 16 mil quilômetros 
de fronteira, que vão do Oiapoque ao Chuí. 

Em todas essas fronteiras há uma população 
extremamente heterogênea. Nós vemos cidades de 
grande, médio e pequeno porte que estão de frente a 
outra cidade, em outro país. Vemos também Municípios 
de fronteiras quase todos de matas e quase todos com 
população indígena. Esses são os Municípios que nós 
temos de fronteira. Imaginem, num grande Município 
da Amazônia que faz fronteira lá no norte, a dificuldade 
que o prefeito deve ter para conseguir atender a todos 
ribeirinhos e à população da mata. Não é brincadeira 
administrar um Município que está encravado na fron-
teira. E posso dizer com segurança daqueles que eu 
conheço, já que o meu Estado, Mato Grosso do Sul, 
faz fronteira com a Bolívia e com o Paraguai. 

Os senhores pensam que é fácil trabalhar, por 
exemplo, em Corumbá, uma grande cidade com mais 
de 100 mil habitantes, na fronteira com a Bolívia, ali 
grudada? Não é fácil, porque a população do outro lado, 
na Bolívia, não tem condições, por exemplo, de atendi-
mento à saúde. Para aonde ela vai para ser atendida 
em saúde? No único hospital que tem na região, em 
Corumbá. É para lá que vai. A população vai para ser 
atendida pelo sistema de saúde, para fazer compras 
e traz os seus problemas para serem resolvidos pela 
Prefeitura de Corumbá. É assim em toda a fronteira. 

Poderia falar de todas as outras. Poderia falar da 
minha Ponta Porã, que faz fronteira com o Paraguai. 
Ponta Porã é separada por uma rua de Pedro Juan 
Caballero, que fica do outro lado. Uma rua. E vocês 
imaginam que os problemas não aparecem? Que essa 
cidade tem de ser tratada igualmente como uma cidade 
do Estado do Senador César Borges? Não é verdade! 
E aí eu podia falar nas cidades de Mato Grosso que 
fazem fronteira com a Bolívia também. Toda a Bolívia 
faz fronteira com o Mato Grosso e com o Mato Gros-
so do Sul, e todo o Paraguai faz fronteira com o Mato 
Grosso do Sul e com o Paraná. Então, essas cidades 
de fronteira têm de ser vistas de forma diferente. Elas 
estão ali recebendo influências diferentes, problemas 
diferentes, que as cidades do resto do País não têm. 

É por isso que propus uma Emenda à Consti-
tuição, a Emenda nº 6, de 2009, que cria o Fundo de 
Desenvolvimento dos Municípios de Fronteira, um 
Fundo específico para os Municípios que trabalham 
na fronteira, que têm os problemas que em geral os 
outros Municípios não têm. E é tão pouco... O que 
seria? Seria R$1,2 bilhão, se acrescentássemos nos 
fundos constitucionais – Sudam, Sudeco e Sudene – 
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0,5%, que, no cômputo geral, é pouco, mas, para os 
Municípios de fronteira, seria uma redenção.

Quero terminar a minha fala reportando-me aos 
78 Municípios do meu Estado, Mato Grosso do Sul. 
Talvez o Valadares e o César Borges pensem que 
78 Municípios é pouco – e olha que o meu Estado é 
grande! –, só que Municípios como Corumbá, Porto 
Murtinho e Ribas do Rio Pardo são um país. De uma 
ponta a outra de Ribas do Rio Pardo, um fazendeiro 
que mora bem no norte do Município, para conseguir 
atravessar, porque as estradas estão péssimas, e 
chegar ao Município-mãe, que é Água Clara, tem de 
andar mil quilômetros. É quase a distância de Campo 
Grande a São Paulo. Então, isso é para dizer da difi-
culdade dos Municípios grandes que, às vezes, não 
têm linhas de transporte fácil e precisam de apoio para 
se desenvolver. 

Quero cumprimentar todos os Prefeitos, todos os 
Municípios brasileiros, todos aqueles que lutam pelo 
municipalismo. Os Municípios de Mato Grosso do Sul 
como os Municípios de todo o País precisam e devem 
ter todo o nosso apoio.

Parabéns ao Senador Valadares pela proposição.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR.PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR 

– BA) – Antes de conceder a palavra à Senadora Ro-
salba Ciarlini, do Rio Grande do Norte, pela Lideran-
ça do Democratas, que pode já se conduzir à tribuna, 
eu quero saudar a presença aqui de diversos Prefei-
tos. Com muita satisfação, dois Prefeitos baianos, do 
Município de Irecê, nosso querido José das Virgens; 
do Município de Santo Estevão, Rogério Costa; do 
Prefeito de Guarani das Missões, do Rio Grande do 
Sul, Casemiro Warpechowski; Prefeito do Município 
de São Pedro do Butiá, Darcísio Reisdorfer; Municí-
pio de Alvorada, Sr. João Carlos Brum; Município de 
Santa Tereza de Goiás, no Estado de Goiás, Josemar 
Gonçalves dos Reis; Município de Santana do São 
Francisco, Ricardo José Roriz Silva Cruz; Município 
de Campanha, Minas Gerais, Roberto Silva, e repre-
sentando a Federação de Municípios do Estado do 
Maranhão, Daniela Plasciniski.

Com a palavra a Senadora Rosalba Ciarlini.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 

Liderança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. 
Presidente.

Quero cumprimentar o Senador César Borges, 
que preside esta sessão de homenagem aos Municípios 
brasileiros; o Senador Antonio Carlos Valadares, que é 
o primeiro subscritor da presente sessão; o Secretário 
Executivo da Secretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República, Sr. Horácio Figueiredo, repre-
sentando aqui o Exmº Sr. Ministro Alexandre Padilha; 

o Presidente da Confederação – meu amigo, quantas 
lutas, quantas caminhadas! –, Paulo Ziulkoski – desta 
vez acertei –; o Presidente da Associação Mato-Gros-
sense de Municípios, Sr. Pedro Ferreira; Prefeitos dos 
mais diversos Municípios aqui presentes. Quero, em 
nome dos representantes do meu Estado, o Rio Gran-
de do Norte, cumprimentar todos.

Ontem, mesmo, eu estava em reunião com vários 
Prefeitos do meu Estado. A velha luta de sempre. Era 
a Prefeita Norma, lá de São José de Mipibu; o Prefei-
to Júnior, de Jucurutu. São Prefeitos que vêm aqui de 
todas as regiões.

Dizer, Sr. Presidente, que sou municipalista é uma 
redundância, até porque este plenário já deve ter sen-
tido, desde o primeiro momento em que aqui cheguei, 
a defesa intransigente que faço dos Municípios. Senti 
na pele, porque fui Prefeita três vezes e vi o quanto 
é necessário que tenhamos ações, tenhamos formas 
de fazer chegar realmente o atendimento àqueles que 
batem à nossa porta, porque a porta da prefeitura é 
a primeira a ser procurada pelos munícipes na hora 
em que estão precisando de alguma ação; ou, então, 
quando partimos, de forma mais moderna, para uma 
administração participativa, como fizemos com o Or-
çamento Cidadão, e as demandas surgem: são as ca-
rências, as necessidades, porque o povo – o dono da 
cidade é o povo – sabe o que é que realmente precisa 
e o que quer que um prefeito, uma prefeita faça pela 
sua cidade. Só que, infelizmente, a vontade que sei que 
todo administrador tem de realizar é frustrada, porque 
faltam os meios, os recursos, para que possamos dar 
respostas à nossa realidade. 

A Senadora Marisa Serrano estava ali, defenden-
do os Municípios de fronteira. Com toda a certeza, ela 
traz uma realidade que é diferente da realidade dos 
Municípios que estão no litoral, é diferente da minha 
realidade do interior do Nordeste, é diferente da reali-
dade do Rio de Janeiro. Então, é isto que precisa ser 
respeitado: a realidade de cada Município, e que os 
recursos sejam destinados com mais autonomia, com 
mais decisão local, para que realmente a gente possa 
promover o desenvolvimento. Não tenho dúvida, não 
tenho dúvida de que a equação perfeita para um país 
forte é Município forte. 

As cobranças vêm para o Município; e o que é 
que devemos fazer? Devemos ter coragem, sim; essa 
coragem que, através do movimento municipalista... E, 
aqui, quero fazer uma referência especial às marchas 
dos prefeitos, uma forma de unir, de levantar questão, 
de trazer para o debate, de pressionar. Essa foi a forma 
que encontramos para dizer: é preciso rever o pacto 
federativo; é preciso fazer, realmente, uma reforma 
tributária. Cada vez mais a responsabilidade dos Mu-
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nicípios é maior, e os recursos são menores. A grande 
concentração fica na União. As contribuições não en-
tram, para que sejam repartidas com os Municípios e 
com os Estados. Há um achatamento crescente. Pre-
cisamos virar essa pirâmide. Os Municípios têm que 
ter mais, e ao Governo Federal cabem as emanações, 
a fiscalização. 

Quando existe um programa de moradia, conhe-
cendo-se a realidade de cada Município – tenho certe-
za de que aí estão as estatísticas, estão os cadastros, 
há toda essa realidade –, sabe-se qual é o déficit de 
cada Município. Então, que seja feito fundo a fundo; 
que passe diretamente, para que o Município resolva 
como quer fazer sua casa, de que forma, para aten-
der a que população e para que o Governo Federal 
fiscalize. Que não se chegue aqui de pires na mão, 
como se aquilo fosse um favor. Não é, minha gente! É 
obrigação! Os recursos da Nação são do povo brasi-
leiro, que está nos Municípios, pagando seus impostos 
e cobrando, com muito direito, aquilo que ele deseja 
para sua cidade.

Aí, perguntamos: e a saúde? Quando aqui che-
guei – sou Senadora de primeiro mandato –, em 2007, 
como médica, tendo sido Prefeita e conhecendo essa 
realidade, abracei a causa da Emenda nº 29. Meu 
Deus do céu! Para mim, aprovar a Emenda nº 29 era 
trazer nova luz, esperança, para que pudéssemos, no 
Município, fortalecer as ações de saúde e, consequen-
temente, possibilitar a diminuição do custo Brasil de 
saúde. Quanto mais o Município puder fazer na área da 
saúde, para evitar que os casos se compliquem, que 
não seja preciso transferências para centros maiores, 
para ações de alta complexidade, consequentemente, 
o custo vai reduzir. 

No dia em que foi aprovada, por unanimidade, 
nesta Casa, eu disse: já valeu meu mandato! Mas, até 
agora, tenho que confessar minha grande frustração: 
aprovamos, mas cadê a regulamentação? O que é que 
custa 10%, meu Deus do céu, de tudo o que se arre-
cada do povo brasileiro, dos nossos impostos, para a 
saúde, para que o povo esteja mais preparado, mais 
protegido, seja mais produtivo, para que este País te-
nha mais e mais? 

E na educação? Conseguimos, agora consegui-
mos! A matéria foi votada, foi feita a desvinculação dos 
20% da educação. E espero que, realmente, esses re-
cursos cheguem, para que os Municípios possam for-
talecer suas ações educacionais, defendendo desde a 
educação infantil... porque é na educação infantil que 
damos os primeiros passos, para que nossa criança 
seja o grande homem, a grande mulher do futuro; para 
que cada Município possa, cada vez mais, municipa-
lizar mais; para que a educação não chegue apenas 

ao Primeiro Grau, chegue também ao Segundo Grau, 
porque o aluno está no Município.

Meu Deus do céu, que dificuldade! Têm recursos 
para o transporte escolar? Têm! Vão para o Governo 
do Estado. O Estado vai dividi-los com os Municípios. 
Quando os recursos não chegam, e o transporte para, 
quem é que leva a culpa? É o Prefeito. O aluno que 
não está chegando à escola, porque não tem trans-
porte, não quer saber se os recursos não chegaram, 
se houve alguma dificuldade nesse repasse.

Então, há uma série de questões, comprovada-
mente. E os Srs. Prefeitos, os Srs. Administradores, 
aqueles que conhecem a realidade dos Municípios 
sabem. As desigualdades regionais precisam ser re-
vistas, sim. Queremos um Brasil igual; lutamos por 
isso. É constitucional? Então, vamos fazer com que 
novos recursos... 

Aí pergunto: para combater a desigualdade re-
gional, será que da forma como estão colocados, os 
novos recursos da Petrosal vão resolver? Essa é uma 
oportunidade que não podemos deixar de debater e de 
cobrar. É um novo recurso, é uma riqueza imensa. Por 
que não fazer o bem maior da Nação, fortalecendo os 
Municípios e corrigindo desigualdades regionais?

Falo aqui de moradia e de segurança pública. Se 
houver, realmente, ações que façam com que a pro-
teção social da criança, do jovem, do adolescente, da 
família, essa ação social que falta os meios, para que 
os Municípios possam se desenvolver, se ela estiver 
acontecendo, com certeza estaremos também tratan-
do do problema e tendo mais segurança pública em 
nossos Municípios.

Então, é o Senado Federal que tem o papel cons-
titucional de fazer essa discussão. É o Congresso 
Nacional; a discussão de um novo pacto federativo, a 
discussão da reforma tributária, de mais recurso, mais 
valorização, de forma mais direta, sem intermediários, 
de forma que chegue fundo a fundo, como é feito já 
em algumas ações de educação e de saúde. Que fos-
sem para todas as ações, porque os Municípios têm 
responsabilidade.

Temos que fazer essa discussão aqui, e não po-
demos nos ajoelhar perante o Governo, que, cada vez 
mais, tem demonstrado interesse arrecadatório gigan-
tesco e cada vez menos se preocupa com as dificul-
dades dos prefeitos e de sua administração. 

Quando falamos de prefeitos, vejo muita gente 
franzir a testa, torcer a boca, como quem diz: “Prefei-
to é desonesto!”. Vá para a base, vá sentir de perto o 
que os Municípios passam para dar a resposta. Não 
estou aqui para dizer que todos são santos, mas tam-
bém não podemos dizer que, por causa de uma ou 
de outra dificuldade, a gente tenha que taxar aqueles 
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trabalhadores, aqueles que têm dedicação imensa nos 
seus Municípios e que querem, realmente, cumprir com 
sua missão de servir sua cidade, servir, consequente-
mente, ao seu Brasil. 

Mas, quando chega a crise, quem é que paga o 
pato? Os Municípios. Na hora da crise, para superá-la, 
para que o Governo pudesse garantir emprego, o que 
não é errado – claro, nós entendemos que foi preciso 
tirar o IPI dos carros, dos eletrodomésticos, enfim, de 
uma série de coisas, para garantir o emprego, pois 
era uma crise internacional refletindo-se no Brasil –, 
quem mais foi prejudicado foi o Município e se não 
fosse a mobilização, a união de todos, não teríamos 
nem a promessa da compensação, porque quantos 
anos passamos, aqui, lutando por 1% de aumento do 
FPM! Um por cento! Foi uma luta de muitos anos, de 
muitas marchas.

Então, é para fazer justiça e para dizer aos Mu-
nicípios brasileiros que o meu mandato tem essa ban-
deira primeira de defender o meu Brasil, fazendo com 
que o nosso Brasil seja forte, fortalecendo cada vez 
mais as causas municipalistas.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – V. 
Exª me permite um aparte, Senadora Rosalba?

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Se o 
Presidente permitir...

O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR 
– BA) – Senador Garibaldi Alves, V. Exª, como ex-Pre-
sidente desta Casa, tem todo o direito de fazer aparte. 
Portanto, V. Exª pode fazer o seu aparte a sua conter-
rânea, Senadora Rosalba Ciarlini.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Agra-
deço ao Senador César Borges e quero, inclusive, dizer 
ao Dr. Paulo Ziulkoski, Presidente da Confederação 
Nacional dos Municípios, o que já deve ter sido dito 
por V. Exª a ele: que, hoje, temos funcionando várias 
Comissões, inclusive a Comissão de Constituição e 
Justiça. Por isso não temos tantos Senadores aqui, 
porque, na verdade, justiça seja feita, não estou legis-
lando em causa própria, os Senadores têm-se mostra-
do atentos, e a Senadora Rosalba está demonstrando 
isso, à causa municipalista. Essa crise, mesmo, que 
estamos enfrentando, e à qual fazia referência a Se-
nadora Rosalba, tem sido objeto, aqui, de frequentes 
pronunciamentos e análises. Agora, o meu aparte é 
no sentido de dizer aos senhores que estão aqui pre-
sentes, Prefeitos, diretores da própria confederação, 
Vereadores, que, na verdade, estamos só pecando, 
Senadora Rosalba, pela ausência da nossa Comissão 
de assuntos municipais. O Senador César Borges até 
que não é um grande pecador nessa matéria, nem eu, 
porque nós estamos sempre cobrando a restauração, 
podemos dizer assim, dessa Comissão que foi presidida 

por mim. Aliás, eu a estou chamando-a de Comissão 
mas é uma Subcomissão vinculada à Comissão de 
Assuntos Municipais, que foi presidida por mim. Nós 
fizemos uma parceria, essa é a palavra da moda, com 
a Confederação e até que as coisas funcionaram, an-
daram, avançaram e nós tivemos, aqui, realmente a 
oportunidade... Inclusive, esse 1% foi uma luta dessa 
Comissão também. Foi uma luta de todos os municipa-
listas, mas de que a Comissão participou ativamente. 
Portanto, pedindo desculpas à Senadora Rosalba, por-
que já estou fazendo um discurso dentro do discurso 
dela, quero-me congratular com o municipalismo bra-
sileiro e dizer que, realmente, o municipalismo precisa 
avançar. Nós tivemos já, neste Governo, no Governo 
de Lula, avanços com relação àquelas marchas que 
foram realizadas sob a liderança da Confederação. A 
Confederação tem um grande papel, mas também não 
deixo de fazer justiça a Paulo Ziulkoski, que tem sido 
um grande líder dessa causa. Desculpe-me, Senadora 
Rosalba. Eu abusei porque...

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Não 
tem o que desculpar, Senador. V. Exª tem todas as 
prerrogativas.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Isso 
é de quem é conterrânea...

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Foi 
Presidente desta Casa, foi Prefeito. O senhor foi Pre-
feito, sabe o que é ser Prefeito, foi Governador duas 
vezes, tem uma experiência. Foi um Governador que 
deu bastante apoio aos Municípios, então, sei que o 
senhor tem mais do que direito de fazer os apartes no 
tempo que desejar. Fico muito feliz por ser aparteada 
por V. Exª.

Já que V. Exª falou na Subcomissão Municipal 
e o senhor é Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos, eu gostaria de lhe fazer uma sugestão. 
Já estamos perto do recesso. Que, neste ano, a Sub-
comissão que é ligada à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos não seja, na realidade, reativada, pois ela já 
existe e dela sou membro, inclusive, mas que sejam 
reiniciados os seus trabalhos com mais força, com mais 
determinação. Já fica, aqui, a proposta para que seja 
assim logo no começo do próximo ano, quando voltar-
mos do recesso, porque virão todos, se Deus quiser, 
muito descansados e conhecendo mais e mais o pro-
blema dos Municípios. O meu recesso, assim como o do 
Senador, tenho certeza, será visitando os Municípios, 
aproveitando para debater, para ouvir as questões, as 
carências e as necessidade, para que a gente possa, 
aqui, fazer o certo em defesa do povo brasileiro. 

Então, quero encerrar agradecendo e dizer que 
pode ser uma utopia, minha gente, mas o meu sonho 
é o dia em que houver ação social para as políticas 
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voltadas ao idoso, à criança, ao adolescente, à mulher, 
seja para a cultura, seja para a moradia, seja para as 
ações preventivas de segurança. Através do número 
de habitantes e das carências que, tenho certeza, o 
Governo Federal conhece, hoje, tem um cadastro, que 
os Srs. Prefeitos, com certeza, também têm e com que 
podem fazer todas as avaliações das necessidades de 
seus Municípios, que é o cadastro do Bolsa Família.

Tenho certeza de que, para as ações municipais, 
a nossa preocupação sempre será com o mais pobre 
e o mais carente. Rico não precisa de governo; quem 
precisa de governo, realmente, é o pobre, que preci-
sa do SUS, da escola pública, precisa das áreas de 
esporte e lazer para se divertir; que precisa de ações 
que desenvolvam geração de emprego e renda. En-
fim, com tudo isso, para que a gente possa um dia ter 
os recursos... Que, aí, é exatamente... Essa reforma 
tributária é a rediscussão do Pacto Federativo. Ter 
mais recursos para o Fundo Municipal e mais recur-
sos para os Fundos de Participação dos Municípios 
será o mesmo que carimbar, e pode até vir carimbado, 
para a cultura, para a educação, para a saúde, para a 
moradia, seja o que for. 

Ao Governo competem, realmente, as grandes 
ações que sejam ligadas aos interesses nacionais e 
internacionais. Que ele seja ainda mais fiscalizador 
das ações que serão executadas por quem, realmen-
te, está na base, conhece e quer fazer, que são os 
Municípios.

Muito obrigada e quero continuar dizendo: meu 
mandato, nesta Casa, está à disposição de todos os 
Prefeitos do meu Brasil, em especial do meu Rio Gran-
de do Norte, que terão sempre, nesta Senadora, uma 
aliada firme e determinada, com a experiência de três 
mandatos de Prefeita, com a força do mandato de Se-
nadora da República e, sobretudo, com a coragem da 
mulher brasileira. 

Muito obrigada. (Palmas.).
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR 

– BA) – Agradeço à Senadora Rosalba.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Caval-

canti, do Estado da Paraíba, já pela inscrição dos Srs. 
Senadores, uma vez que já tivemos a palavra dos Se-
nadores que representaram Lideranças de Partidos.

O Senador Roberto Cavalcanti será seguido pelo 
Senador Valter Pereira.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Sr. 
Presidente, eu já estava inscrito como representante 
do PMDB. Mas não tem problema, eu aguardo a fala 
do Senador Roberto Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR 
– BA) – Informo, Senador Valter Pereira, que lamenta-
velmente não chegou ainda a informação do Partido de 

que V. Exª falaria pela Liderança. De qualquer forma, 
logo em seguida, após a palavra do Senador Roberto 
Cavalcanti, V. Exª fará uso da palavra.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – De 
qualquer forma, sou Vice-Líder.

O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR 
– BA) – Pelo menos na inscrição aqui da Mesa não 
constava.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Senador Valter, se V. Exª desejar usar da pala-
vra, cederei a vez com a maior atenção e gentileza, 
porque V. Exª merece.

O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR 
– BA) – Senador Roberto Cavalcanti, eu peço permis-
são para saudar aqui o Prefeito Cássio, da cidade de 
Canguçu, do Rio Grande do Sul.

Com a palavra o Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Exmº Sr. Senador César Borges, que preside esta 
sessão, meu grande amigo e companheiro de veleja-
das. O velejador tem sempre uma sensibilidade a mais. 
Então, esse hobby pessoal do Senador César Borges 
afina-me sentimental e emocionalmente com ele.

Eu gostaria de parabenizar, mesmo com a au-
sência dele, o Senador Antonio Carlos Valadares, que 
faz nesta Casa um grande trabalho. S. Exª foi o pri-
meiro subscritor desta nossa sessão e, na verdade, 
tem demonstrado uma extrema sensibilidade com os 
municípios brasileiros.

Exmº Sr. Secretário Executivo da Secretaria de 
Relações Institucionais da Presidência da República, 
Sr. Horácio Figueiredo, representando o Exmº Sr. Mi-
nistro Alexandre Padilha, que, recém-empossado na-
quela Pasta, tem feito um grande trabalho de harmonia 
e atendimento aos pleitos dos diversos Parlamentares 
brasileiros; Sr. Presidente da Confederação Nacional 
dos Municípios, Sr. Paulo Roberto Ziulkoski – se falhei 
na pronuncia, me desculpem, mas ele é meu xará como 
Roberto e vai me perdoar; Presidente da Associação 
Mato-grossense de Municípios, Sr. Pedro Ferreira; 
Prefeito do Município de Santana do São Francisco e 
Presidente da Associação dos Prefeitos do Baixo Vale 
do São Francisco, em Sergipe, Sr. Ricardo José Roriz 
Silva Cruz – e a minha hesitação é porque tenho um 
grande amigo chamado José Ricardo Roriz, que deve 
ser parente ou tem alguma relação com mais este Ro-
riz. Em nome dele, eu saúdo todos os demais prefeitos 
aqui presentes e que por ventura estejam nos escu-
tando e nos assistindo pela TV Senado. 

Minhas Senhoras e meus Senhores, senhores 
convidados, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Se-
nadores. 
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Congratulo-me com o Senador Antonio Carlos 
Valadares pelo seu requerimento para esta sessão. Em 
hora mais que oportuna, promove o Senado Federal 
esta bela homenagem ao municipalismo brasileiro. 

Os municípios são os entes federados mais nu-
merosos, são a base da Federação brasileira, consti-
tuem o locus efetivo em que se desenvolve a vida dos 
cidadãos e, por consequência, sediam a maior parte 
da produção de riqueza nacional.

Seria de se supor, então, que os municípios es-
tivessem contemplados com os mecanismos de au-
tofinanciamento suficientes para sua administração. 
Ledo engano.

No Brasil, a luta por recursos é uma rotina prati-
camente diária, obrigando prefeitos de todo o País a 
assumirem uma postura quase mendicante, dissipan-
do sua proveitosa energia em uma verdadeira tarefa 
de Sísifo.

Srs. e Srªs Senadoras, respeitadas as devidas 
proporções, que envolvem aspectos relacionados à 
história, à tradição, ao modelo de desenvolvimento 
social e econômico, às peculiaridades geográficas e 
também estratégicas, podemos dizer que os municí-
pios brasileiros se encontram na idade das trevas, se 
comparados, por exemplo, a seus similares europeus. 
Lá, os aspectos regionais e mesmo microrregionais 
ocupam lugar de destaque e competem ombro a om-
bro com os grandes temas nacionais. A explicação, 
ao cabo, é singela: é que se trata das duas faces de 
uma mesma moeda.

Parafraseando o grande escritor Guimarães Rosa, 
para quem “o sertão é o mundo”, poder-se-ia dizer que 
o município é o País. 

Alguns oradores que me precederam destacaram 
as decorrências financeiras e administrativas advindas 
da promulgação da Constituição de 1988. Não pretendo 
discutir, absolutamente, os efetivos avanços em rela-
ção aos direitos sociais, mas é notório que houve um 
imenso repasse de responsabilidades para os muni-
cípios sem que, contudo, estivessem determinadas as 
respectivas fontes de financiamento.

A situação gerada é perniciosa e, no limite, põe 
em xeque os princípios que sustentam o próprio Pacto 
Federativo, entre eles a desconcentração de atribui-
ções, a capacidade de autofinanciamento e o equilí-
brio entre os entes federados. Portanto, não se trata 
de questão trivial. 

O ano de 2009, em particular, tem sido bastante 
difícil para os municípios brasileiros. Como todos lem-
bramos, diante do cenário de crise financeira interna-
cional, o Governo Federal tomou medidas de redução 
tributária com o objetivo de impulsionar a economia.

Em que pese a evidente imperiosidade de tais 
medidas, forjou-se um conjunto de externalidades ne-
gativas para os Estados e Municípios, com impactos 
absurdamente decrescentes nos valores repassados 
via Fundo de Participação dos Estados (FPE) e tam-
bém via Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 
o que causou grandes transtornos para as administra-
ções locais, como tive oportunidade de registrar desta 
mesma tribuna. Especificamente V. Exª, Sr. Presidente, 
que é um Senador da base nordestina, sabe que nos 
Estados como Bahia, Pernambuco, Paraíba e outros, 
a base de sustentação dos pequenos Municípios é, 
na verdade, o FPM.

Convém não esquecer a escassez dos recursos 
financeiros disponíveis aos Municípios, dada sua limi-
tada competência. Em vista dessa limitação, cerca de 
65% dos recursos municipais provêm do FPM. Além 
disso, parte significativa desses recursos está consti-
tucionalmente vinculada à saúde e à educação, o que 
impede seu livre provimento pelo gestor regional.

Srªs e Srs. Senadores, trata-se de uma encruzi-
lhada na qual, inadvertidamente, o Governo Federal 
se meteu. Mais uma vez, com as perdas de Municípios 
e Estados, perde, também, a União.

O raciocínio é simples: esses dois entes federados 
respondem, conjuntamente, por quase 70% do investi-
mento público feito no País no ano-base de 2007.

Mais recentemente, um estudo dos economistas 
José Roberto Afonso e Kleber Castro, citado pelo jornal 
O Globo, edição de 6 de outubro, demonstra que, abro 
aspas, “mesmo afetados pela crise, Estados e muni-
cípios mantêm o esforço fiscal e ainda destinam uma 
parcela maior que suas receitas para investimentos em 
comparação ao Governo Federal”. Ou seja, estrangular 
a principal fonte de financiamento de 4.600 Municípios 
brasileiros, sobretudo os pequenos e médios, equivale 
a sustar a marcha pelo crescimento brasileiro.

Quero crer, todavia, que o Presidente Lula e sua 
equipe econômica estão atentos a essa problemática 
e não economizarão esforços para sanar, em definiti-
vo, a dura realidade contemporânea dos prefeitos em 
toda a extensão do nosso território. Em paralelo, tem 
sido notável a atuação da Confederação Nacional dos 
Municípios, que aproveito para parabenizar.

Nós, no Congresso Nacional, estamos igualmen-
te empenhados na solução desses problemas e, além 
de nos organizarmos em Frentes de Parlamentares, 
como a Municipalista e a Pró-Municípios, tratamos de 
aprovar celeremente a Medida Provisória nº 462/09, 
a qual destinou R$1 bilhão para o FPM.

De minha parte, Sr. Presidente, tenho sido um 
defensor incansável das causas ligadas ao municipa-
lismo brasileiro em todas as facetas.
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Para ilustrar, recentemente relatei o Projeto de 
Lei de autoria do ilustre Senador Cristovam Buarque, 
que concede isenção sobre o IPI na aquisição de veí-
culos escolares quando realizada pelos Governos dos 
Estados, do Distrito Federal e pelas Prefeituras.

Assim tenho procedido em relação às deman-
das das Prefeituras do interior do meu Estado; assim 
tenho me pronunciado na tribuna do Senado Federal; 
assim tenho me empenhado na aprovação de proje-
tos do interesse das prefeituras e continuarei fazendo 
obstinadamente.

Sr. Presidente, todos nós Senadores somos tes-
temunhas da verdadeira maratona que os prefeitos, no 
momento presente, estão fazendo aos nossos gabi-
netes em busca, às vezes, de migalha; em busca, às 
vezes, de pequenas emendas que possam socorrer a 
situação dos Municípios brasileiros.

Então, V. Exªs e o Sr. Presidente são testemunhas 
do sofrimento dos municípios brasileiros.

Era o que tinha a dizer.
Parabéns por esta sessão. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR – 

BA) – Agradeço ao Senador Roberto Cavalcanti.
Concedo a palavra ao Senador Valter Pereira.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº 
Sr. Presidente da sessão, Senador César Borges, não 
mais presente aqui, mas não podemos deixar de fazer 
uma saudação ao Senador Antonio Carlos Valadares, 
pela feliz iniciativa que tomou. Nossa saudação ao Se-
cretário Executivo da Secretaria de Relações Institu-
cionais da Presidência da República, Horácio Figuei-
redo, representando aqui o Exmº Ministro Alexandre 
Padilha; nobre Presidente da Confederação Nacional 
dos Municípios, Paulo Ziulkoski; ilustre Presidente da 
Associação Mato-Grossense de Municípios, Pedro Fer-
reira; ilustre Prefeito do Município de Santana do São 
Francisco e Presidente da Associação dos Prefeitos 
do Baixo e Vale São Francisco em Sergipe, Prefeito 
Ricardo José Roriz; minhas senhoras, meus senhores, 
inicialmente eu quero prestar apenas um ligeiro escla-
recimento: quando apressei V. Exª, Senador César Bor-
ges, estava sendo premido – e estou ainda – por uma 
reunião da Comissão de Constituição e Justiça, onde 
se vai discutir, se é que já não está acontecendo essa 
discussão, um projeto que interessa a uma razoável 
fatia dos Municípios brasileiros e que propõe a susta-
ção da Resolução nº 294, do dia 18 de setembro, da 
Comissão de Financiamentos Externos, editada pelo 
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, que restringe a Municípios na faixa de 90 mil 
habitantes acima contrair operações de crédito, mes-

mo atendendo aos requisitos que são acauteladores, 
estabelecidos por essa Resolução.

Então, eu quero pedir ao Senador Roberto, que 
me antecedeu, as minhas escusas, porque, de re-
pente, pareceu a ele e a V. Exª que eu estava inquieto 
simplesmente pela mudança da colocação da minha 
inscrição.

Mas eu não poderia deixar de participar desse 
evento por várias razões. Primeiro, porque tenho atu-
ado aqui, como V. Exª, Senador César Borges, como 
o Senador Antonio Carlos Valadares e tantos outros, 
na trincheira dos Municípios do nosso País. E temos, 
nessa luta, aproveitado todas as oportunidades para 
levantar a nossa voz em defesa não apenas do Muni-
cípio brasileiro, mas de um princípio, um princípio que 
é fundamental para a democracia, que é o federativo. A 
democracia, sem uma federação sólida, robusta, é de-
ficiente. Para que ela seja expressiva, precisa também 
conviver com uma federação justa, expressiva.

No dia 23 de outubro, eu ocupei esta tribuna para 
realçar um movimento que os prefeitos do Brasil inteiro 
se mobilizaram para realizar através de uma paralisa-
ção. Essa paralisação ensejou uma grande reflexão, 
uma grande discussão travada em todos os Estados 
brasileiros, em todos os Municípios do nosso País, e 
lá em Mato Grosso do Sul não foi diferente: apenas 
dois Municípios abstiveram-se de aderir, de partici-
par, desse grande movimento, que teve o objetivo de 
mostrar não só aos entes políticos, aos agentes po-
líticos, as dificuldades vividas pelas municipalidades 
como, sobretudo, esclarecer a sociedade o porquê da 
constante manifestação dos Prefeitos de todo o Bra-
sil através das marchas que já se tornaram rotineiras 
aqui em Brasília. 

E, de fato, é preciso que haja o maior número de 
manifestações, que haja o maior número de manifes-
tações, que haja a maior profusão de discussões, de 
debates, para que se afaste, de vez, qualquer cono-
tação diferente daquela que realmente inspira o Movi-
mento Municipalista Brasileiro, que é essa Federação 
aleijada que temos no nosso País.

A atividade municipalista precisa, efetivamente, 
do engajamento de todos, porque ela está diretamen-
te ligada ao exercício da cidadania. Afinal de contas, 
quem é que lida, em primeiro lugar, com a saúde? 
Quem é que cuida das ruas por onde transitam as 
pessoas? Quem é o responsável pela iluminação pú-
blica? Quem é o responsável pela política de transpor-
tes urbanos? Quem é o responsável pelas posturas no 
ordenamento urbanístico? É o Município e o cidadão 
com quem o Município mantém aquela relação mais 
estreita, mais direta. Então, nós vamos encontrar, no 
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ensino fundamental, na base de tudo, a participação 
direta do Município.

Nós não temos como, aqui no Senado da Repúbli-
ca e no Congresso Nacional, fazermos vistas grossas 
aos dramas vividos pelos Municípios em decorrência 
de fazermos parte de uma Federação que está muito 
distante de garantir a igualdade entre os diversos en-
tes federados. Começa pela divisão do bolo, que foi 
lembrada aqui pelo Senador Antonio Carlos Valada-
res: a União detém 60% das receitas; Estados, 23%; 
e Municípios, 17%. 

Só para exemplificar a distorção existente, nós 
lembraríamos também, um pouco, os gastos. Lem-
braríamos um pouco a conduta e a responsabilidade 
dos demais entes federados em relação aos compro-
missos federativos inseridos na Constituição Federal. 
A União, que tem a obrigação de gastar 10% com a 
saúde, gasta 5%; os Estados, que se obrigam a um 
gasto de 12%, gastam 9%; e os Municípios, que tem a 
obrigação constitucional de gastar 15%, em sua maio-
ria, gastam 17%, 19%, 23%, 25%. 

E o que fazemos nós aqui em Brasília, nós, que 
atuamos na União Federal? 

Na União Federal. Aqui quando se estabelece 
um debate para aumentar os serviços, para conferir 
ao cidadão mais direitos, nós aprovamos as propos-
tas do Governo, onerando sempre mais os Municípios 
com novos serviços. Isso vale para o Governo Federal 
e até mesmo para o Congresso. Ambos temos sobre-
carregado, com as nossas decisões, os Municípios. 
É o caso, por exemplo, do PSF, criado pelo Governo 
Federal, que é um programa extremamente eficaz, um 
programa que vai diretamente à cidadania. O Governo 
Federal concebeu esse programa, que ajuda o Muni-
cípio, mas é o Município que cumpre, que assume e 
que paga a maior parte da conta. 

Enquanto isso, nós, aliás, quando eu digo nós 
eu tenho até que fazer uma ressalva: o Senado Fede-
ral já fez a sua parte com relação à regulamentação 
da Emenda nº 29. Mas quando eu digo “nós” é que o 
Congresso até hoje não deu a resposta ainda para os 
Municípios quanto a essa regulamentação. Essa dívi-
da precisa ser ressarcida sim, porque os Municípios 
estão sobrecarregados com questões da saúde e são 
dramáticas às vezes as situações que são criadas lá, 
que além de todas as diretrizes genéricas que são 
estabelecidas pelo Governo da União, pelos Estados 
e pelos próprios Municípios, ainda vêm aquelas obri-
gações estabelecidas em cada Município por uma 
decisão judicial, mandando o Município comprar este 
ou aquele medicamento, às vezes até produtos que 
nem fabricados são em nosso País. Mas o Município 
tem que cumprir. 

Enquanto não sair essa regulamentação, Senador 
César Borges, a situação da saúde ainda continuará 
indefinida quanto às suas responsabilidades. Por isso 
que é boa essa reflexão hoje, até pela oportunidade 
que ela nos dá de cobrar dos nossos colegas da outra 
Casa que façam essa regulamentação, que cumpram 
com a sua obrigação. 

Na educação, o Governo instituiu o piso do ma-
gistério. Faz a propaganda do piso do magistério, uma 
propaganda bonita, só que nesse caso específico pas-
sa-se para a mídia a ideia de que é o Governo Federal 
que está bancando o salário do magistério, esse piso 
salarial do magistério, mas o que se vê é diferente. Têm 
aí sete ou oito Municípios – não sei quantos – que re-
cebem a complementação. Em Mato Grosso do Sul, 
Prefeito Paulo Ziulkoski, nenhum Município recebe a 
complementação, dado os requisitos e as exigências, 
nenhum recebe a complementação.

Mas é preciso reconhecer que a parceria tem 
sido muito generosa em “alguns casos”, entre aspas. 
Nós precisamos aqui falar dessas generosidades. Por 
exemplo, a merenda escolar. Para a merenda escolar, 
o Governo Federal dá uma contribuição extraordinária. 
Vejam o tamanho desta contribuição: R$0,22 per capi-
ta, R$0,22 é a ajuda por aluno que o Governo Federal 
confere aos Prefeitos, grande ajuda. 

O transporte, outra ajuda extraordinária: R$60,00 
por aluno/ano. Então, com esses números, vemos que, 
indiscutivelmente, a balança está desigual, e a nossa 
luta é para que a balança se equilibre.

É por isso que nós estamos reunidos aqui sob a 
batuta do Senador César Borges e sob a inspiração 
desse grande municipalista que é o Senador Antonio 
Carlos Valadares. Nós temos aqui cumprido com a nos-
sa missão. Nós não conseguimos entender como se 
pode falar numa Federação justa quando aquele que 
gasta mais, que é o Município, tem de receber sem-
pre menos. E a nossa fala aqui hoje não é de crítica a 
ninguém, é em defesa do Município.

E ao fazer a minha saudação aos Prefeitos que 
estão presentes aqui hoje e aos Prefeitos que estão 
ausentes, espalhados por este Brasil afora, eu quero 
renovar o meu compromisso, que não é só meu, mas 
é um compromisso do Senado Federal, que tem dado 
as respostas no momento certo para a causa munici-
palista, porque entendemos que ela tem um caráter 
de justiça, um caráter de equilíbrio, um caráter de ci-
dadania.

Meus parabéns aos Prefeitos que estão conse-
guindo sobreviver, já que muitos deles hoje não estão 
encontrando recursos sequer para pagar o 13º salário. 
No meu Estado mesmo, calcula-se que entre 20 e 25 
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Prefeitos dos Municípios não terão recursos para pagar 
o 13º salário em razão da crise, o que é lamentável. 

Nesse sentido, fica aqui também o nosso apelo 
ao Presidente Lula, que, a bem da verdade, tem dia-
logado com os Prefeitos, não tem fugido ao diálogo e 
também não pode ser responsabilizado por esse dese-
quilíbrio, porque ele já pegou essa Federação nessas 
condições e com esse perfil. É preciso, porém, que ele 
libere o bilhãozinho que está faltando para complemen-
tar o compromisso que assumiu com os Prefeitos dos 
Municípios, antes que encerre o exercício financeiro, 
a fim de que os Prefeitos dessas pequenas comunas 
que enfrentam dificuldades para pagar o 13º salário 
possam fazê-lo e ficar em paz com os servidores pú-
blicos municipais.

No mais, o meu abraço a todos os Prefeitos do 
Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR – 

BA) – Antes de conceder a palavra ao próximo orador, 
eu vou solicitar aos Srs. Senadores que limitemos o 
tempo em dez minutos para que todos possam fazer 
uso da palavra e para que possamos ouvir também o 
Presidente da Confederação Nacional dos Municípios, 
Paulo Ziulkoski.

Seguindo a lista de inscrição, concedo a pala-
vra ao Senador Eduardo Azeredo pelo tempo de dez 
minutos.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente Senador César Borges; Senador Antonio 
Carlos Valadares; Sr. Horácio Figueiredo; Sr. Paulo Ro-
berto Ziulkoski, Presidente da Confederação Nacional 
dos Municípios; Sr. Pedro Ferreira; Sr. Ricardo José Ro-
riz Silva Cruz; senhoras e senhores que comparecem 
nesta manhã ao Senado Federal, não resta qualquer 
dúvida quanto à relevância e à oportunidade de tra-
tarmos o tema que enseja a realização desta sessão 
especial, o municipalismo no País. 

Está clara, para todos nós, a importância que tem 
a instância local para a vida de cada cidadão, o lugar 
onde está a sua casa, a escola que seus filhos frequen-
tam, a estrutura de atenção básica que o socorre na 
prevenção ou nos problemas ligados à saúde.

Também é importante lembrar que a democra-
cia é uma prática mais forte quando se dá no nível do 
Município. De fato, ao menos do ponto de vista da par-
ticipação popular, quanto mais se sobe na escala da 
Federação, menos poder tem o cidadão. É no Município, 
portanto, que a democracia é mais palpável e que a 
participação individual se traduz em maior poder real, 
em influência mais ampla nas decisões coletivas.

Lembro-me bem das palavras do Senador e Go-
vernador Mário Covas, que dizia que, das suas expe-
riências políticas, a de dirigir uma prefeitura era uma 
das melhores, porque na prefeitura você tem um terço 
do tempo com política e dois terços, administrativos. 
Já, no Governo do Estado, inverte-se essa proporção: 
o Governador tem dois terços de atividades políticas 
e um terço de atividade administrativa.

Assim é que a nossa experiência, Senador César 
Borges, também mostra que a prática do municipalismo 
traz essa proximidade do dirigente com a população.

Seria natural acreditar que a importância da es-
fera municipal, por si só tão evidente, fosse suficiente 
para se fazer acompanhar dos recursos necessários 
ao seu sustento, ao menos numa escala minimamen-
te condizente e proporcional. Infelizmente, nada está 
mais longe da verdade. A Federação brasileira está 
acometida de uma grave doença: o desequilíbrio entre 
competências e recursos assinalados aos seus três 
níveis – União, Estados e Municípios.

Hoje, muito pouco é efetivamente feito para pro-
mover a cura dessa doença, para aliviar um pouco esses 
sintomas da falta de recursos para os Municípios.

A União captura para si, hoje, cerca de dois ter-
ços de toda a receita de governo no Brasil. Isso quer 
dizer que, de tudo que a Administração Pública pede 
à sociedade, seja para custeio o administrativo, seja 
para financiar os programas ligados às políticas pú-
blicas, mais de 60% líquidos ficam na posse do Go-
verno Federal.

Não é nenhuma novidade que, nos últimos tem-
pos, criaram-se taxas e que as taxas não são distri-
buídas para os Municípios e os Estados.

O PIS/COFINS, por exemplo, é, hoje, um dos prin-
cipais itens de arrecadação, mas ele não é um imposto 
e, portanto, não é distribuído entre os entes federados. 
Assim, tem sido uma tendência, realmente, ao longo 
de muitos anos, que essa centralização se incremente 
ao invés de se promover a distribuição.

No período em que tínhamos uma anarquia finan-
ceira, uma anarquia econômica, um período de insta-
bilidade econômica, era razoável que essas questões 
acontecessem, mas agora, desde 1994 – nós já esta-
mos, portanto, com 15 anos de estabilidade econômica 
–, é momento de repensarmos, sim, essa distribuição 
em favor de um orçamento mais equilibrado.

Não admira que Brasília tenha-se transformado 
num local de romaria política, para onde Governadores 
e Prefeitos se dirigem em busca de recursos. Algumas 
soluções foram obtidas, sim. O 1% a mais no Fundo de 
Participação dos Municípios, depois de muita luta e de 
muitas peregrinações, acabou se materializando.
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As emendas orçamentárias acabam sendo uma 
alternativa de que se valem os Prefeitos, e nós, Par-
lamentares, fazemos a sua destinação para, exata-
mente, preencher um vácuo na receita própria dos 
Municípios.

Mas isso não pode permanecer como está, Sr. 
Presidente. O acúmulo de recursos em mãos federais 
está desequilibrando a balança federativa de modo 
perigoso, levando um País com as dimensões conti-
nentais do Brasil a ser administrado unitariamente, na 
prática, a partir de seu centro somente. Mas a realida-
de das regiões brasileiras não é uniforme; a realidade 
das cidades brasileiras não é uniforme, neste Brasil 
tão grande e tão diferenciado. Como, então, encami-
nhar soluções específicas, apropriadas a cada uma 
dessas realidades?

As soluções regionais, algumas existem. Com a 
minha experiência de Prefeito e de Governador, pude, 
como Governador, implantar a chamada “Lei Robin 
Hood”, que foi uma redistribuição do ICMS de Minas 
Gerais, uma distribuição mais equilibrada, mais equi-
tativa, que permanece como uma lei extremamente 
efetiva de distribuição de recursos. Nessa Lei Robin 
Hood, que recebeu, evidentemente, esse nome pelo 
caráter de tirar algum recurso das cidades mais in-
dustrializadas, das cidades mais desenvolvidas, para 
distribuir para aquelas mais carentes, temos um ICMS 
ecológico, temos um ICMS cultural 

As prefeituras que se dedicam mais à questão 
ambiental recebem mais recursos do ICMS; aquelas 
que se dedicam mais à questão patrimonial, à questão 
cultural recebem mais recursos. São dez itens, na ver-
dade, que compõem essa chamada Lei Robin Hood, 
de distribuição do ICMS. Isso pode ser replicado no 
Brasil. Alguns outros Estados também têm experiên-
cias semelhantes, são alternativas regionais. Mas os 
Estados estão enfraquecidos, administrando dívidas 
passadas; em muitos casos, com honrosas exceções, 
não têm condições de arcar com o custo do exercício 
de suas competências constitucionais, a exemplo da 
segurança pública. 

É comum também vermos as prefeituras assu-
mindo funções que são, na verdade, do Estado ou do 
Governo Federal, arcando com custo de pessoal para 
os Tribunais Eleitorais, para a Justiça, para a própria 
segurança, para as delegacias. Isso é comum acontecer. 
Já acontecia no período do meu Governo, no período 
do Senador César Borges, do Senador Antonio Carlos 
Valadares. Mas, mais uma vez, volto a dizer: qual é a 
diferença? É que hoje há um período de estabilidade 
econômica; um Orçamento que acontece; uma infla-
ção sob controle, inferior a 5%; o crescimento do País 

há cerca de sete anos. Este ano é de crise, que ainda 
assim está sob controle. 

Portanto, é o momento, sim, de falar em novas 
alternativas, em que os Estados, com mais recursos 
que tinham no passado, possam assumir estas funções, 
que não são das prefeituras, de colocar condições de 
funcionamento para as delegacias de polícia, para o 
Detran, para a Polícia Militar, para os órgãos da Justiça, 
os Tribunais, os Fóruns. Essas são funções que não 
são das prefeituras, mas que elas acabam assumindo. 
No passado, volto a dizer, existia alguma justificativa. 
Hoje, isso não se justifica mais.

Os Municípios pouco têm com o que se estruturar 
administrativamente e ainda menos com o que finan-
ciar a educação e a saúde, mesmo que em padrões 
mínimos. Por isso, cabe a nós, Senadores e Senado-
ras, sermos os primeiros a diagnosticar o problema, 
caso ele venha a abater-se sobre o tecido federativo. 
E cabe ao Senado, Sr. Presidente, lutar, para que a 
solução se inicie o mais rápido possível. 

Nós aprovamos, é verdade, no Senado, a refor-
ma tributária em 2003, uma reforma mais justa. Infe-
lizmente, como bem lembrou o Senador Valter Perei-
ra, algumas questões ficam paralisadas dentro dessa 
realidade de duas Casas legislativas. A Câmara dos 
Deputados não deu segmento à reforma tributária. 
Também há, eu diria, uma parcela de responsabilida-
de do Governo Federal, que poderia ter usado a sua 
força de base parlamentar para aprovar uma reforma 
tributária. Agora, o que devemos fazer? Aguardar que 
em 2011 se instale um novo Governo Federal e que 
esse Governo, exatamente no momento em que tem 
mais força, possa promover a reforma tributária, fazer 
essa fusão de iniciativas.

Esta é, portanto, uma hora em que nós, do Se-
nado, temos de reconhecer que, no desbalanceamen-
to atual, a nossa República corre o risco de tornar-se 
apenas nominalmente federativa, como um disfarce 
que se coloca sobre a face de um regime cruelmente 
centralizador e unitário. 

A Emenda nº 29 é outro exemplo – já aprovada pelo 
Senado e não aprovada na Câmara. A inclusão digital é 
outro ponto de fundamental importância, para poder ha-
ver um equilíbrio razoável, para que hoje os Municípios 
não estejam desiguais na questão tecnológica. 

Nós temos de ter a questão da saúde descentra-
lizada, não dá para continuarmos a ter esta questão 
da “ambulancioterapia”. A ambulância é importante, 
mas estão aí os exemplos. Falei, há poucos dias, na 
semana passada, dos consórcios intermunicipais de 
saúde, que são leis hoje, assinadas pelo Presiden-
te da República. Por que não incentivar mais ações 
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como essas, que podem fazer com que os recursos 
se multipliquem? 

Temos outros temas na pauta, Sr. Presidente – 
já caminho para terminar o meu pronunciamento –, 
como as questões polêmicas de novos Municípios ou 
da distribuição equilibrada da representação popular. 
São questões mal vistas às vezes pela imprensa, mas 
a distribuição mais equitativa da representação popular 
é correta. Não é razoável que se tenha um Município 
com cinco mil habitantes e outro com cinqüenta, com 
o mesmo número de Vereadores. Nós buscamos, e 
V. Exª, Senador César Borges, buscou a alternativa 
correta. Diminuiu-se o limite máximo de gastos para 
as Câmaras de Vereadores; com isso, obteve-se uma 
distribuição mais adequada para o próximo mandato, 
não para o mandato atual – isso nunca defendi. 

Por isso, é importante também que o Brasil não 
fique paralisado – este é um País em crescimento. 
Pode haver, sim, novos Municípios. Não como foi no 
passado. 

Nós podemos ter, sim, novos Municípios, não 
como foi no passado, em que houve abusos, mas não 
como é hoje em que não se pode ter a criação de um 
novo Município, mesmo que ele tenha 50 mil habitan-
tes, como acontece no País.

Portanto, Sr. Presidente, eu quero cumprimentar 
o Senador Valadares, propositor desta sessão, cum-
primentar V. Exªs, Senadores e Senadoras, por este 
momento de defesa do municipalismo brasileiro.

Mas, antes de encerrar, quero ouvir o Senador 
Inácio Arruda, do Estado do Ceará.

O Sr. Inácio Arruda (PCdoB – CE) – FORA DO 
MICROFONE.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Está vendo? Um bom pedaço de Minas está no po-
lígono das secas. 

O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR – 
BA) – Senador Eduardo Azeredo, apenas alerto que 
seu tempo já esgotou.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Meu tempo já esgotou. Agora o tempo está com o Se-
nador Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR – 
BA) – O Senador Inácio Arruda, como um Senador muito 
disciplinado, poderia se inscrever na relação de oradores 
para falar em um momento oportuno. Se for um breve 
aparte, vou conceder mais um minuto a V. Exª.

O Sr. Inácio Arruda (PCdoB – CE) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, Senador Eduardo Azeredo, 
agradeço a V. Exª a gentileza e a sensibilidade de per-
ceber que era preciso ampliar o pronunciamento de V. 
Exª com a voz do polígono das secas, já representado 
também pelo Senador César Borges e pelo Senador 

Valadares, que estão efetivamente à Mesa. Mas é para 
reforçar o registro de V. Exª de como V. Exª pautou as 
indicações. Ocorre que é fato que é no Município que 
se materializam as políticas públicas brasileiras e a 
Constituição elevou esse grau, porque deu ao Município 
a condição de unidade federada, uma transformação 
substancial que os Municípios alcançaram. Então, essa 
sessão de homenagem que eu sublinho o pronuncia-
mento de V. Exª para atender a Presidência dos nossos 
trabalhos é justa, correta, porque coloca o Município 
nessa condição de protagonista de políticas públicas 
brasileiras e que tem tido o apoio do Congresso Na-
cional. Embora com dificuldades, a Confederação tem 
se organizado e feito belíssimas manifestações, todas 
dentro deste sentimento de que é preciso ampliar os 
direitos, porque os deveres já foram ampliados bastante 
para os Municípios. Iniciativas como o Senador Azere-
do anunciou aqui, programas especiais que podem vir 
a beneficiar o Município a partir do Estado. Quer dizer, 
a União Federal pode fazer, o Estado pode fazer e o 
Município vai ganhar. No final, ganha o cidadão que vai 
ter um serviço de qualidade. Obrigado, Sr. Presidente. 
Obrigado, Senador Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, eu concluo, então, cumprimentando Pau-
lo Ziulkoski pelo trabalho que sempre fez pelo muni-
cipalismo, na figura dele e de todos os presidentes, e 
lembrando que os Municípios realmente precisam do 
empenho das emendas parlamentares, do pagamento 
das emendas parlamentares, independentemente do 
partido a que pertença o parlamentar, porque o obje-
tivo é a população.

Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR 

– BA) – Obrigado, Senador Azeredo. 
Pela lista de inscrição, passo a palavra ao Sena-

dor Mão Santa, pelo tempo de 10 minutos. Senador 
Mão Santa, peço o estrito cumprimento do horário, pelo 
fato de que temos ainda oradores inscritos e quere-
mos ouvir a palavra do Presidente da Confederação 
Nacional dos Municípios.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
César Borges, que preside com muita grandeza, gran-
deza de César – Roma teve 12, nós só temos 1, mas 
é melhor do que todos aqueles da história romana –, 
parlamentares presentes, eu pediria permissão – são 
tantas lideranças – de saudar a todas no nome de Pau-
lo Roberto Ziulkoski, brasileiras e brasileiros, eu diria 
aqui menos, eu sou do Partido Social Cristão, Cristo. 
Então, Cristo, o grande orador – o Presidente me deu 
10 minutos –, fez o melhor discurso em um minuto, o 
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Pai Nosso, com 56 palavras, quando balbuciamos nos 
transportamos daqui aos céus. 

Mas eu diria o seguinte, eu me lembro que eu fui 
lá em Bogotá e vi o Libertador. O Chávez sabe pouco 
sobre ele. . El libertador. E na casinha dele, branca, 
tem uma praça e tem uma estátua. Está ouvindo Cé-
sar? E lá tinha escrito: Simon Bolívar, fui tudo, cabo, 
tenente, major, coronel, general, marechal, comandan-
te em chefe, ditador, presidente, el libertador, trocaria 
todos os títulos, mas não abdicaria de ser um bom 
cidadão. E eu digo a mesma coisa. Deus e o povo de 
Deus já me elegeram a um bocado de coisa. E o car-
go mais significativo e mais honroso é o de prefeito 
de sua cidade. 

Eu os conheço, eu os acompanhei, fui um de-
les e vi nascer. É aquele que administra a sua mãe, 
a sua avó, o seu tio. Prefeito é bicho bom. E eu digo 
isso. Cadê o Zezinho? Eu gosto muito do povo. Eu 
era do Partido do Ulysses, mas aquela turma acabou. 
Ulysses ficou encantado, Teotônio Vilela moribundo 
discursando aqui, o Tancredo, o Juscelino cassado. 
Hoje é outra turma. 

Ouça a voz rouca das ruas. E eu não posso an-
dar na rua todo tempo, mas eu chamo ali o Zezinho, 
pessoa boa, pura, trabalhador. Zezinho, eu vou filiá-lo 
ao Partido Social Cristão e você vai ser eleito Senador. 
É mais simpático que o Luiz Inácio e não tem barba. 
Trabalha aí... Mas eu perguntei, tudo eu pergunto ao 
Zezinho, eu falo do povo, é a minha luz, é sério. Nenhum 
Senador foi, mas eu fui almoçar com ele e a Adalgisi-
nha dele lá na casa dele, lá no subúrbio. Família boa, 
esse povo é que é bom. Aí eu digo, como é o prefei-
to aí? Eu esculhambo esses bichos ou esses bichos 
prestam? Não, não faça isso não, o prefeito é gente 
boa. Prefeito tudo é bom. Olha aí, esse é o conceito. 
Ele recordou o dele de Santa Quitéria, lá do Ceará, 
perto de São Francisco de Canindé. 

E eu quero dizer, prefeito, nessa parafernália de 
governo... E entra governo para mim e são os três instru-
mentos da democracia, não chamo poder, o Judiciário, 
o Executivo e o Legislativo. O melhor é prefeito. 

Olhe, muitos são os chamados, poucos são os 
escolhidos. Eles foram os escolhidos. Essa é a verdade. 
Agora, um ou outro tem um deslize. Aí é como avião. Outro 
dia me perguntaram qual a maior invenção. Aí eu disse: 
rapaz, eu gosto de avião. Esse negócio de computador 
para mim é um negócio complicado. Eu sou do tempo do 
livro. E eu acho que é mesmo, porque quando vai uma 
mulher bonita acolá todos dizem: olha um avião, não di-
zem olha um computador, um carro, é um avião. 

Prefeito é assim. Quando cai um avião é uma confu-
são do Deus no mundo. Prefeito quando um faz um deslize 
é uma... Mas sou orgulhoso e vim dar testemunho. 

Ô, César, está ali o Raupp, eu vim ouvindo a Ciarli-
ni, aquela mulher ali, que foi três vezes prefeita. Nós não 
somos melhores do que esses daí, não. Eu os conheço. 
A diversidade deles é essa. Essa conversa do Luiz Inácio 
nunca antes... Nunca antes houve tanta sem-vergonhice. 
Eu sou o pai da pátria e entendo das coisas. 

A Constituição deixada por Ulysses em 8 de outubro 
de 1988 diz tudo, tudo, tudo direitinho. Não eram imbecis 
aqueles 513 Deputados e 81 Senadores. Estava lá Ulys-
ses, Afonso Arinos, Mário Covas. Então está tudo escrito. 
Por que estamos aqui e o Raupp ali? O Raupp é melhor 
que o Paulo Ziulkoski, só o nome que é enrolado? Fica 
só Paulo, o apóstolo, é melhor. Percorri o meu combate, 
preguei a minha fé e combati o bom combate. Paulo, mas 
eu quero dizer o seguinte: por que estamos aqui?

Nós não somos bons, não. Os presidentes é que 
tinham vergonha. O meu Presidente da República cum-
priu a Constituição. E eu conheço, eu governei, eu fui 
Presidente. Eu fui com Sarney, generoso; eu fui com 
Collor, que deu uma demonstração de autoridade; eu 
fui Presidente com o Camata e o Fernando Henrique. 
Eles transferiam.

A Constituição reza... Ulysses disse, beijou a Cons-
tituição: “Desobedecê-la é rasgar a Bandeira”. E, aqui, 
estão rasgando todos os dias, ô Luiz Inácio. Eu só não 
sei como não trocaram, aí, por uma vermelha. É!

A Constituição diz: o bolo, a riqueza, o dinheirão, 
22,5% para os prefeitinhos; 21,5% para os Governadores 
de Estado; 53% para o Governo Federal, o Presidente 
Luiz Inácio; e 3% para os fundos constitucionais. O que 
é que houve? Não foi, ele não começou, mas eles foram 
com um apetite, com uma voracidade, tem mais de 76 
impostos, e eu os li aqui. Então, ganham mais de 60% e 
os Prefeitos humilhados, com marcha de Prefeito. Que 
palhaçada! Nunca antes, na vida, houve isso! Eu fui 
Prefeito e nunca marchei, não. Não tinha esse negócio 
de marcha, não. Eu fiz o CPOR, eu marchei no CPOR. 
Como Prefeito, não tinha essa palhaçada, não. Mas a 
gente recebia o devido.

Atentai bem: eles recebem 14%. Para 15%, foi 
um parto cesariano, com fórceps. Olha a baixa! E mais, 
atentai bem, Luiz Inácio: Vossa Excelência, Luiz Inácio, 
estudou no Senai, grande escola. Lá, tinha a Aritmética 
de Trajano.

Naquele tempo, Paulo, quantas cidades tinha? Só 
eu, Deus me permitiu criar no Piauí... (Pausa.)

Esse aqui eu não posso pegar, não. Está um Pre-
feito, aqui, representando o Piauí, aí não vale, está ali. 
Vê, ali: Miguel Borges de Oliveira, herói, cidade do arroz 
do Piauí, Miguel Alves.

Mas quero dizer que os Prefeitos... Aumentaram as 
cidades. Só eu, Deus me permitiu criar, no Piauí, 78 novas 
cidades, povoados. Então, naquele meu tempo, o número 
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de Municípios era muito menor. Quer dizer, matematica-
mente, os 22,5% ainda iam ser menores com essa gar-
fada... Lá, no Piauí, a gente chama “capada”. “Caparam” 
o dinheiro de vocês, e nós estamos por aqui porque nós 
tínhamos isso, a Constituição era obedecida.

Aí, ó, foi prefeitinho; Papaléo foi prefeitinho, assim 
como Rosalba, todo mundo; Arthur...

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Vocês foram 
prejudicados. 

Então, eu venho aqui dizer e dar esse apreço. Eu 
não fui como o Simon Bolívar, tanta coisa. Quando D. João 
VI disse: “Filho, coloca a coroa antes que algum aven-
tureiro a coloque”, esse aventureiro era ele, que andava 
derrubando reis e instalando repúblicas. Ele disse bom 
cidadão, e eu sou orgulhoso de tudo, porque o povo e 
Deus me fizeram dizer que fui um bom Prefeito da minha 
querida cidade, a amada Parnaíba.

Então, o nosso perfil é acreditar em Deus e na 
democracia, mas ter como base os Prefeitos do nosso 
Brasil. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR – 
BA) – Eu vou conceder a palavra com satisfação, por-
que se trata de uma Senadora, à Senadora Serys, do 
Estado do Mato Grosso, que falará pelo tempo máximo 
de dez minutos.

A SRª SERYS SLHESARENKO (Bloco/PT – MT. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Senador César Borges, quero saudar aqui o Senador 
Antonio Carlos Valadares, subscritor da presente sessão; 
o Secretário Executivo da Secretaria de Relações Institu-
cionais da Presidência da República, Sr. Horácio Figuei-
redo, representando o nosso Ministro Alexandre Padilha; 
o Presidente da Confederação Nacional do Municípios, 
Paulo Roberto Ziulkoski – também não tenho muito pro-
blema com sobrenome complicado; o Presidente da As-
sociação Mato-grossense dos Municípios, nosso querido 
amigo Pedro Ferreira – Pedro, que bom tê-lo aqui senta-
do à Mesa do nosso Senado da República; o Prefeito do 
Município de Santana do São Francisco e Presidente da 
Associação de Prefeitos do Baixo e Vale do São Francis-
co, em Sergipe, Exmº Sr. Ricardo Roriz.

Eu fiz um esforço grande para chegar aqui, para 
dar uma palavra breve, porque acredito que, realmente, 
é no Município que está o grande potencial, a grande 
possibilidade de transformações serem aceleradas na 
nossa sociedade.

Tive que me afastar, Presidente, porque eu estava 
na CCJ, onde – quero anunciar ao Brasil – acaba de ser 
aprovado um projeto de minha autoria que tipifica o crime 
organizado. É uma lei muito dura, muito dura, nos moldes 
da Convenção de Palermo, que o nosso País terá, tão 

logo ele seja sancionado. Está em processo de votação, 
acaba de ser aprovado na CCJ, é um projeto de minha 
autoria, que transcorre desde o ano de 2006, mas, feliz-
mente, hoje conseguimos aprovação, sob a relatoria do 
Senador Mercadante. É uma lei importantíssima para o 
nosso País, é um golpe duro, que precisava ser dado no 
combate ao crime organizado.

Mas estamos aqui hoje nesta sessão destinada 
a homenagear o municipalismo brasileiro. Tenho um 
discurso enorme aqui, mas não vou fazê-lo – não se 
assustem. Vou dizer que sou municipalista. Não tenho 
dúvida disso, o Prefeito Pedro Ferreira sabe disso. A 
gente sempre conversa, já estive tantas vezes no nosso 
querido Município de Jauru, em que ele é Prefeito, em 
grandes mobilizações – não é Prefeito? –e em conversas 
de gabinete também, onde sempre digo que acredito no 
municipalismo. Por quê? Porque é ali, na localidade, que 
as pessoas moram, vivem, habitam. Ninguém mora no 
espaço; mora na localidade. E a localidade fica onde? 
No Município. E aquelas pessoas que ali estão é que 
conhecem os problemas reais do Município. Eles sabem 
– não é, Srs. Prefeitos? –, onde está o buraco na rua, o 
remédio que falta, a reclamação do posto de saúde que 
não está atendendo, que não tem médico; enfim, os pro-
blemas do Município, aqueles problemas do dia a dia do 
Município e outros maiores também, mas a população 
é que se ressente.

E, se realmente quisermos que se acelere esse 
processo de transformação, de melhoria da qualidade 
de vida da população, tem que ser via Município – não 
tenho dúvida disso –, porque o Prefeito a gente vê facil-
mente. Eu, como moradora do meu Município... Qualquer 
pessoa que é moradora do Município vê diariamente o 
Prefeito ali no Município, pelas ruas da Cidade; ele vê o 
Vereador, ele vê a Vereadora, ele vê o Prefeito, ele vê a 
Prefeita, caminhando pelas ruas, na Prefeitura. É fácil o 
acesso a esses políticos. Já é mais difícil encontrar, por 
exemplo, lá no Pará, o Senador Flexa Ribeiro andando 
pelas ruas, assim como, lá em Mato Grosso, me encon-
trar andando por todas as ruas dos Municípios. É mais 
difícil! É mais difícil encontrar o Governador de um Estado 
caminhando nas ruas de um Município distante.

O meu Estado de Mato Grosso tem Municípios 
distantes da capital 1400 quilômetros, com 400, 500 
quilômetros ainda de estrada de chão. Então, é difícil 
chegar lá; chegar um Governador, chegar o Presiden-
te da República, um Deputado Federal, um Senador, 
uma Senadora. Somos tão poucas, não é? Tão pou-
cas! É mais difícil ainda de a gente ver, para reclamar, 
para reivindicar, para buscar as coisas para o Municí-
pio. Já o Prefeito e o Vereador, não. Eles estão muito 
próximos, daí eu defender, realmente, que a definição 
de políticas públicas tem de ser, cada vez mais, des-
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centralizadas para os Municípios, desde que não se 
comprometa – é óbvio, é claro – a unidade da Fede-
ração. Descentralização de políticas e, principalmente, 
descentralização de recursos, porque se o problema 
acontece intempestivamente no Município, que os re-
cursos estejam lá, muito próximos.

O Presidente Lula tem demonstrado uma vontade 
imensa, imensa, no trato da descentralização das políti-
cas públicas para os Municípios. É um esforço gigantes-
co e grandioso, mas a questão é histórica. Através dos 
tempos, a centralização do poder sempre foi absoluta e 
absurda junto à União, mas a vontade e a determinação 
do Presidente Lula têm-nos demonstrado isso.

Em outros Governos, muitas vezes, os Prefeitos 
eram até recebidos com cães ferozes. Hoje, não. Em 
cada grande reunião de Prefeitos, em marchas etc., 
o Presidente Lula lá está presente, buscando trazer 
políticas que reforcem o Município.

Ainda não está tudo resolvido, ainda tem muita 
coisa para ser resolvida e, com certeza, isso já foi, aqui, 
fartamente colocado. Tem muita coisa que ainda precisa 
avançar, que precisa melhorar para que as políticas, 
em nível de Município, realmente, se tornem mais pró-
ximas e resolvam, com mais agilidade, a questão dos 
problemas da população, das pessoas que moram, é 
óbvio, em cada Município.

Como eu disse aqui, a minha fala era breve, mas 
não poderia deixar de acontecer. Sou municipalista e, 
com tudo o que for feito para descentralizar cada vez 
mais índices de FPM e tudo o mais, eu estou junto, com 
certeza, porque eu acredito no municipalismo. Eu acre-
dito, com convicção, que é a partir de um Município cada 
vez mais organizado, cada vez com mais condições de 
recursos e cada vez mais, também, definindo a voca-
ção de desenvolvimento dos Municípios... Eu acho isso 
uma coisa extremamente relevante, porque, às vezes, o 
Município fica tentando marchar em uma busca, em um 
veio de desenvolvimento econômico – obviamente, com 
sustentabilidade ambiental, porque, hoje, não se pode fa-
zer mais nada sem sustentabilidade ambiental, o que eu 
defendo arraigadamente que continue: desenvolvimento 
econômico com sustentabilidade ambiental –, mas às ve-
zes o Município caminha em uma marcha célere, tentando 
um rumo só na sua vocação de desenvolvimento com 
sustentabilidade, não é? E não é por aí, ou não é só por 
aí. Que se busquem inúmeras alternativas. Alternativas 
de organização tanto na área rural daquele Município, 
como na área urbana, com o movimento de mulheres, 
com cooperativas de mulheres que se agrupem...

Como eu tenho andado, e ando muito, por todos 
os Municípios do meu Estado de Mato Grosso, tenho 
visto lideranças importantes no sentido de buscar di-
recionar, cada vez mais, a vocação para o desenvol-

vimento econômico de seu Município. Ou seja: que se 
descentralizem recursos, que se definam, cada vez 
mais, políticas em nível de Município e que sejam, cada 
vez mais, assumidas pelo Município, mas que também 
o Município se organize cada vez mais.

Esse é o caminho, sob o meu ponto de vista, para 
que se consiga acelerar o processo de transformação 
de uma sociedade para o bem, uma sociedade justa, 
uma sociedade melhor, uma sociedade igualitária.

Obrigada. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR 

– BA) – Agradeço à Senadora Serys.
Peço a compreensão dos Srs. Senadores para 

passar a palavra, para que fale em nome dos Prefeitos 
municipais, ao Presidente da Confederação Nacional 
dos Municípios. Assim procederemos porque S. Sª 
tem um horário que forçará sua saída daqui dentro de 
pouco tempo. S. Sª falará também em nome dos outros 
componentes da Mesa, que se encontram aqui.

Então, concedo a palavra ao Presidente da Con-
federação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski.

O SR. PAULO ZIULKOSKI – Gostaríamos, nesta 
oportunidade, de saudar o Senado Federal, o Senador 
César Borges, que dirige os trabalhos nesta oportu-
nidade; saudar o Senador Antonio Carlos Valadares, 
saudando os demais Senadores e Senadoras; saudar 
o Prefeito Ricardo Roriz, que está aqui representando 
o Estado de Sergipe, o Prefeito Pedro Ferreira, do Mato 
Grosso, e, também, o nosso companheiro de trabalho 
junto ao Governo Federal, se assim me permite chamá-
lo, Horácio, que representa o Ministro Padilha; saudar 
os Srs. Prefeitos e Prefeitas; enfim, toda a comunidade 
que, nesta oportunidade, aqui se encontra conosco.

Eu queria, inicialmente, em nome dos Municípios 
brasileiros, se assim posso me expressar, e acredito 
que sim, agradecer esta sessão solene que o Senado 
promove, tendo como propositor, como autor da propos-
ta, o Senador Antonio Carlos Valadares. Atribuímos a 
ele, exatamente, essa iniciativa, até porque sempre foi 
o seu perfil, desde que foi Prefeito lá em Simão Dias, 
no Estado de Sergipe, já há longínquos anos, depois 
passando a ser Deputado Estadual, Deputado Federal, 
Governador, Senador, Líder, Relator de várias matérias 
importantes. Então, para nós, é muito importante que 
venha de uma liderança da expressão do Senador Vala-
dares essa iniciativa. Portanto, queremos agradecer a ele 
e ao Senado, que aprovou esta sessão especial, agora 
brilhantemente dirigida pelo Senador César Borges.

Neste momento, nós pedimos, até interrompendo, 
vamos dizer assim, o Regimento, mas nós temos que estar 
às 13h30min em outro local, em uma entrevista coletiva 
onde vamos discutir como está o pagamento do décimo 
terceiro nos 5.563 Municípios do Brasil... Então, agrade-
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cendo a deferência e a compreensão dos demais Sena-
dores, queríamos aqui, nesta oportunidade, aproveitar 
para fazer alguns comentários, mesmo que breves.

Os Senadores e Senadoras que já usaram da pa-
lavra praticamente já trouxeram à tona tanto a situação 
estrutural da Federação brasileira como a situação con-
juntural, o que nós estamos fazendo. Mas nunca é demais 
relembrar – e nós estamos no Senado neste momento, 
falando – que o Senado é a Casa da Federação.

No Brasil, em 1889, houve um grande movimento. 
Foi ali que se criou a República, implantada em 1891, 
que foi antecedida por movimentos importantes como 
a Balaiada, a Confederação do Equador, a Revolução 
Farroupilha, e tantos outros movimentos que antece-
deram aquele momento histórico exatamente na busca 
da alteração do sistema vigente em nosso País.

É importante rememorar isso porque cabe per-
guntar: nasce a Federação brasileira, a República 
brasileira, de que forma? Exatamente derivada de um 
Estado unitário, que foi se decompondo através das 
Capitanias Hereditárias, passando pela organização 
em províncias e, depois, em Estados. Então, houve um 
processo que foi construído mais por desagregação. 
E, nesse processo de desagregação, se nós compa-
rarmos com outra nação que é símbolo de federação, 
os Estados Unidos, veremos que se deu exatamente 
o contrário. Nasceram primeiro as cidades, depois vie-
ram os condados, as colônias, e depois houve a cons-
tituição do Estado. Dos 13, 11 se pronunciaram a favor 
da constituição do Estado. Só que, naquele momento, 
nasce o nosso problema, que foi aqui brilhantemente 
abordado por todos e que vou tentar resumir.

Nos Estados Unidos, os Estados foram conce-
dendo o poder que tinham para o poder central e pre-
servaram aquilo que interessava a eles, principalmente 
na questão fiscal, na questão penal e em várias delas. 
No Brasil, foi exatamente o contrário: o Estado central 
é que foi concedendo ou não poder. E nesse período 
histórico todo, desde 1891, houve momentos de uma 
maior profundidade, ou seja, de descentralização, e 
momentos de retração. E balizando a Constituição de 
1988, em que houve realmente um viés que nascia de 
um Estado autoritário para um Estado democrático, um 
processo em que se buscava a descentralização. Aí é 
que começam a se agudizar os problemas dos Muni-
cípios no Brasil, porque há uma confusão, às vezes, 
que é semântica, mas que tem de ser colocada.

Há quatro situações. Uma é que se chamaria um 
processo de desconcentração, que seria de um Estado 
unitário, desconcentrando o poder. Outra situação que 
aqui muito se fala é a descentralização, em que exa-
tamente se deslocam as atribuições, mas junto vem 
o correspondente recurso, que dá poder de descen-

tralização. A outra questão é a municipalização, que é 
pelo que nós pugnamos também – o cidadão que paga 
impostos poderia ser o agente fiscalizador da aplica-
ção desses recursos públicos. E há uma última, que 
é o que mais ocorre no Brasil, lamentavelmente, que 
é a chamada prefeiturização. Então, vejam como isso 
se opera em nosso País. Isso é que tem criado todo o 
problema. E o Senado é a Casa da Federação.

Então, eu acho que aqui nesta sessão especial, 
em que somos homenageados, não seria o momento 
de estarmos aqui talvez tentando esticar um pouco 
a corda, mas para fazer essas reflexões iniciais para 
chegar, então, àquilo que o Senador Valadares bri-
lhantemente aqui já colocou e que eu não vou repetir; 
ou seja, nós tivemos, no Brasil, ao longo desses anos, 
os governos, o Executivo, e ele acabou se tornando 
muito forte. E essa relação exerce uma hegemonia na 
maioria do Congresso Nacional. Então, quando nós 
examinamos mais o período recente, depois de 88, 
nós vamos ver que a Constituição, quando foi promul-
gada, os municípios que tinham 11% do bolo tributário 
nacional, evoluíram para 19,5%. E aí, paulatinamente, 
isso foi encolhendo, e a União foi abocanhando cada 
vez mais – aquilo que o Senador Valadares e outros 
já colocaram –, através das contribuições que foram 
criadas e não partilhadas com outros entes da Fede-
ração, que eram os municípios.

E aí o poder forte e central, através de mecanismos 
que para nós, hoje, com o maior respeito – eu sei, foi co-
locado aqui –, mecanismos adotados aqui em Brasília, 
que fazem essa distorção. Porque no Brasil, hoje, os se-
nhores estão acompanhando semanalmente, tenho dito 
isso, infelizmente, tenho que constatar, semanalmente, a 
mídia nacional faz aquilo que eu chamo – desculpem-me 
a expressão forte – de um verdadeiro carnaval em cima 
de operações. Porque a cada semana tem uma operação 
no Brasil, e nós temos que combater. E, realmente, se 
há desvio, tem que ser combatido. Se há corrupção, tem 
que ir para a cadeia quem é corrupto. Agora, os senhores 
aqui do Congresso, e do Senado principalmente, até hoje 
não viram um escândalo, e olhem que são mais de cem 
escândalos que se promovem, onde? Nas transferên-
cias voluntárias. Nas transferências voluntárias. Jamais 
foi dito aqui ou na mídia que do FPM houve desvio do 
IPTU, do ISS, do ICMS, do IPVA. Não houve denúncias. 
As denúncias estão onde se vê, nos corredores, siste-
maticamente; o prefeito, como foi dito aqui, de pires na 
mão, buscando recursos na área das transferências vo-
luntárias. E que a Constituição, a meu ver, proíbe, porque 
o dinheiro público tem que ter o caráter da impessoali-
dade. E nós assistimos, infelizmente, essa situação não 
de todos, felizmente a maioria não, mas de alguns que 
acabam cometendo essa forma de transferência, e, ao 
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transferir, ocasionando todo esse dano ao Brasil. E com 
isso nós ficamos reféns dessa situação.

Então, nós entendemos que isso tem que ser 
alterado. E o Senado é a Casa, tenho certeza, que 
tem aprimorado isso. Nós temos buscado o aprimora-
mento. Mas enquanto essa questão do chamado pac-
to federativo, que eu tenho chamado não a mãe das 
reformas, nem a avó das reformas, mas a tataravó das 
reformas,... Não adianta, no nosso entendimento – não 
é que não adianta –, falar só de reforma política, refor-
ma tributária e outras reformas. Tem que se reformar a 
Federação brasileira. Será que está correta a pergun-
ta: precisamos de 58 mil vereadores, de 60 mil, ou de 
10? Ou o que está errado é o gasto do poder, o custo 
dele? Será que 5.563 municípios é o razoável? Será 
que um município pequeno como o meu tem que ter 
uma estrutura de governo federal, onde você tenha 
dez, doze secretários que são ministros, chefias de 
gabinete, procuradorias, quando se sabe que o custo 
é muito caro da gestão? Nós temos que mexer nessas 
questões, mas temos que também atuar nos Estados 
federados, nos Estados que realmente, em função da 
forma constituída, têm abocanhado e não cumprido a 
legislação. E a União traz tudo para cá.

Todo mundo já disse aqui: o cidadão nasce, vive 
e morre no município. O cidadão produz o PIB no mu-
nicípio, bens e serviços. O cidadão faz a guia do paga-
mento do imposto no município, paga em um banco do 
município. Portanto, tudo é no município. Só que Brasília, 
ao longo dos anos, das décadas, construiu uma legis-
lação dizendo que tem que vir para cá, porque aqui, 
em tese, estariam os áulicos da República e que aqui 
se sabe onde aplicar o dinheiro corretamente. E esse 
vaivém é que tem que ser melhor estudado.

Então, quando se fala aqui que hoje uma crise 
se abateu sobre os municípios, sim, ela se abateu e 
se aprofunda, porque nós temos uma crise estrutural 
muito grande, aguçada pela crise conjuntural. Mas não 
deixa de haver avanços, como houve, nós temos que 
aqui enaltecer. No Governo Lula, houve uma grande 
aproximação do Governo Federal com os municípios, 
nesse debate do municipalismo. E por que a home-
nagem ao municipalismo brasileiro, com esta sessão 
especial? Exatamente porque esses 5.563 municípios 
têm que se organizar em redes para poder fazer a 
interlocução. Porque, senão, imaginem cada um dos 
municípios vir tratar dessa questão! 

Mas aqui houve avanço. Agora, no dia 10, será 
pago aquele 1%, que nasceu aqui no Senado, Senador 
César Borges, com o senhor, com o Senador Valadares 
e outros. Quando a reforma tributária de 2003 saiu da 
Câmara e veio para cá, os senhores, inclusive, consul-
taram-nos sobre a forma pela qual o Senado poderia 

ajudar os Municípios. E aqui foi construído, ao fundo, 
numa conversa com os senhores, que queríamos 2%. 
Mas conseguimos, e o Senado negociou 1%. Isso são 
R$2,2 bilhões todos os anos, que vão seguramente 
permitir que 4,5 mil Municípios, no Brasil, que têm perfil 
agropecuário possam, talvez, amenizar esse fechamento 
de contas. Então, isso foi o Senado que construiu. 

Também quero deixar claro aqui que, em relação 
à regulamentação da Emenda nº 29, o Senado agiu 
com altivez. Ele votou a regulamentação do projeto de 
lei complementar do Senador Tião Viana, obrigando a 
União gastar 10%, e os Estados, 12%. Está na Câma-
ra. Lá na Câmara, querem criar a contribuição – não 
foi o Senado. O Senado agiu corretamente, cumprindo 
a Constituição, o art. 198. Agora a Câmara quer criar 
uma contribuição. Nós não estamos entrando nesse 
mérito. Se criarem, será que vão dizer que uma parte 
é do Município ou vão concentrar mais na União ain-
da? E, quando votarão essa regulamentação, que o 
Senado... Fruto de uma marcha... 

O Senador Garibaldi era o Presidente, e, numa 
reunião que teve conosco, houve esse posicionamento; 
foi votado, e o Senado cumpriu a sua parte.

Quanto à questão dos precatórios agora, o Se-
nado agiu com altivez, com independência. Ele votou 
a regulamentação dos precatórios. Está lá na Câmara, 
foi alterado e vai vir para cá.

Então, há vários avanços. A Lei nº 116 do ISS: pas-
sou de 7,5 bilhões para 24 bilhões a arrecadação dos 
Municípios, porque o Senado teve a iniciativa, apoiou-nos. 
Poderia aqui desfilar a regulamentação da contribuição 
para iluminação pública. Hoje o Município é o responsável, 
arrecada, e ninguém mais fala em problema com ilumi-
nação, porque o Município tem que prestar o serviço, e 
o Senado aprovou essa emenda. A transferência do ITR 
para os Municípios o Senado aprovou.

Poderia citar aqui, com apoio do Governo Federal, 
do Governo Lula, outros exemplos. E é isto que temos 
de fazer: melhorar essa questão federativa.

Então, tenho dito que a reforma tributária é impor-
tante, mas, sem que haja a reforma fiscal para os Mu-
nicípios, pouca coisa vai mudar. A reforma tributária vai 
aumentar a arrecadação, mas trocam-se seis por meia 
dúzia. Quer dizer, ela é neutra. Acho que tem de haver 
a reforma tributária, mas temos de incursionar. O Sena-
do, que tem mais autonomia e independência e que é a 
Casa da Federação, poderia seguramente incursionar 
e, inclusive, cumprir o art. 23 da Constituição – que até 
hoje não foi colocado –, que trata de definir as compe-
tências comuns entre União, Estados e Municípios.

Então, quero, neste derradeiro, agradecer a opor-
tunidade em nome dos Municípios; reconhecer no Sena-
do, que é a nossa Casa da Federação, esses avanços; 
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a iniciativa do Senador Valadares, do Senador César 
Borges, que tem sido um brilhante companheiro. Agora 
mesmo, estamos discutindo o Projeto de Lei nº 450, 
que está na CAE. 

O que queremos com aquilo? Não é mudar a Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Queremos apenas que 
os Tribunais de Contas não apliquem a Lei Criminal 
nº 10.028, que criminaliza quem transgride a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, porque um Prefeito não vai 
poder, talvez, pagar o 13º em dia ou o salário do mês, 
ou deixar em aberto um empenho.

Nós queremos que isso seja considerado – e esse 
é o projeto que o senhor apresentou em nosso nome. 
Queremos que sejam criadas condições, para que a 
queda da arrecadação que houve seja considerada.

Só o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, 
que o Tesouro informou no ano passado, para elaborar 
o Orçamento deste ano dos Municípios, seria de 58,5 
bilhões. O Presidente Lula está cumprindo a palavra 
e mantendo a arrecadação do ano passado. Há ainda 
uma diferença para receber agora, referente a setembro, 
mas, mesmo assim, se olharmos, serão R$51,3 bilhões, 
se tudo for cumprido, orçados esses 58,5 bilhões. Por-
tanto, são 7,3 bilhões a menos que os Municípios do 
Brasil vão receber de Fundo de Participação. Por isso, 
quase 10 milhões a menos no Fundeb. Mas, quando 
foi votado o Fundeb, o Senador Romero Jucá, que não 
está no momento, dizia na oportunidade: em 20 dias, 
vamos achar a solução do transporte escolar. Isso o 
Senado nos está devendo. Faz quanto tempo a votação 
do Fundeb, e não tivemos a solução do pagamento do 
transporte escolar pelos Governadores.

Então, o que acontece hoje? O Fundeb, que de-
veria ter R$81 bilhões este ano para 45 milhões estu-
dando o ensino básico, tem 71 bilhões. Nós estamos 
entrando com 66 milhões, e a União, com cinco. Com 
cinco! Será que a educação básica é prioridade neste 
País? Como nós, Municípios, que temos o dever, pela 
LDB, de colocar as crianças da creche dentro da sala 
de aula, vamos fazer isso? Temos 14,5 milhões de 
crianças de zero a três anos e um milhão em creches, 
como vamos colocar mais criança dentro da creche? 

Agora, é muito fácil criar, às vezes, uma lei. Diz-se 
que é lei e depois que o Promotor está perseguindo o 
Prefeito. O Promotor está indo, porque a lei determinou. 
Agora, o que temos de ter é a coragem, aqui em Bra-
sília, de criar um direito para o cidadão, mas também 
de mexer no cofre do Governo Federal para adiantar 
o dinheiro, a fim de cumprir aquela atribuição do Pre-
feito, senão ele não tem como solucionar.

Portanto, as nossas homenagens ao Senado tam-
bém, os nossos agradecimentos e a nossa certeza de 

que vamos continuar nessa parceria com o Senado para 
qualificar, cada vez mais, a Federação brasileira.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR – BA) 

– Agradeço as palavras do Presidente da Confederação 
Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski, que merece 
todo o nosso respeito e o nosso apoio, porque sempre 
coloca as questões com muita clareza, muita transpa-
rência e muita precisão. Eu, particularmente, parabenizo 
a Confederação pela qualidade dos seus técnicos, das 
pessoas que ajudam nesse trabalho. Sem sombra de 
dúvida, a Confederação tem sido muito importante para 
o nosso trabalho aqui no Senado, e continuaremos sem-
pre à disposição da Confederação.

Muito obrigado pela presença.
Vou continuar a sessão, dando a palavra aos 

Senadores que ainda querem se pronunciar. Acho 
importante isso, porque cada pronunciamento de um 
Senador significa um comprometimento também com 
a causa municipalista.

Então, concedo a palavra ao Senador Flexa Ribei-
ro, pelo tempo de dez minutos, seguido pelo Senador 
José Nery, pela Liderança do PSOL.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador César Borges, quero saudar, 
mesmo não estando presente neste instante, o Sena-
dor Antonio Carlos Valadares, por ter sido o primeiro 
subscritor desta sessão especial para homenagear o 
municipalismo brasileiro.

Quero saudar também o Sr. Horácio Figueiredo, 
Secretário Executivo da Secretaria de Relações Institu-
cionais da Presidência da República, representando o 
Exmº Sr. Ministro Alexandre Padilha; o Sr. Pedro Ferreira, 
Presidente da Associação Mato-Grossense dos Municí-
pios; o Sr. José Roriz Silva Cruz, Prefeito do Município 
de Santana do São Francisco e Presidente da Asso-
ciação de Prefeitos do Baixo e Vale São Francisco em 
Sergipe; todos os Prefeitos do Brasil e, em especial, os 
do meu Pará, dos 143 Municípios que integram o meu 
Estado do Pará. E eu o faço com a alegria de ter aqui, 
no plenário, o Prefeito de Pacajá, Edmir José da Silva, 
Prefeito do PPS, que dirige, no seu segundo mandato, 
o Município de Pacajá, que fica na Transamazônica, 
distante 600 quilômetros da nossa capital Belém.

Nas diversas vezes em que tive a oportunidade de 
ir a Pacajá, quando chegamos de avião, tivemos de ater-
rissar numa pista que é lateral à Transamazônica e que, 
praticamente, leva as pessoas que lá chegam a risco de 
vida, eu diria. É uma pista, inclusive, não homologada, mas 
que é utilizada, lamentavelmente, pela necessidade de 
se alcançar não só o Município de Pacajá, mas também 
grande parte dos Municípios do meu Estado do Pará.
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Senador César Borges, como municipalista que 
sou, não poderia deixar de estar aqui hoje, neste mo-
mento em que o Senado Federal homenageia o muni-
cipalismo brasileiro. Muitos dos assuntos que vou tratar 
aqui já foram objeto de reflexão de outros Senadores e 
Senadoras que utilizaram a tribuna. Em face do tempo 
definido para que todos os oradores possam fazer uso 
da palavra, quero fazer aqui algumas reflexões.

Primeiramente, quero dizer que o municipalis-
mo brasileiro é uma iniciativa política autenticamente 
nacional, cuja prosperidade na cena republicana tem 
incomodado, e muito, a histórica centralização do po-
der do Estado. Com tal premissa em tela, não poderia 
me escapar à oportunidade de render sinceras ho-
menagens a um dos movimentos mais democráticos 
já surgidos no País, reconhecendo tanto a relevância 
de suas intervenções quanto a pertinência de suas 
reivindicações. Ora, ouvimos há pouco o Sr. Paulo 
Ziulkoski, Presidente da Confederação Nacional dos 
Municípios, tratar da questão dos repasses do Fundo 
de Participação dos Municípios, do FPM.

Eu diria, e sou defensor aqui, como o Senador Cé-
sar Borges e a maioria dos Senadores, que é necessário 
que façamos, no Congresso brasileiro, emergencial-
mente, uma revisão do pacto federativo. Não é possível 
mais ter a concentração da receita nacional nas mãos 
da União em quase 60% desse valor, enquanto 25% 
vão para os Estados e 15% para os Municípios. Ora, 
são mais de 5.400 Municípios brasileiros que sofrem, 
em sua maioria, dificuldades enormes para atender a 
sociedade nos seus anseios de saúde, de educação, 
de segurança, de transporte, pois é nos Municípios 
que as pessoas nascem, vivem e morrem.

Então, a solicitação de serviços ao atendimen-
to das pessoas é feita diretamente ao Prefeito, é feita 
diretamente aos Vereadores, e quero, nesta oportuni-
dade, estender também as minhas homenagens aos 
Vereadores. Eu costumo dizer que os Vereadores têm 
um papel importante, porque eles são o para-choque 
da sociedade: eles chegam onde a estrada acaba e o 
rio começa na minha Amazônia; onde dificilmente as 
pessoas chegam, lá estão os Vereadores, ajudando 
o Prefeito, na maioria dos casos, a resolver aqueles 
problemas. E isso se deve exatamente à falta de con-
dições, de recursos financeiros para que os Municípios 
possam atender a sua população.

Ora, essa revisão do pacto federativo, que eu de-
fendo intransigentemente aqui no Congresso Nacional, 
é de fundamental importância para que os Municípios 
e os Estados brasileiros não fiquem de pires na mão, 
reféns do Governo central do Brasil. O Governo central 
do Brasil detém os recursos e faz a liberação à me-
dida que lhe convier politicamente, lamentavelmente. 

A distribuição dos recursos não é feita de forma, eu 
diria, isonômica, ou de forma a atender desigualmen-
te os desiguais, ou seja, para que aqueles que mais 
precisam tenham um atendimento privilegiado. Não é 
feito dessa forma. É feito com um viés político, e isso 
é lamentável, porque quem sofre na realidade não é o 
Prefeito; quem sofre não é o Governador; quem sofre é 
a população dos Municípios ou dos Estados, que não 
são atendidas nas suas necessidades.

O Paulo, Presidente da CNN, falou aqui de algo 
que eu gostaria de lembrar. Eu gostaria de lembrar, Se-
nador César Borges: numa sessão aqui no Senado Fe-
deral, em que nós aprovamos o Fundeb, por autoria do 
Senador Flexa Ribeiro, queríamos que, na medida pro-
visória, fosse incluída de vez a solução para o transporte 
escolar, que, sabemos nós, principalmente na Amazônia 
brasileira, e no Pará em especial, que o gasto de cada 
Município com o transporte escolar é dezenas de vezes 
maior do que o repasse feito pela União e pelos Estados. 
E aí nós vamos ver, como vimos hoje, no Bom Dia Bra-
sil, uma matéria no Município, não me lembro em que 
Estado.– em que os alunos, para chegarem ao colégio, 
tinham de atravessar a pé uma lagoa, porque não havia 
um barco ou uma lancha que pudesse fazer a travessia. 
Então, eles tiravam o uniforme do colégio, colocavam-
no nas costas, atravessavam a lagoa e, do outro lado, 
vestiam novamente o uniforme. É exatamente isso que 
precisamos resolver de uma vez por todas, dando con-
dições para se fazer o transporte escolar. O Município, 
inclusive, faz além do que deve fazer; porque faz também 
o do Ensino Fundamental, o que é obrigação do Gover-
no, não do Município.

Outro problema grave que precisamos resolver é a 
questão dos recursos para a merenda escolar. Também 
o per capita distribuído aos Municípios é muito baixo em 
relação à necessidade de dar às crianças merenda de 
qualidade. Há Municípios – conheço vários deles que, 
inclusive, foram premiados, em nível nacional, pela qua-
lidade da merenda – que fazem verdadeiros milagres 
para, com esses recursos, atender à necessidade de 
alimentação. Às vezes, lamentavelmente, para muitas 
crianças, aquela é a alimentação que têm durante o 
dia, por falta de recursos nas suas famílias.

Poderíamos falar aqui de vários outros assuntos que 
dizem respeito à questão municipalista, mas, para encerrar, 
já que meu tempo está se esgotando, vou pedir aos Depu-
tados Federais que façam a discussão e votem a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) que trata de regulamentar 
a criação de novos Municípios em nosso País.

Há quatorze anos, não se criam Municípios nos 
Estados brasileiros. Temos de reconhecer, é verdade, 
que, no passado, por falta de regulamentação, foram 
criados Municípios de forma até incorreta ou indevida. 
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Isso não quer dizer que não se possa regulamentar, criar 
regras e, com isso, voltar a criar Municípios. No Estado 
do Pará, com uma área de 1,284 milhão de km² – é o 
segundo maior Estado em dimensão territorial do Bra-
sil –, há 143 Municípios. Agora, serão 144 Municípios, 
quando o Tribunal Regional Eleitoral marcar a eleição em 
Mojuí dos Campos, que estava criada há mais de doze 
anos, mas que não foi instalada; agora, foi instalada por 
meio de um projeto de decreto legislativo.

Então, não é possível que não se faça uma redi-
visão, uma criação de novos Municípios em distritos 
que têm todas as condições de se transformarem, 
de se emanciparem. Não estamos falando aqui de 
Municípios com oitocentos habitantes, não estamos 
falando aqui de Municípios com 1,5 mil habitantes. 
Apresentamos uma PEC que foi apensada a outras 
PECs que aqui tramitavam e que teve o relatório do 
Senador Tasso Jereissati, que criou regras definidas 
para criação de novos Municípios. Na Amazônia, por 
exemplo, um Município só pode ser criado com cinco 
mil habitantes, no mínimo.

Há ainda vários distritos, Senador José Nery, 
várias localidades em que há 20 mil, 30 mil habitan-
tes, localidades distantes, como é o caso de Castelo 
dos Sonhos, em Altamira, um distrito que dista 1,1 mil 
quilômetros da sede do Município. Como a Prefeita 
Odileida, com toda a vontade que tem de estar sem-
pre presente em todo o seu Município, como disse a 
Senadora Serys, pode deslocar-se por 1,1 mil quilô-
metros por estradas terríveis?

No caso, a rodovia é a Santarém-Cuiabá. Como 
faz ela para chegar a Castelo dos Sonhos, distante a 
1,1 mil quilômetros?

Estive em Castelo dos Sonhos, estive em Cacho-
eira da Serra, que fica cinquenta quilômetros mais dis-
tante, mais próximo de Mato Grosso, sendo atendida 
por Guarantã por falta de atendimento do Município. E 
eles estão em condições de ser emancipados e trans-
formados em Município.

Então, é um gesto do Congresso Nacional, em res-
peito ao municipalismo brasileiro, aprovar todos esses 
projetos que estão tramitando aqui, que efetivamente 
não chegam a ser transformados em lei e que, com isso, 
prejudicam a evolução do municipalismo brasileiro.

Para encerrar, primeiro, peço, como já disse, a re-
visão do pacto federativo, que é fundamental para que 
os Municípios e os Estados tenham autonomia finan-
ceira para atender às demandas que lhes chegam.

Em segundo lugar, Senador Romero Jucá, vou 
cobrar algo de V. Exª. Vou recuperar a memória, com 
as notas taquigráficas do Senado, do compromis-
so que V. Exª assumiu neste plenário de, em quinze 

dias, àquela altura, dar uma solução para a questão 
do transporte escolar.

E, finalmente, peço que a Câmara Federal discu-
ta, vote e tome uma definição com relação à criação 
de novos Municípios, para que possamos fortalecer o 
municipalismo brasileiro.

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR – 

BA) – Muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
Como último orador inscrito, concedo a palavra ao 

Senador José Nery, a quem solicito que, se possível, seja 
breve, até por outros compromissos já assumidos.

Darei a V. Exª o tempo de dez minutos.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador César Borges, é com satisfação que 
cumprimento os demais membros da Mesa.

Cumprimento o Sr. Horácio Figueiredo, aqui re-
presentando o Ministro Alexandre Padilha; e o Prefeito 
Ricardo José Roriz da Silva, Presidente da Associa-
ção de Prefeitos do Baixo Vale do São Francisco, no 
Estado de Sergipe.

Senador Flexa Ribeiro, Srªs e Srs. Senadores, 
cumprimento também o Prefeito Edmir José da Silva, 
do Município de Pacajá, na Transamazônica, no Esta-
do do Pará, que, nesta sessão, representa e simboliza 
o trabalho. É a representação dos 143 Municípios do 
Estado do Pará.

Cumprimento também a Senadora Fátima Cleide, 
digna representante do Estado de Rondônia.

Sr. Presidente, quero registrar minha satisfação 
pela iniciativa do Senado Federal em realizar a presen-
te sessão, homenageando o municipalismo brasileiro. 
Cumprimento o Senador Antonio Carlos Valadares, 
subscritor inicial para a realização desta sessão es-
pecial, e todos os Srs. Senadores que subscreveram 
o requerimento para a realização desta sessão em 
homenagem ao municipalismo e, por assim dizer, aos 
Municípios brasileiros.

Quero dizer que, com muita satisfação, fui Verea-
dor por três mandatos do Município de Abaetetuba, no 
Pará, antes de, aqui, assumir o mandato de Senador, 
representando meu Estado do Pará. Conheço a difícil re-
alidade dos Municípios paraenses e, por extensão, dos 
Municípios brasileiros, pois seus problemas são muito 
semelhantes, bem como as possíveis soluções.

Faço aqui um parêntese, Sr. Presidente, para ho-
menagear na representação municipal o Poder Legis-
lativo; tive a honra de integrá-lo por mais de dez anos, 
em três mandatos, no Município de Abaetetuba. Tam-
bém quero homenagear os 1.368 Vereadores e Vere-
adoras do Estado do Pará e, por conseguinte, os mais 
de 50 mil Vereadores de nosso País. Também quero 
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homenagear, na representação no Poder Executivo, os 
Vice-Prefeitos e Vice-Prefeitas dos 141 Municípios do 
Estado do Pará e a devida representação nos demais 
Municípios brasileiros.

Além de ser oportuna a realização da presente 
sessão dedicada ao Municipalismo brasileiro, ela aju-
da a difundir a doutrina municipalista e a fortalecer o 
Município como parte essencial do pacto federativo, 
conforme dispõe o Capítulo IV da Constituição Federal, 
em seus arts. 29, 30 e 31, que consolida a organização 
e a competência dos Poderes Legislativo e Executivo 
dos Municípios brasileiros.

Gostaria de citar alguns temas relevantes que 
foram abordados recentemente no II Congresso Bra-
sileiro do Municipalismo, que ocorreu no início deste 
mês, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que, te-
nho certeza, está na pauta de todos aqueles dirigentes 
municipais que se preocupam em fortalecer as ações 
das prefeituras na busca da melhoria dos serviços 
prestados à população.

A tese da municipalização dos serviços públi-
cos e o avanço do diálogo com as demais instâncias 
dos Governos estaduais e do Governo Federal, para 
debater temas relacionados à gestão do meio am-
biente, da segurança pública, da educação, da saúde 
e da assistência social, à gestão pública municipal e 
ao empreendedorismo, foram questões que assumi-
ram principalidade naquele evento nacional sobre o 
municipalismo. E, para falar do Rio Grande do Sul, de 
Porto Alegre, que acolheu esse importante II Congres-
so, aqui homenageio a presença e a participação do 
Senador Paulo Paim.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, penso 
que um tema fundamental também deveria ter sido 
tratado com a relevância dos demais, que é a gestão 
participativa e o controle popular sobre as administra-
ções municipais.

Registro que, na história recente do nosso País, 
são várias as experiências vitoriosas de gestão parti-
cipativa que esperamos sejam definitivamente incorpo-
radas nas práticas do exercício do poder municipal.

Ninguém melhor do que a população dos Muni-
cípios para definir as prioridades das obras públicas 
a serem realizadas, a aplicação correta dos recursos 
municipais e, principalmente, o exercício do controle 
da aplicação dessas verbas.

Faço um parêntese para lembrar a importante 
experiência que vivenciamos no Estado do Pará de 
1997 a 2004, quando o ex-Prefeito de Belém Edmil-
son Rodrigues implantou um processo de gestão de-
mocrática e participativa, implementando, no primeiro 
quadriênio de seu governo, o orçamento participativo. 
E, no segundo quadriênio de seu governo, quando foi 

reeleito, implementou um processo de participação po-
pular denominado Congresso na Cidade, em que todas 
as forças sociais, dos moradores dos bairros centrais 
aos moradores dos bairros mais distantes, participa-
ram efetivamente da construção das políticas públicas, 
da definição de obras e de serviços que deveriam ser 
realizados pela prefeitura municipal.

Faço aqui um parêntese, Sr. Presidente, para ho-
menagear na representação municipal o Poder Legis-
lativo; tive a honra de integrá-lo por mais de dez anos, 
em três mandatos, no Município de Abaetetuba. Tam-
bém quero homenagear os 1.368 Vereadores e Vere-
adoras do Estado do Pará e, por conseguinte, os mais 
de 50 mil Vereadores de nosso País. Também quero 
homenagear, na representação no Poder Executivo, os 
Vice-Prefeitos e Vice-Prefeitas dos 141 Municípios do 
Estado do Pará e a devida representação nos demais 
Municípios brasileiros.

Além de ser oportuna a realização da presente 
sessão dedicada ao Municipalismo brasileiro, ela aju-
da a difundir a doutrina municipalista e a fortalecer o 
Município como parte essencial do pacto federativo, 
conforme dispõe o Capítulo IV da Constituição Federal, 
em seus arts. 29, 30 e 31, que consolida a organização 
e a competência dos Poderes Legislativo e Executivo 
dos Municípios brasileiros.

Gostaria de citar alguns temas relevantes que 
foram abordados recentemente no II Congresso Bra-
sileiro do Municipalismo, que ocorreu no início deste 
mês, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que, te-
nho certeza, está na pauta de todos aqueles dirigentes 
municipais que se preocupam em fortalecer as ações 
das prefeituras na busca da melhoria dos serviços 
prestados à população.

A tese da municipalização dos serviços públi-
cos e o avanço do diálogo com as demais instâncias 
dos Governos estaduais e do Governo Federal, para 
debater temas relacionados à gestão do meio am-
biente, da segurança pública, da educação, da saúde 
e da assistência social, à gestão pública municipal e 
ao empreendedorismo, foram questões que assumi-
ram principalidade naquele evento nacional sobre o 
municipalismo. E, para falar do Rio Grande do Sul, de 
Porto Alegre, que acolheu esse importante II Congres-
so, aqui homenageio a presença e a participação do 
Senador Paulo Paim.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, penso 
que um tema fundamental também deveria ter sido 
tratado com a relevância dos demais, que é a gestão 
participativa e o controle popular sobre as administra-
ções municipais.

Registro que, na história recente do nosso País, 
são várias as experiências vitoriosas de gestão parti-
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cipativa que esperamos sejam definitivamente incorpo-
radas nas práticas do exercício do poder municipal.

Ninguém melhor do que a população dos Muni-
cípios para definir as prioridades das obras públicas 
a serem realizadas, a aplicação correta dos recursos 
municipais e, principalmente, o exercício do controle 
da aplicação dessas verbas.

Faço um parêntese para lembrar a importante 
experiência que vivenciamos no Estado do Pará de 
1997 a 2004, quando o ex-Prefeito de Belém Edmil-
son Rodrigues implantou um processo de gestão de-
mocrática e participativa, implementando, no primeiro 
quadriênio de seu governo, o orçamento participativo. 
E, no segundo quadriênio de seu governo, quando foi 
reeleito, implementou um processo de participação po-
pular denominado Congresso na Cidade, em que todas 
as forças sociais, dos moradores dos bairros centrais 
aos moradores dos bairros mais distantes, participa-
ram efetivamente da construção das políticas públicas, 
da definição de obras e de serviços que deveriam ser 
realizados pela prefeitura municipal.

Quero lembrar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, que, para se obter êxito nas políticas públicas 
municipais, o movimento municipalista deve incorpo-
rar os conceitos e as práticas da gestão participativa 
e do controle social e popular sobre a administração 
pública dos Municípios brasileiros. Dessa forma, forta-
leceremos o municipalismo em nosso País, resgatando 
o princípio que notórios juristas e parlamentares que 
já passaram por este Congresso Nacional deixaram 
consignado na doutrina do Direito sobre o tema, tais 
como Nereu Ramos, Otávio Mangabeira, Juracy Ma-
galhães, Aliomar Baleeiro e outros.

Considero relevante e importante assegurar que 
o princípio da participação e do controle popular so-
bre a administração pública municipal seja um dos 
princípios consagrados pelo movimento municipalista 
de nosso País. Dessa forma, exercendo a população 
maior controle sobre a administração das prefeituras, 
certamente o vergonhoso índice de corrupção e de 
desvio de verbas públicas destinadas aos Municípios, 
Sr. Presidente, cairá, o que proporcionará mais recur-
sos para áreas essenciais, tais como saneamento, 
educação, saúde, cultura, esportes e infraestrutura 
urbana, entre outros.

Quero destacar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, o papel relevante dos conselhos municipais, 
compostos pela representação do Poder Público e pela 
representação da sociedade. Esse é o instrumento 
fundamental que precisa ser fortalecido, porque essa 
é uma forma de acompanhamento permanente, Sr. 
Prefeito Edmir, de Pacajá, no meu querido Estado do 
Pará, é uma forma concreta de a população exercer o 

controle e o acompanhamento para a boa aplicação 
dos recursos públicos.

Portanto, é preciso fortalecer o papel dos conse-
lhos municipais, com sua autonomia, com a represen-
tação que possui. Os conselhos devem se transformar 
no grande ente responsável pelo controle social da 
formulação das políticas públicas e da boa aplicação 
dos recursos públicos.

Finalmente, eu não poderia deixar de registrar a 
importância de rediscutir o pacto federativo, em que 
Estados e Municípios devem cobrar da União uma 
melhor distribuição dos impostos e das contribuições 
federais. Hoje, segundo dados da própria Receita 
Federal, a União fica com 63% do bolo tributário; os 
Estados, com 23%; e os Municípios, onde existem as 
maiores demandas por serviços públicos essenciais 
à população, ficam com apenas 13% da arrecadação 
pública nacional.

Nesse quadro, no âmbito da própria reforma tri-
butária, poderíamos trabalhar mais afirmativamente 
para oferecer aos Municípios, às suas gestões, a pos-
sibilidade de atender às reivindicações, sobretudo em 
relação ao atendimento das áreas das políticas sociais 
tão importantes, para garantir e assegurar direitos e 
cidadania ao nosso povo, especialmente aos mais po-
bres, aos trabalhadores, aos excluídos.

Eu queria, Sr. Presidente, homenagear todos os 
Municípios brasileiros, especialmente os do meu Estado 
do Pará, referindo-me ao Município de Altamira, que 
é um Município com 159 mil quilômetros quadrados, 
sendo o maior Município do Planeta, o maior Município 
do mundo. A distância entre a sede do Município de 
Altamira e a do distrito de Castelo dos Sonhos, onde há 
o grande garimpo de Castelo dos Sonhos, como disse 
há pouco o Senador Flexa Ribeiro, do Estado do Pará, 
é de aproximadamente 1,1 mil quilômetros.

Portanto, ao lembrar o maior Município, também 
lembro, no meu Estado, o menor em área territorial, 
o Município de Marituba, na região metropolitana de 
Belém. Citando os dois Municípios, homenageio a po-
pulação do meu Estado, de mais 7,5 milhões de ha-
bitantes, que luta incansavelmente para que o Poder 
Público, em todas as suas esferas, do Município, do 
Estado e da União, e toda a representação do Poder 
Legislativo, no âmbito do Município, do Estado e da 
União, possamos, cada um de nós, cumprir os nossos 
compromissos para garantir, com qualidade, eficiência 
e compromisso social, o desenvolvimento local.

Portanto, Sr. Presidente, reclamo e digo que o 
modelo perverso e injusto de distribuição...

(Interrupção do som.)
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O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – O modelo 
perverso e injusto quanto à distribuição dos recursos 
da arrecadação nacional só vai mudar com um forte 
movimento popular, partindo das organizações popu-
lares, do movimento sindical, das igrejas, das asso-
ciações, dos partidos políticos e, principalmente, das 
prefeituras e câmaras de vereadores, para reverter o 
quadro atual de repartição dos impostos arrecadados 
do cidadão brasileiro, das empresas e dos próprios 
entes governamentais.

Parabéns a todos que se dedicam à causa do 
municipalismo. Parabéns ao Senador Antonio Carlos 
Valadares e aos Srs. Senadores responsáveis pela 
realização desta sessão especial.

Esperamos contribuir para que o fortalecimento 
do municipalismo seja a definição mesmo para o for-
talecimento da participação do nosso...

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – (...) da par-
ticipação do nosso povo na construção de um futuro 
melhor para todas as municipalidades brasileiras.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR – 

BA) – Muito obrigado, Senador José Nery.
Antes de encerrar a sessão, eu queria...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Presidente 

César Borges, permita-me?
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR 

– BA) – Pela ordem, com a palavra, o Senador Paulo 
Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu queria só cumprimentar 
o Senador Antonio Carlos Valadares pela brilhante 
iniciativa.

Eu, infelizmente, estava nas comissões e não 
pude participar, mas sou municipalista de carteirinha. 
Quanto mais conseguirmos descentralizar o poder, 
aumentando direitos e deveres para o Município, nós 
vamos avançar, no meu entendimento, inclusive, na 
qualidade de vida. Não dá para os prefeitos continua-
rem, eternamente, vindo a Brasília de pires na mão.

Meus cumprimentos, Senador Antonio Carlos 
Valadares. Eu não pude estar aqui, mas sou um apai-
xonado por esta causa. Era só isso.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR 

– BA) – Muito obrigado.
Antes de encerrar, eu quero agradecer, penho-

radamente, a presença de todos, de todas as autori-
dades aqui presentes, em particular, agradecer o Ho-
rácio Figueiredo, que representa o Exmº Sr. Ministro 
Alexandre Padilha. Acho que ele pode ter sentido como 

o municipalismo brasileiro está na ordem do dia; o mu-
nicipalismo aqui brilhantemente representado pela fala 
de todos, mas, particularmente, do Sr. Paulo Ziulkoski, 
da Confederação Nacional dos Municípios, e também 
principalmente pela fala de todos os Senadores.

Sem a sensibilidade do Governo Federal, do go-
verno central, do Presidente da República e de todos 
os seus Ministros, nós não avançaremos. Temos que 
avançar nesta colaboração entre os poderes consti-
tuídos, seja o Senado, a Câmara dos Deputados, a 
União, principalmente considerando que o Município foi 
elevado à condição de ente federativo na Constituição 
de 88. É dar à Constituição Federal o que o Constituin-
te de 88 expressou, que está inscrito na nossa Carta 
Magna. É isso o que nós queremos. Sabemos que é 
uma situação herdada, que veio, inclusive, do passado, 
mas nem por isso se justifica não haver modificação 
nesta situação.

Há que se ter a sensibilidade de que quem go-
verna não pode se amparar na justificativa de que, no 
passado, foi feito assim e que dessa forma continue 
sendo feito.

Houve, sem sombra de dúvida, uma hipertro-
fia da União no que diz respeito a recursos. Hoje, é 
colocada uma série de encargos para os Municípios. 
Os programas são criados, são muito bons. Nenhum 
prefeito vai rejeitar um programa da Saúde da Famí-
lia, vai rejeitar um Samu, mas a manutenção desses 
programas termina gerando encargo muito maior nas 
costas das prefeituras municipais.

Portanto, agradeço a todos. Quero agradecer 
também ao Prefeito Ricardo José Roriz Silva Cruz, 
do Município Vale do São Francisco, em Sergipe, que 
aqui vem representando todos os Prefeitos da cidade 
de Sergipe; quero agradecer também a presença dos 
Prefeitos Rogério Costa e José Carlos Dourado das 
Virgens, ambos dos Municípios baianos. O primeiro do 
Município de Santo Estevão, e o segundo, do Município 
de Irecê, que estão conosco, o que para mim é uma 
honra. Em seus nomes, saúdo todos os Prefeitos do 
meu querido Estado da Bahia.

Por fim, quero parabenizar o autor do requerimen-
to, Senador Antonio Carlos Valadares, um municipa-
lista de todas as horas e que sempre vai contar com o 
apoio deste Senador, em particular, e, tenho certeza, 
com o dos seus Pares nesta Casa. 

Portanto, cumprida a finalidade da sessão, agra-
decido a todos, encerro a mesma.

Muito obrigado.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 58 
minutos.)
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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 1 minu-
to e encerra-se às 19 horas e 42 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 221ª Sessão Deliberativa Ordinária  
em 25 de novembro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney e Marconi Perillo, da Sra. Serys Slhessarenko, e dos 

Srs Mão Santa e Osmar Dias. 
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Há 
número regimental. Declaro aberta a sessão. Brasília, 
capital da República do Brasil, 14h, Senado da Repú-
blica, 25 de novembro de 2009.

Nós estamos numa sessão deliberativa ordinária. 
O painel acusa a presença de 51 Senadores. Estamos 
vivendo a Terceira Sessão Legislativa Ordinária da 53ª 
legislatura. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
Presidente comunica às Srªs e aos Srs. Senadores que 
o Período de Expediente da sessão deliberativa ordinária 
de 26 do corrente está destinada a homenagear o Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento, no transcurso 
do cinquentenário de criação, de 30 de dezembro, nos 
termos do Requerimento nº 308, de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos traba-
lhos e passamos a Presidência à encantadora Vice-
Presidente Serys Slhessarenko, que representa o 
Partido dos Trabalhadores, o Mato Grosso do Sul e 
as professoras do Brasil.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – É Mato Grosso, não é Mato Grosso do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mato Grosso, pai e mãe do outro.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Mão 
Santa, não troque o Estado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
porque ela está tão encantadora e elegante que fiquei 
perturbado. Está toda na moda.

O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pela 
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem…

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Está 
tudo bloqueado, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Pela ordem, Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu sou o primeiro para co-
municação inadiável, mas, como a Senadora Ideli tem 
que sair e ela vai falar como Líder...

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Não, 
não.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não, 
não precisa? Então, sou o primeiro na comunicação 
inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Para uma comunicação inadiável, Senador 
Paulo Paim, primeiro inscrito.

Com a palavra a Senadora Ideli Salvatti.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Sem 
revisão da oradora.) – Srª Presidente, eu estou so-
licitando a minha inscrição para uma comunicação 
inadiável, mas, se V. Exª entender de dar-me o direito 
de falar como Líder do Governo no Congresso, como 
Líder, eu cederia a minha vaga para uma comunicação 
inadiável para o Senador Tião Viana.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Sou informada de que só pode em sessão 
do Congresso. É isso?

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Apesar 
de que já aconteceu em outras situações.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Então, se já houve precedente, tudo bem. 
Senadora Ideli Salvatti inscrita.

Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 

PB. Sem revisão do orador.) – Senadora, eu seria o 
terceiro inscrito para uma comunicação inadiável; e eu 
seria agora o segundo inscrito para comunicação.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Segundo inscrito para uma comunica-
ção inadiável.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Muito obrigado à senhora.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senadora Serys…

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria 
de me inscrever para uma comunicação inadiável, na 
qualidade de Líder do PSB quando for oportuno.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Comunicação inadiável, terceiro inscrito 
Senador Antonio Carlos Valadares. 

Primeiro inscrito Senador Paulo Paim para uma 
comunicação inadiável; segundo inscrito Senador Ro-
berto Cavalcanti; terceiro inscrito Senador Antonio 
Carlos Valadares.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pela ordem.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – O Senador 

Antonio Carlos Valadares é como Líder, Presidente; e 
eu, para uma comunicação inadiável. 

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – É como Líder do PSB; comunicação inadiá-
vel, terceiro inscrito Senador Tião Viana. Senadora Ideli 
Salvatti, primeira inscrita como Líder; segundo inscrito 
como Líder, Senador Roberto Cavalcanti.

O Senador Mão Santa está pedindo a palavra?
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pela ordem. 
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/

PT – MT) – Pela ordem, Senador Mão Santa.
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O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Peço inscrição como Líder do 
Partido Social Cristão, o Partido que mais cresce no 
Brasil, que traz uma esperança, que tem como símbolo 
o peixe; como o slogan, a fé, que remove montanhas; e 
a ética. Tem um programa que contempla o ser humano 
em primeiro lugar; e a doutrina de Cristo Jesus.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Terceiro inscrito pela Liderança, Senador 
Mão Santa, pelo Partido Social Cristão, Partido de Je-
sus, segundo ele.

Pela inscrição, com a palavra o Senador Gilvam 
Borges, primeiro inscrito.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, o tema que me traz 
à tribuna nesta tarde é da mais alta relevância, porque, 
nos países ricos da Europa, nos Estados Unidos, na 
Austrália, no Canadá, no Japão e nos Tigres Asiáticos, 
ninguém duvida de que a educação é o caminho mais 
seguro para a superação das desigualdades sociais 
e, consequentemente, da pobreza, da ignorância, da 
subserviência e da exploração. Aqui, todavia, a im-
portância do tema ainda tem merecido ações aquém 
das merecidas. 

É do Educador brasileiro Paulo Freire, falecido em 
97, a frase que diz: “A educação sozinha não transforma 
a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”. 

A via de mão dupla da educação e sociedade exi-
ge comprometimento de educadores, de educandos e 
da sociedade civil para esse importante processo de 
formação em inserção social.

No Amapá, Estado, Governo e Município estão 
comprometidos com a questão. Eu mesmo procurei 
o Prefeito Roberto Góes, a Prefeita Helena Guerra, a 
Secretária de Educação Municipal, Conceição Medei-
ros, e começamos a escolher a Escola Amapá, com a 
Diretora Joana Célia Barreto, para lançar o Movimento 
Municipal Pela Educação. Projeto inovador, nós arre-
gaçamos as mangas para recuperar a escola.

Conversei com pais das crianças e jovens e cons-
tatei que todos aguardavam ansiosos por uma provi-
dência para a recuperação da escola e da autoestima 
das pessoas que estudam e trabalham no local.

Acionei pessoas importantes da sociedade e pedi 
doações para a Escola Amapá. Todos eles tornaram-se 
amigos da escola e não tiveram nenhum tipo de difi-
culdades para se fazerem presentes nessa ação tão 
importante entre todos que formam a sociedade ama-
paense. Todos colaboraram e cada um se tornou o que 
é mais importante, como já ocorre em outros países, 
quando muitos estudantes retornam às suas faculdades, 
universidades ou escolas, retribuindo a educação que 

receberam, a exemplo de Inglaterra, Estados Unidos 
e outros países, e fazem doações e gestos de coope-
ração com as instituições de educação.

Vencemos uma batalha, mas a guerra continua.
A estrutura física dos colégios do Amapá ainda 

é muito precária, não é diferente de várias partes da 
região do País. Em algumas escolas, as salas de aula 
não têm ventilação adequada, o calor é insuportável, 
o que prejudica o rendimento escolar dos alunos, o 
acesso é dificultado pela ausência de asfalto, a con-
servação dos prédios, principalmente em relação a 
instalações hidráulicas e elétricas, carece de reformas, 
e faltam instrumentos básicos para o exercício do tra-
balho que ali deveria ser executado por monitores e 
educadores.

Por tudo isso, na qualidade de Coordenador da 
Bancada Federal, costurei, com os amapaenses, a 
apresentação de uma emenda de bancada para a re-
forma de escolas do Governo do Estado, via FNDE, 
no valor de R$50 milhões, e uma segunda emenda, 
também para a reforma das escolas, sendo que esta 
para a Prefeitura de Macapá, também via FNDE, no 
valor de R$20 milhões. 

Srª Presidenta, a necessidade da permanência e 
da atitude, elas devem ser conjuminadas com o desejo 
de ver acontecer as transformações. O Grupo Amapá, 
hoje, é o modelo e o plano-piloto para que possamos, a 
partir dele, estender, a todas as escolas da rede muni-
cipal de Macapá – e também, em seguida, às escolas 
estaduais do Amapá – esse projeto ambicioso, que é 
a recuperação, dentro de oito meses, de toda essa es-
trutura que está totalmente comprometida. Nós vemos 
forros caindo, sistemas elétricos e hidráulicos totalmente 
comprometidos, a autoestima dos professores muito 
baixa e, no clima tropical, no clima da Amazônia, a 
exemplo do Nordeste, o calor é implacável, o que faz 
o rendimento cair sensivelmente.

Estivemos, por sete dias, dentro da escola, junto 
com pais, alunos e professores. Não arredei pé, fica-
mos juntos! E nessa segunda-feira próxima, a Escola 
Amapá estará totalmente climatizada, totalmente ree-
quipada. E vamos partir para o plano da informatiza-
ção da escola, informatização que se estenderá por 
todas as salas de aula. E também abriremos cursos 
para incorporar, no mundo cibernético e da Internet, 
nossos professores. Eles todos, em um tempo muito 
breve, ainda neste próximo ano, estarão com seus no-
tebooks totalmente atualizados e integrados à Internet. 
Haverá cursos intensivos. 

A educação, ela não se faz somente com os 
conhecimentos, ela se faz com a estrutura, com a 
valorização dos profissionais, com a integração das 
famílias que têm seus filhos na escola. E é pela esco-
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la que nós poderemos melhorar o trânsito, com aulas 
sobre o assunto dentro dos currículos escolares para 
que possamos melhorar e preparar nossos profissio-
nais do futuro. 

Dentro da escola, nós poderemos estruturar tam-
bém o tratamento de lixo: como dividir o lixo para po-
dermos cuidar das cidades. Nós precisamos de uma 
escola que possa cumprir sua função social, e é somen-
te pelo conhecimento que nós poderemos ultrapassar 
as barreiras – e nós vamos ultrapassá-las. O Amapá 
se propõe, como um dos Estados da grande Região 
Amazônica, a implementar esse grande projeto. 

Há homens, Srª Presidente, que falam, são muito 
bons em suas elucubrações, mas há homens também 
que calam, observam, processam seus sentimentos, 
fazem suas conjecturas e têm uma capacidade incrível 
de realizar. Entre falar e fazer, há uma distância mui-
to grande. Se nós somarmos todas as inteligências e 
experiências desta Casa e as somarmos às de todos 
os outros segmentos, haveremos de modificar essa 
realidade nacional. 

O Brasil, como um dos países emergentes, pre-
cisa estar voltado, como esteve o Japão, quando teve 
toda sua economia arrasada na Segunda Guerra Mun-
dial. E dali as autoridades e a sociedade tiveram um 
plano. E o plano foi simples: todos os investimentos 
públicos, em 70%, seriam investidos em educação. E 
dentro de oito, dez anos, o país começou a ter o retorno. 
A qualificação de seus membros, de sua sociedade de 
modo geral, nas escolas, nas universidades, começou 
a ter um ganho imediato, na produção de riquezas, no 
inter-relacionamento.

Lá, Srª Presidente, um professor é um professor. 
Um professor é um mestre, e é reverenciado. Infeliz-
mente, no nosso País, apesar de todos os esforços, 
da LDO, de todos os procedimentos legislativos, nós 
ainda não conseguimos fazer uma estruturação para 
podermos mudar.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Senador Gilvam, eu pediria ao senhor o 
encerramento do seu pronunciamento porque a Ordem 
do Dia está acontecendo na sessão do Congresso e eu 
tenho que suspender imediatamente esta sessão, até 
que se encerre a Ordem do Dia do Congresso.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Eu 
pergunto...

Está bem.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/

PT – MT) – Eu dou um minuto, pode ser?
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – E aí 

eu retomo, em seguida?
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Retoma. Retoma.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – En-
tão, não é preciso um minuto. Eu já paro, atendendo 
ao apelo de V. Exª, porque acho que a eficiência e a 
compreensão devem estar juntas. Eu encerro agora e 
aguardo o seu comando para retornarmos ao nosso 
pronunciamento.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada. Muito obrigada, Senador 
Gilvam Borges.

Eu gostaria de anunciar às Srªs e aos Srs. Sena-
dores que está suspensa esta sessão porque a Ordem 
do Dia está transcorrendo na sessão do Congresso, 
e esta será retomada logo que termine a Ordem do 
Dia no Congresso.

Muito obrigada, Senador Gilvam Borges, em 
especial.

Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 14 horas e 17 minutos, a 
sessão é reaberta às 14 horas e 31 minutos.) 

A Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) – 
Está reaberta a sessão, que foi suspensa às 14 horas 
e 17 minutos, porque estava em execução a sessão 
do Congresso Nacional.

Está reaberta a sessão.
Continua com a palavra o Senador Gilvam Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Sem 

revisão do orador.) Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, como vinha discorrendo sobre esse tema fas-
cinante e decisivo para o sucesso de uma sociedade, 
acreditamos que, em relação a todos os valores que 
possam ser forjados e herdados, também dos valores 
genéticos e familiares, somente o esforço conjunto 
de uma sociedade poderá imprimir uma revolução na 
formação desse novo homem que todos desejamos; o 
novo homem que terá livros na mão, informações na 
Internet e condição de se aprofundar na busca dos 
conhecimentos. 

Nós, Congressistas, deveremos reagir; e reagir 
de forma contundente. Temos um instrumento, e este 
instrumento é a disposição da Câmara e do Senado, 
as duas Casas que formam o Congresso Nacional. O 
Orçamento Federal, sem dúvida, é esse instrumento.

E entendemos que, pela educação, haveremos 
de dar essa nova performance. Homens qualificados, 
homens doutrinados, sempre na busca do conhecimen-
to, sem dúvida, poderão fazer uma grande evolução 
neste País fantástico. 

Dos nossos teóricos, cito Paulo Freire. Reporto-
me a Paulo Freire porque ele sempre foi um teórico 
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exemplar, mas o que o diferenciava dos outros era que 
Paulo Freire tinha uma visão realista, pragmática. Além 
doutrinador, era um homem que conseguia extrair da 
realidade seus pensamentos e sua filosofia. E isso nos 
traz sempre ânimo de ver, ouvir, sentir e aprender com 
aqueles que trilharam o caminho da educação. 

Todos os países, sem exceção, que consegui-
ram... Como o filósofo John dizia, a mente do homem 
faz matéria, mas a matéria só é feita a partir de um 
desejo, e esse desejo é a própria fé e a coragem de 
poder mudar. E nós podemos mudar. 

Lá, na Amazônia, estamos cansados de ver nos-
sas crianças suando dentro das salas de aula. Estamos 
cansados de ver, a exemplo de outros países mais 
ricos, a maioria dos nossos adolescentes e crianças 
sem acesso a um computador. 

A sociedade mudou, e precisamos mudar e avan-
çar muito. E lá, no Amapá, começamos. Passei mais de 
dez dias junto com professores, alunos, colaboradores, 
e, segunda-feira, estaremos com nossa escola comple-
tamente climatizada. É pouco, mas é um passo. 

Até julho do ano que vem, por determinação do 
prefeito Roberto Góes, estaremos juntos novamente, 
e todas as salas de aula terão cadeiras; e cada aluno, 
um computador. Até julho do ano que vem, todos os 
nossos professores terão notebook e acesso a cursos 
intensivos de preparação e de qualificação, para que 
possamos nos inserir neste mundo cibernético, neste 
mundo da Internet. Com um clique, você pode aden-
trar as principais bibliotecas do mundo; com um clique, 
você pode ter informações sobre todas as matérias, 
sobre todos os estudos do conhecimento humano, das 
ciências exatas, das ciências biológicas, das ciências 
humanas. E, assim, deveremos marchar.

Tomamos essa consciência porque os discur-
sos são muitos; os nossos especialistas são muitos. 
As nossas universidades trabalham dia e noite, mas 
temos nesta augusta Casa parlamentares brilhantes, 
vivamente preocupados com o tema “educação”. É na-
tural, previsível e até necessário que seja assim. 

A importância da escola é tão-somente preparar 
os cidadãos para o mercado de trabalho. Na verdade, só 
a escola é capaz de construir uma nação de verdade. 
Já dizia Olavo Bilac: “Uma nação se faz com homens, 
com livros, com conhecimento.” Essa era a síntese do 
pensamento de Olavo Bilac. Leonardo da Vinci, o gê-
nio do século XX, dizia que “aprender é a única coisa 
de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e 
nunca se arrepende”.

Ora, se tivéssemos o conhecimento da natureza 
das mulheres, e se as mulheres tivessem o conheci-
mento da natureza dos homens, milhares de separa-
ções não teriam ocorrido, milhares de assassinatos 

não teriam ocorrido. Se tivéssemos conhecimentos 
básicos do trânsito pela educação, milhares e milha-
res de acidentes teriam sido evitados. Se tivéssemos 
o conhecimento e a compreensão da inter-relação, 
estaríamos mais preparados para a vida. 

Isso tudo nós aprendemos na primeira escola, que 
são as nossas casas, com as nossas famílias, mas a 
nossa segunda escola é uma escola que precisa de 
uma ação intensa, de oportunizar e de qualificar. Nós 
precisamos ter a prioridade de instrumentalizar tanto 
professores, na sua valorização, como nossos alunos, 
para nos tornarmos um País vencedor, um País do 
primeiro mundo. É claro que somos crianças, ainda, 
em relação aos países da Europa, como Inglaterra e 
França, que têm uma história, uma vivência e séculos 
e séculos de experiências acumuladas. Somos um País 
jovem e este País jovem precisa se reerguer.

Vejo que não existem atalhos para a paz e a 
sabedoria. Existe somente a educação. Nesse que-
sito, porém, o Brasil se atrasou, historicamente, em 
relação a outros países que ou já tinham feito o seu 
dever de casa na matéria há muito tempo – como os 
Estados Unidos –, ou se dedicaram intensamente à 
educação nas últimas décadas, com destaque para 
alguns asiáticos. 

Para verificar essa defasagem, basta lembrar 
que, no começo da década atual, o número médio de 
escolaridade da população economicamente ativa dos 
países de língua inglesa, com destaque para os Esta-
dos Unidos, era o dobro em relação ao do Brasil. 

O Brasil reagiu, Sr. Presidente, ninguém há de 
negar esse fato, mas, apesar dos avanços dos últimos 
anos, o País ainda fica mal na foto, no tema educação 
e escolaridade. Enquanto, por exemplo, apenas 30% da 
população adulta têm ensino médio completo no Brasil, 
o percentual atinge níveis de 80% a 90% na Alemanha 
e, também, nos Estados Unidos da América. 

Porém, é no avanço ao longo do tempo que se 
nota ainda mais nosso atraso relativo, quando se com-
param os percentuais daqueles que concluíram o ensino 
médio entre grupos populacionais específicos. 

Uma técnica utilizada é comparar esse indicador 
de escolaridade para dois grupos etários: o de 25 a 
34 anos e o de 55 a 64 anos. O primeiro indica qual 
o grau de educação dos jovens, enquanto o segundo 
mostra a fotografia do grupo que foi jovem três década 
atrás. É uma forma de medir o progresso de um país 
entre gerações.

Dentro dessa metodologia, vejamos o que acon-
teceu à Espanha: no grupo de 55 a 64 anos, apenas 
27% têm ensino médio completo. Entre os mais jovens, 
porém, o percentual atinge 64%. Não é à toa que a 
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Espanha de hoje é apenas uma pálida lembrança do 
país dos anos 70.

No Chile – que experimentou grandes progressos 
nos últimos 30 anos –, tais percentuais são de 32% 
e 64%, respectivamente. O que mais impressiona, Sr. 
Presidente: não apenas os mais idosos da Coréia do 
Sul têm níveis de educação similares aos dos jovens 
do Brasil de hoje, mas, pasmem, o percentual de jovens 
que concluiu o ensino médio na Coréia atingiu 97%. 

Se o esforço dedicado ao tema educação – por 
méritos compartilhados pelas gestões dos competen-
tes Ministros Paulo Renato de Souza, no Governo de 
Fernando Henrique, hoje nosso colega na Câmara 
dos Deputados, e de Fernando Haddad, no Governo 
Lula – se mantiver, o Brasil, daqui a algumas déca-
das, poderá ser muito melhor do que o País em que 
hoje vivemos.

Faço minhas as palavras do mestre Paulo Freire: 
“Não há amanhã sem projeto, sem sonho, sem utopia, 
sem esperança, sem o trabalho de criação e desenvol-
vimento de possibilidades que viabilizem a sua concre-
tização. É neste sentido que tenho dito em diferentes 
ocasiões que sou esperançoso não por teimosia, mas 
por imperativo existencial.” 

Se podemos fazer, nós vamos fazer. Se não te-
mos o suficiente, precisamos espraiar os nossos de-
sejos, para que possam se encontrar com os desejos 
daqueles que esperam apenas uma oportunidade para 
participar e colaborar.

Sr. Presidente, um outro exemplo de país vitorio-
so são os Estados Unidos, com o Projeto Manhattan. 
Os homens que pensavam, na América, observavam o 
grande conflito da Segunda Guerra Mundial e, mesmo 
antes de terem sido provocados para entrar naquele ne-
fasto conflito mundial, eles já se estavam estruturando. 
Todos os cérebros, grande parte dos cientistas judeus 
e alemães, em quaisquer outros países em guerra, 
receberam um alto trabalho de inteligência por parte 
da América, onde lhes foram oferecidos passaportes, 
bons salários e conforto. Aí, a América se projetou a 
partir de uma estratégia, a estratégia decisiva, trans-
formadora, vencedora, a estratégia da educação, de 
investir em educação.

(Interrupção do som.)

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Resta 
esperar que haja...

Sr. Presidente... 
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) – 

O meu está funcionando, Senador Gilvam Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Só para 

concluir, eu espero a complacência e a generosidade 
da Mesa de me conceder mais 20 minutos.

Resta esperar que haja persistência nesses avan-
ços e, de preferência, que eles se acelerem na próxima 
década. É isso que estamos fazendo, Sr. Presidente, 
no Amapá, em gestos singelos, mas em passos se-
guros.

Quero registrar a presença do Deputado Antônio 
Feijão, que, representando a Câmara dos Deputados 
Federais, hoje nos brinda, trazendo e hipotecando o 
seu apoio aos investimentos maciços nas escolas es-
taduais e municipais, para que possamos ter climati-
zação, informatização, reestruturação, valorização dos 
professores e estratégia de integração, a fim de...

(Interrupção do som.)

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – ...su-
perarmos as adversidades e marcharmos para a vi-
tória.

Para concluir, como não poderia deixar de ser, 
vamos anunciar dinheiro na conta, o que muita gente 
acha, inclusive, o mais importante: Prefeitura Munici-
pal de Macapá, Ordem Bancária nº 2009OB800723, 
Programas do Ministério da Saúde, Banco Caixa Eco-
nômica Federal, Agência 0658, conta 66471924.

Augusto Botelho, o grande Senador de Roraima, 
se alegra com o seu coirmão Amapá, que avança.

Dinheiro na conta: R$400 mil, estruturação da 
rede de serviços de atenção básica de saúde.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Viva a educação! Viva o Amapá! Viva o Brasil!
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) 

– Com a palavra, para uma comunicação inadiável, o 
Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu quero fazer dois registros em um único 
pronunciamento.

Primeiro, eu não poderia deixar de agradecer ao 
povo da Paraíba, pois amanhã eu estarei na Assem-
bleia Legislativa daquele Estado, às 15 horas, quando 
receberei o título de Cidadão Paraibano. A homenagem 
será no Plenário Deputado José Mariz, na Assembleia 
daquele Estado. A iniciativa é dos nobres Deputados 
Wilson Braga e Expedito Pereira, do PMDB.

Na justificativa dessa homenagem, eles falam, 
principalmente, da nossa caminhada na Câmara e 
no Senado, já que eu estive um longo período tam-
bém com Wilson Braga nas questões sociais, princi-
palmente no que tange aos idosos, aos deficientes, à 
igualdade racial, à cultura de paz nas escolas e, claro, 
ao fim do fator previdenciário e ao reajuste real dos 
aposentados.

Eu aproveito a oportunidade – já mandei corres-
pondência a eles – para deixar registrado que ficarei 
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muito feliz se os Senadores Cícero Lucena, Efraim 
Moraes e Roberto Cavalcanti – e este já confirmou a 
sua presença – puderem passar por lá naquela opor-
tunidade. 

Por fim, Sr. Presidente, quero dizer que, na sexta-
feira, eu estarei na Bahia, às 9h30min, quando parti-
ciparei de uma sessão especial sobre direitos sociais 
dos idosos, proposta pela Deputada Fátima Nunes, do 
PT, na Assembleia Legislativa, em Salvador.

Estarão presentes ao evento o Procurador-Geral 
da Justiça, Lindivaldo Brito; o Secretário de Justiça, Ci-
dadania e Direitos Humanos – e fui Deputado também 
com ele –, Nelson Pelegrino; o ex-Governador Waldir 
Pires; a Juíza de Direito Luislinda Valois; a Defensora 
Pública do Estado Tereza Cristina Ferreira; o Presi-
dente da Confederação Brasileira dos Aposentados e 
Pensionistas (Cobap), Warley Gonçalves; o Diretor da 
Federação dos Empregados no Comércio dos Estados 
da Bahia e Sergipe, Márcio Luiz Fatel; o Presidente do 
Conselho Municipal do Idoso, Padre José Carlos; e o 
Presidente da Casa do Aposentado, Gilson Costa.

Quero ainda, para concluir, Sr. Presidente, dizer 
que depois me desloco para a Câmara dos Vereado-
res de Salvador, onde, às 14 horas, receberei a Me-
dalha Zumbi dos Palmares daquela Casa Legislativa. 
Foi uma iniciativa do Vereador Moisés Rocha, do PT, 
onde a justificativa é a mesma, é a luta, enfim, no 
campo social.

Gostaria que ficasse registrado nos Anais da 
Casa que, para ambos os eventos na Bahia, eu enca-
minhei convite ao Senador Antonio Carlos Júnior, ao 
Senador César Borges e ao Senador João Durval. E 
ficaria feliz se eles estivessem presentes.

Enfim, Sr. Presidente, claro que recebi também 
os cumprimentos tanto do Governador da Bahia como 
do Governador da Paraíba. Fico muito feliz pela men-
sagem que me remeteram.

Era isso, Sr. Presidente. Eu disse a V. Exª que 
seriam dois registros e o fiz de forma rápida e sucinta. 
É claro que, no meu entendimento, estarão presentes 
a esses eventos centenas de líderes dos movimen-
tos sociais. E eu, provavelmente, Sr. Presidente – por 
isso fui rápido aqui –, comentarei na segunda-feira, da 
tribuna, esse carinho que me faz a Paraíba, Senador 
Roberto Cavalcanti, e o carinho que me faz também 
a Bahia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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, é com grande alegria que compartilho 

com vocês duas homenagens que receberei no final 
desta semana.

Amanhã viajo para a capital da Paraíba, João 
Pessoa, onde receberei o título de Cidadão Paraiba-
no, às 15 horas, no Plenário deputado José Mariz, da 
Assembléia Legislativa do Estado.

A iniciativa é dos nobres deputados Wilson Braga 
(PMDB) e Expedito Pereira (PMDB), os quais justificam 
sua escolha em razão de nossa defesa das causas so-
ciais tais como os estatutos do idoso, da pessoa com 
deficiência, da igualdade racial.

Os projetos que beneficiam aposentados e pen-
sionistas, o fim do fator previdenciário e o que regula 
pré-sal.

Aproveito a oportunidade para convidar os Se-
nadores desse Estado para a solenidade, Senadores 
Cícero Lucena, Efraim Moraes e Roberto Cavalcanti.

Sr. Presidente, no dia seguinte, sexta-feira (27), 
às 9h30min, participarei de Sessão especial sobre 
Direitos Sociais dos Idosos, proposta pela Deputa-
da Fátima Nunes (PT), na Assembléia Legislativa da 
Bahia, em Salvador. 

O objetivo é reivindicar avanços na implementa-
ção de políticas públicas para a terceira idade.

Estarão presentes ao evento o Procurador Geral 
da Justiça, Lindivaldo Brito; o Secretário de Justiça, Ci-
dadania, e Direitos Humanos, Nelson Pelegrino; o ex-
Governador Waldir Pires; a Quiza de Direito, Luislinda 
Valois; a Defensora Pública do Estado, Tereza Cristi-
na Ferreira; o presidente da Confederação Brasileira 
dos Aposentados e Pensionistas (COBAP), Warley 
Gonçalvez; o diretor da Federação dos Empregados 
no Comércio dos Estados da Bahia e Sergipe, Már-
cio Luiz Fatel; o presidente do Conselho Municipal do 
Idoso, Padre José Carlos; e o presidente da Casa do 
Aposentado, Gilson Costa. 

Falarei sobre alguns projetos, tais como:
– recomposicão do valor das aposentadorias e 

pensões (PL 4434/2008): Institui um índice de correção 
previdenciária a ser aplicado de forma progressiva. 

A ideia é que, em cinco anos, os benefícios voltem 
a ter valores equivalentes àqueles do período inicial 
das aposentadorias e pensões. 

Tramitação: A matéria tramita na Câmara dos 
Deputados e foi enviada à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), com a relatoria do Depu-
tado Marçal Filho (PMDB-MS). 

Existe a possibilidade de votação de requeri-
mento para que o projeto seja apreciado diretamente 
no plenário.

– Fator Previdenciário (PL 3299/08): O projeto 
extingue o fator previdenciário, o qual consiste em uma 
fórmula matemática que leva em consideração a idade, 
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a alíquota e o tempo de contribuição no momento da 
aposentadoria, e a expectativa de sobrevida (confor-
me tabela do IBGE). 

Tramitação: a matéria tramita na Câmara dos De-
putados e foi aprovado relatório do Deputado Arnaldo 
Faria de Sá (PTB-SP) na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania(CCJ). O projeto está no plenário.

– Reajustes de Aposentadorias e Pensões (PL 
1/07): Trata-se de uma proposta do Governo federal 
à qual o Senador Paulo Paim apresentou uma emen-
da. 

O projeto define o valor do salário mínimo a partir 
de 2007 e estabelece diretrizes para a sua política de 
valorização de 2008 a 2023. 

A emenda apresentada estende a política de re-
ajuste às aposentadorias e pensões.

Tramitação: a matéria, com aprovação da emenda 
pela Comissão Especial, está na Câmara dos Depu-
tados, pronta para pauta do plenário.

O Relator da emenda foi o deputado Edgar Moury 
(PMDB-PE) e do projeto o Deputado Roberto Santia-
go (PV-SP).

Acaba com o voto secreto (PEC 50/06): Propõe 
o fim do voto secreto em todas as votações no âmbito 
do Congresso Nacional.

A abolição do voto secreto do é mais que um cla-
mor popular. É também, um apelo moral e ético. 

Tramitação: Apresentado Requerimento nº 
1094/09, de nossa autoria, para que a matéria siga 
com tramitação autônoma. No momento o projeto 
está sob relatoria do senador Antonio Carlos Valada-
res (PSB-CE).

– Seguridade Social (PEC 24/2003): Veda qual-
quer bloqueio ou contingenciamento das dotações or-
çamentárias da Seguridade Social, evitando assim que 
os recursos sejam destinados para outros fins. 

Tramitação: aprovado na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, o parecer 
do Senador Valter Pereira. A matéria aguarda inclusão 
na pauta para votação em plenário.

– Pré-sal (PLS 362/08): Estabelece que recursos 
recebidos pela União, a título de royalties pela explo-
ração de petróleo na camada de pré-sal, serão des-
tinados parcialmente à área de saúde, à previdência 
social e ao FUNDEB.

Tramitação: Está na Comissão de Ciência, Tec-
nologia, Inovação, Comunicação e Informativa sob re-
latoria do Senador Flexa Ribeiro (PSDB– PA).

– Pré-sal na visão dos Trabalhadores (SUG 02/09): 
A Federação Única dos Petroleiros (FUP), Associação 
dos Engenheiros da Petrobrás (AEPET), Sindipetro/RJ, 
e demais entidades do movimento social, apresenta-
ram projeto sobre uma nova lei do petróleo. 

A ideia é normatizar a atividade econômica no 
país, afirmando a soberania nacional sobre recursos 
naturais estratégicos e destinando as receitas advin-
das da atividade às reais necessidades da população 
brasileira.

Como da matéria garantirei que parte do Fundo 
Social Soberano que se originará do Pré-Sal seja des-
tinado à Previdência. 

Tramitação: A matéria foi aprovada por unanimi-
dade na Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH), onde fui relator.

– Estatuto da Igualdade Racial (PL 6264/05): a 
Câmara dos Deputados aprovou em setembro, dia 9, 
em caráter conclusivo a redação final do Estatuto da 
Igualdade Racial.

Como autor da proposta, ressalto a importância 
do trabalho desenvolvido pelo Presidente da Comis-
são que analisou o estatuto, Deputado Carlos Santana 
(PT-RJ); pelo o Relator do projeto, Deputado Antonio 
Roberto (PV-MG), e pelo o Ministro da Secretaria Es-
pecial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(Seppir), Edson Santos.

Tramitação: O projeto está sendo apreciado por 
esta Casa. 

– FUNDEP (PLC 24/05): Cria o Fundo de De-
senvolvimento do Ensino Profissional e Qualificação 
Profissional do Trabalhador.

Trata-se de um Fundo para financiar a educa-
ção profissional que aumentaria o regime gratuito de 
educação profissional de 300 mil para um milhão e 
meio de vagas. 

Se aprovado ainda neste ano, o Fundep disporia 
de R$7.348.220.000 para o financiamento da educa-
ção profissional. 

Tramitação: aprovado na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e de Cidadania (CCJ) com parecer 
favorável do Senador César Borges (PR-BA). A maté-
ria seguiu para plenário e aguarda inclusão na pauta 
para votação.

– Paz nas escolas (PLS 178/2009): O projeto de-
fine ações para estimular a cultura da paz nas escolas 
e em seus entornos. 

As medidas de combate à violência, descritas na 
proposta, vão constar da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB). 

As ações chegarão em boa hora e ajudarão a 
conter a escalada de casos relatados recentemente 
de agressões e ameaças no ambiente escolar. 

Tramitação: O projeto foi aprovado na Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte (CE), em decisão ter-
minativa e por unanimidade, no dia 06/10/09. A matéria 
segue para votação na Câmara dos Deputados. 
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– Estatuto da Pessoa com Deficiência (PL 
7699/2006): Estabelece as diretrizes gerais, normas 
e critérios básicos para assegurar, promover e prote-
ger o exercício pleno e em condições de igualdade de 
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 
pelas pessoas com deficiência, visando sua inclusão 
social e cidadania participativa plenas e efetivas.

Tramitação: já aprovado por unanimidade no Se-
nado, onde o Relator foi o Senador Flávio Arns. A ma-
téria se encontra na Câmara dos Deputados, pronta 
para entrar na pauta do plenário. O Relator é o Depu-
tado Celso Russomanno

Srªs e Srs. Senadores, depois, às 14 horas, re-
ceberei a Medalha Zumbi dos Palmares na Câmara 
de Vereadores de Salvador.

A iniciativa é do vereador Moisés Rocha (PT) a 
qual ele justifica em razão de nossa luta pela igualda-
de racial e em prol dos trabalhadores, aposentados 
e pensionistas, índios, crianças, mulheres, da livre 
orientação sexual, dos sem-teto, dos sem-terra, dos 
desempregados, dos assalariados, enfim de todos 
aqueles que por uma ou outra razão estão às mar-
gens da sociedade.

Para ambos eventos gostaria de convidar os 
Parlamentares do Estado, Senadores Antonio Carlos 
Júnior, César Borges e João Durval.

Srªs e Srs. Senadores, é com grande satisfação 
que agradeço essas homenagens dos povos da Pa-
raíba e da Bahia. Pessoas que sempre têm por mim 
imenso carinho e admiração.

Muito obrigado por todo apoio que demonstram 
sempre em todas essas justas lutas que travamos pelo 
bem do povo brasileiro.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) – 

Obrigado, Senador Paulo Paim.
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, sem 

prejuízo dos demais oradores, já que S. Exª é o próximo 
da lista que está presente no plenário do Senado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, só peço que considere na íntegra meu pro-
nunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) – 
V. Exª será atendido.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) – 
Concedo a palavra ao Senador Roberto Cavalcanti.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB 
– PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria só de saber em que posição estou na ordem de 
inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) – 
V. Exª está inscrito em segundo lugar, para uma comu-
nicação inadiável. Já se pronunciou o Senador Paulo 
Paim. Agora, vamos conceder a palavra a um orador 
inscrito e, depois, a um líder. Aí volta a falar um orador, 
e, depois, será feita uma comunicação inadiável.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) – 
Tem a palavra o Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, sempre é 
possível se surpreender e ser tomado por indignação 
maior, apesar de a vida nos proporcionar, com o tem-
po, a oportunidade de ficarmos calejados diante de 
tantas injustiças, incompreensões e, sobretudo, revolta 
diante do império da impunidade que se constitui hoje 
o nosso País.

Ontem, os dois maiores partidos de oposição, 
representados pelos seus principais líderes, protoco-
laram junto ao Procurador-Geral da República, Dr. Ro-
berto Gurgel, dezoito representações com denúncias 
da maior gravidade sobre irregularidades, ilicitudes e 
corrupção na atual gestão da Petrobras. Sr. Presidente, 
se estivéssemos em qualquer outro país civilizado do 
mundo, o fato provocaria enorme impacto e seria es-
tarrecedor. No Brasil, a corrupção foi banalizada de tal 
modo, que nada acontece, não há surpresa, aceita-se 
passivamente, nenhuma reação visível se apresenta.

Em uma única representação, a denúncia diz 
respeito a um superfaturamento de US$2 bilhões no 
mínimo em uma única obra, a refinaria Abreu e Lima, 
em Pernambuco. Tendo como referência os mais ele-
vados preços do mundo de obras do gênero, o super-
faturamento constatado é de mais de US$2 bilhões. 
Mas estou me referindo ao mínimo, porque a realidade 
é que esse superfaturamento supera os US$2 bilhões. 
Um orçamento de US$4 bilhões passou para US$12 
bilhões e, hoje, é de US$13 bilhões. Mas isso é pouco? 
Não há razão para qualquer reação? Isso não é inusi-
tado, não surpreende mais? Por que a banalização da 
corrupção? Afinal, a corrupção não é uma praga que 
atormenta os brasileiros, que os infelicita e que é causa 
maior de tantas mazelas econômicas e sociais? Não 
é a corrupção que afasta do Brasil bilhões de dólares 
de investimentos anualmente, já que os grandes con-
glomerados econômicos do mundo elegem para seus 
investimentos os países que possuem índices meno-
res de corrupção, segundo o ranking da transparência 
internacional? E nosso País sempre ocupa um lugar 
de destaque nesse ranking.
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Não me canso de repetir, para que os brasileiros 
entendam, a necessidade de combatermos a impuni-
dade e a corrupção. Se aqui houvesse índices de cor-
rupção comparáveis aos da Dinamarca, nossa renda 
per capita seria 70% maior. Portanto, cada brasileiro 
poderia ganhar 70% a mais do que ganha hoje.

Por que não combater a impunidade e a corrup-
ção? Apresentamos dezoito representações, podere-
mos encaminhar outras ainda, com base nos indícios 
que encontramos, porque não pudemos investigar. A 
CPI transformou-se numa farsa dominada, absoluta-
mente dominada, manipulada pelo Governo e pelos 
governistas, para impedir a investigação, para não se 
revelar, para esconder. A CPI poderia oferecer uma 
contribuição notável ao Presidente da República. Se 
ele deseja a moralização da administração no seu man-
dato, a CPI poderia ser o instrumento adequado, com-
plementando a ação do Ministério Público, quebrando 
sigilo bancário, fiscal e telefônico, para identificar os 
eventuais responsáveis por falcatruas existentes. São 
dezoito representações iniciais, que revelam a exis-
tência de um farto material para uma investigação que 
deveria prosseguir.

Com isso, damos mais trabalho ao Ministério Pú-
blico. Se pudéssemos investigar aqui, ofereceríamos 
uma colaboração maior, adiantaríamos os procedi-
mentos exigidos no Ministério Público para a respon-
sabilização civil e criminal dos que, eventualmente, se 
envolveram em ilícitos que foram praticados.

A Minoria foi dominada, a Minoria foi “tratorada”, 
o rolo compressor funcionou, houve uma encenação, 
a CPI se prestou apenas, durante o período em que 
funcionou, para que autoridades do Governo fizessem 
narrativas técnicas conceituais, passando ao largo das 
denúncias existentes. Portanto, não foi CPI. Foi ence-
nação, foi uma farsa. Daí a razão de dela termos nos 
retirado, com a adoção dessa estratégia de encaminhar 
ao Ministério Público.

O Procurador, Dr. Roberto Gurgel, que mere-
ce nossa admiração, respeito e consideração maior, 
anunciou que adotará todos os procedimentos. Cabe 
ao Ministério Público instaurar os inquéritos. E eles 
serão instaurados para a necessária investigação ju-
diciária.

Esse trabalho seria completado pela CPI. No 
relatório final, indicaríamos os indiciados. No relatório 
final, apresentaríamos provas documentais, materiais, 
testemunhais, informações decorrentes da quebra de 
sigilo fiscal, telefônico e bancário. Isso não foi possível. 
Caberá agora ao Ministério Público adotar os proce-
dimentos legais para que isso seja concretizado. Por-
tanto, um instrumento precioso do Parlamento está 
sendo desqualificado.

Esse precedente pode ser utilizado pelo próximo 
Governo, seja qual for o Presidente da República. É 
possível, como disse o Senador Arthur Virgilio, que o 
próximo Governo goste desse modelo e o consagre. 
Por que não consagrá-lo se hoje ele é adotado e vito-
rioso? Não há como não dizer isso. Eu disse isso ao 
Procurador da República ontem.

Nesses meus trinta e poucos anos de mandato 
parlamentar e de executivo – são 34 anos exatamente 
–, nunca vi roubo maior. Esta é a expressão que deve 
ser adotada: roubo. Nunca vi assalto igual, assalto im-
pune, assalto protegido e acobertado de bilhões! Em 
qualquer outro país, o ato de ontem da oposição re-
percutiria. Seria, sem dúvida, motivo para manchetes 
dos principais veículos de comunicação. Mas, aqui, 
não é assim!

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 
Senador...

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Vou conce-
der o aparte a V. Exª. Quero apenas concluir.

Aqui, não é assim, não é assim! Sei que isso 
frustra os jornalistas que são competentes, dedicados 
e vocacionados, que são muito competentes no Brasil 
em matéria de jornalismo de investigação. Isso os frus-
tra. Mas a Petrobras é poderosa demais. A Petrobras 
patrocina tudo no Brasil. A Petrobras patrocina até pro-
cissão. A Petrobras distribuiu recursos de publicidade 
como jamais se viu na história deste País. Não há pa-
râmetro de comparação com qualquer outra empresa 
do mundo. É uma empresa que tem um departamento 
de comunicação que bate, com sobras, qualquer gran-
de veículo de comunicação do Brasil, com mais de 
1,3 mil servidores na área, com um orçamento gigan-
tesco, concedendo aditivos, em desrespeito à lei. Por 
exemplo, a empresa do Sr. Duda Mendonça recebeu 
nove aditivos, suplantando os 25% possibilitados pela 
legislação: de R$63 milhões do contrato inicial, foram 
para R$129,4 milhões ao final.

O Tribunal de Contas denuncia as irregularida-
des, e temos de, no Senado Federal, aceitar a força 
da Maioria, que esmaga a Minoria e dela rouba seu 
sagrado direito de investigar, para denunciar e cobrar 
providências do Governo.

Concedo a V. Exª, com prazer, o aparte que solicita.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 

Agradeço ao nobre Senador a oportunidade de apar-
teá-lo. Talvez, seja a primeira vez que tenho esse pri-
vilégio. Gostaria de dizer que acompanho o trabalho 
de V. Exª, que faz um notável trabalho de oposição. É 
educativo para mim. Sou empresário, venho de uma 
experiência política de superfície. E V. Exª, conforme 
constatou, vem de uma atuação parlamentar de mui-
tos anos. Então, na verdade, temos todos de apren-
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der muito com V. Exª. Entenda meu aparte não como 
instrumento de correção. Eu o faço para aproveitar a 
oportunidade deste momento e para citar que, ontem, 
à tarde, fiz um sobrevoo exatamente na obra da refina-
ria Abreu e Lima. Sou Senador pela Paraíba, mas sou 
pernambucano e tenho um carinho especial por aquela 
refinaria, independentemente da conclusão daquela 
obra estar nas mãos de que governo seja. Para o País 
como um todo, obras como aquela são importantes. 
Parabenizo V. Exª pelo cuidado e zelo com o dinheiro 
público! V. Exª, na eloquência e no verbo, referiu-se a 
um superfaturamento estimado de US$2 bilhões. Eu 
apenas gostaria de observar que, como a obra está 
ainda na fase de terraplanagem – ontem, no meu so-
brevoo, pude identificar isso –, esse superfaturamento, 
talvez, seja um superfaturamento em potencial. Vamos 
dizer que tenham verificado alguns orçamentos e algu-
mas coisas detectadas e tenham trazido a V. Exª essa 
informação de US$2 bilhões, mas superfaturamento 
concreto é impossível, porque, sem dúvida, as faturas 
pagas para a construção daquela obra não poderiam 
atingir esse montante. Não poderiam ter sido gastos 
US$2 bilhões até agora se considerássemos que 100% 
da obra estivesse superfaturada. Só quero fazer essa 
correção, para nortear V. Exª. Quero parabenizá-lo, mas 
quero fazer essa observação, para que a opinião públi-
ca não pense que, eventualmente, já existiu um roubo, 
um superfaturamento de US$2 bilhões, o que seria im-
possível, em função do estágio da obra. Só faço essa 
retificação. É notável o trabalho de V. Exª no tocante à 
oposição e ao zelo com os recursos públicos.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – V. Exª, 
Senador Roberto Cavalcanti, dá-me a oportunidade 
de esclarecer melhor. O Tribunal de Contas já pediu a 
indisponibilidade de bens das empresas do consórcio 
até o valor de R$90 milhões, em razão do superfatura-
mento ocorrido até este momento nas obras da barra-
gem. Isso é real. Essa previsão diz respeito...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, V. Exª chegou para me salvar, porque o Senador 
Osmar era mais rigoroso no relógio. Mas vou concluir, 
embora esse assunto me permitisse ficar, certamente, 
por horas na tribuna, até porque não tive oportunidade 
sequer de discorrer sobre uma das representações. 
Estou abordando apenas essa questão do superfatu-
ramento da refinaria, em razão de seu valor ser real-
mente exorbitante. Um centavo de superfaturamento 
já é uma exorbitância. Quem quer a moralização da 
atividade pública não pode apoiar qualquer que seja 
o sobrepreço ou o superfaturamento.

Mas V. Exª tem razão. Essa é a previsão do su-
perfaturamento em razão dos preços que estão sen-
do praticados, comparados com os preços das obras 
do gênero e das mais caras do mundo. Portanto, essa 
previsão é modesta e dá margem e espaço para um 
superfaturamento que, certamente, será maior.

Aliás, é surpreendente ver o Presidente da Vene-
zuela, Hugo Chávez, afirmar que essa obra está muito 
cara. A Venezuela é sócia do Brasil nessa obra. E vejam 
que a Venezuela, que hoje é um paraíso encantado da 
corrupção, da prepotência e da repressão, entende que 
a obra do Governo Lula é muito cara, discordando do 
seu companheiro Lula em relação aos preços pratica-
dos na obra da refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, 
tanto que essa é a justificativa para que o Governo da 
Venezuela não aplique os recursos que deve aplicar 
na obra, como nosso sócio preferencial.

Portanto, Sr. Presidente, poderíamos dissertar 
sobre os preços para a venda de refinarias à Bolívia, 
de Evo Morales. Este é outro escândalo: são preços 
abaixo do mercado, é generosidade do Governo bra-
sileiro com o país vizinho. Não creio que seja dever do 
Presidente da República proclamar sua generosidade, 
na expectativa de alçar-se a uma condição de líder na 
América Latina. É dever do Presidente da República 
defender os interesses do nosso País. E a defesa dos 
interesses do nosso País passa pela preservação do 
nosso patrimônio.

A Petrobras é um patrimônio que deveria ser in-
tocável. No entanto, a Petrobras é um patrimônio em 
dilapidação pela improbidade administrativa e pela in-
competência de gerenciamento. Há muita competência 
no aparelhamento. A Petrobras foi aparelhada. É, hoje, 
um instrumento a serviço dos que se encontram no 
poder, com superfaturamento, desvios, irregularidades 
flagrantes, formação de quadrilha, conforme denun-
cia o Ministério Público por meio da operação Águas 
Profundas. Há também lavagem de dinheiro; enrique-
cimento ilícito; organização de empresas fantasmas 
para o desvio de dinheiro público; instrumentalização 
de organizações não governamentais, as chamadas 
ONGs, para acobertamento de desvio do dinheiro pú-
blico; beneficiamento de empresas já denunciadas com 
novos contratos, com contratos vultosos.

Portanto, Sr. Presidente, é uma seleção de irre-
gularidades. Cometeram crimes, praticaram corrupção 
e querem a impunidade; afinal, vivem no paraíso da 
corrupção em que se tornou o Brasil no Governo do 
Presidente Lula.

Só peço a V. Exª, Sr. Presidente, que autorize a 
publicação nos Anais deste Quadro Resumo das Repre-
sentações, que encaminhamos ontem, com a presença 
do Senador Sérgio Guerra, Presidente do PSDB; do Se-
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nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB; do Senador José 

Agripino, Líder do Democratas; e do Senador Antonio 

Carlos Magalhães Júnior, Vice-Líder do Democratas. 

Peço a V. Exª que autorize sua publicação.

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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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, 
o Sr. Osmar Dias deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª será atendido na forma do Regimento.

E ontem fui ao primeiro encontro como Presidente 
do Partido Social Cristão e tive o privilégio de ver dois 
grandes líderes do Paraná lá: o Deputado Ratinho Ju-
nior – e o estou preparando para ele ser Presidente da 
República; agora com 28 anos, o rapaz – e o grande 
pastor, Deputado Takayama. Então, esse é o partido 
que mais cresce no Brasil.

Agora, convidamos para usar da palavra, como 
Líder – seria eu, mas cedo a Osmar Dias. Os dois ir-
mãos, um irmão depois do outro. Há o AD e o OD, os 
irmãos Dias.

V. Exª fala como Líder do PDT, representando o 
grandioso Estado do Paraná.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é quase uma 
semana, não é? São dois Dias.

Senador Tião Viana, parece estranho, mas vou 
ler aqui uma correspondência que recebi e que acho 
importante registrar nos Anais do Senado, porque veio 
daquele com quem disputei as eleições em 2006, do 
Governador Requião. Aí, as pessoas falam: “Mas a dis-
puta foi tão acirrada, um resultado tão apertado, tanta 
briga...” Mas o Paraná tem de ficar acima de qualquer 
briga política, pessoal, enfim, de qualquer intriga. O 
Paraná é o Estado que tenho obrigação de represen-
tar aqui – e não é só porque quero; é porque quero 
e tenho o dever de fazê-lo. Quando me elegi, assumi 
um compromisso com o meu Estado: o de defendê-lo 
acima de qualquer outro interesse e de qualquer ou-
tra divergência.

A correspondência que recebi do Governador 
Requião diz o seguinte:

Sr. Senador,
O Governo do Paraná, seguindo o dis-

posto na Carta da República, vem priorizando 
a educação como uma das soluções para o 
desenvolvimento do Estado e de sua gente.

Ressalte-se que, por diversas vezes, tem 
encontrado amparo do Governo Federal, es-
pecialmente do Ministério da Educação, em 
ações com reflexos diretos na vida escolar, 
acadêmica e dos demais cidadãos.

Todavia, conforme o quadro anexo, em 
que é demonstrado o tratamento desigual que 
vem recebendo o Paraná em relação a outros 
Estados da Federação em questões ligadas 

a investimentos públicos para a educação su-
perior, solicito a Vossa Excelência, em nome 
do povo paranaense, apoio junto ao Ministério 
da Educação a fim de compensar as perdas 
sofridas ao longo dos anos.

Com agradecimentos e cordialmente,
Governador Roberto Requião.

E, anexos, envia dados que mostram o seguinte, 
Senador Tião Viana... Veja como acontece e por que há 
tanta desigualdade. O que o Paraná recebeu do Governo 
Federal para o Instituto Federal do Paraná (educação su-
perior) foram R$56 milhões. Foi isso que recebeu no ano 
de 2008 – esse é um dado de 2008. O Rio Grande do Sul 
– logo ali –, R$240 milhões. Vou repetir: Paraná, R$56 mi-
lhões; Rio Grande do Sul, R$240 milhões. Só para ficar no 
Sul, o Estado de Santa Catarina, R$180 milhões.

É, portanto, injusto o tratamento que recebe o Pa-
raná na educação superior. Para suprir as necessidades, 
o Paraná criou... E vou ler aqui o do Estado do Acre, só 
para que V. Exª veja: R$19, 5 milhões. Então, veja que os 
Estados que mais precisam receber são discriminados 
na hora do repasse dos recursos. E o Paraná é obriga-
do a sustentar suas universidades estaduais, para o que 
despendeu, no ano passado, R$1,2 bilhão.

Estou aqui dizendo que não é para investir em edu-
cação superior? Não. Estou falando que é para investir, 
sim! Mas não é justo que o Paraná, que tem o ensino su-
perior gratuito nas universidades estaduais... Aliás, quem 
concedeu a gratuidade no ensino está aqui: o Senador 
Alvaro Dias, quando foi Governador do Paraná. E, desde 
aquele tempo, não se paga para estudar nas universida-
des do Paraná. Mas temos de relatar aqui o seguinte: não 
são apenas estudantes paranaenses que estudam nas 
universidades estaduais. São paranaenses e oriundos de 
outros Estados. E também não estou dizendo que nós 
não queremos brasileiros de outros Estados estudando 
no Paraná. Não é isso! O que eu estou querendo dizer é 
que quem paga o imposto que banca as universidades 
estaduais do Paraná são os paranaenses, mas lá não 
estudam só paranaenses.

Então, o que seria justo? Eu estou propondo isso, 
e foi aprovado no Senado um projeto de lei de minha 
autoria – por coincidência esta semana, Sr. Presidente, 
foi aprovado – que estabelece que o Governo Federal 
deverá participar do custeio das universidades estadu-
ais, ajudando, portanto, os governos estaduais. 

O que eu estou propondo é que pelo menos 50% 
daquilo que os Estados gastam com suas universida-
des estaduais sejam de responsabilidade do Governo 
Federal. É justo? Claro que é. O Paraná recebe estu-
dantes de todo o País. Metade pelo menos é de outros 
Estado, e o paranaense não pode pagar a conta sozi-
nho. E é por isso que eu acho mais barato, inclusive, 
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para o Governo Federal, em vez de criar tantas outras 
universidades federais, proceder da seguinte forma: 
ajudar a sustentar as universidades estaduais. Com o 
dinheiro que ele sustenta as universidades estaduais, 
metade do custeio pelo menos...

(Interrupção do som.)

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Metade...
Não vai tudo isso, Senador. Eu vou colaborar 

com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Dez é a nota e...
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – V. Exª sabe 

que, quando o Gilvam Borges estava falando, eu es-
tava presidindo. S. Exª já havia falado vinte minutos e 
pediu mais vinte. Aí não deu. Não deu para conceder 
mais vinte. Dei só mais dois minutos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não. V. Exª traz a verdade e engrandece este Parla-
mento e o Brasil. Eu aprendo muito com os pronun-
ciamentos de V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Muito obri-
gado.

Mas eu quero apenas, para concluir, dizer o se-
guinte: se o Governo Federal topar aprovar este projeto 
lá na Câmara dos Deputados... E está aí o Deputado 
Ricardo Barros, Vice-Líder do Governo, que pode pe-
gar esse projeto e carregá-lo para que nós possamos 
aprová-lo.

Eu até respondi hoje ao Governador Roberto Re-
quião dizendo a ele que reúna a Bancada de Deputa-
dos Federais do Paraná e faça com que os Deputados 
Federais se interessem por esse projeto, votando o 
projeto que dispõe exatamente o que ele está propon-
do, ou seja, que o Governo Federal assuma parte da 
responsabilidade com as universidades estaduais. Nós 
temos em Maringá a UEM, nossa cidade; na cidade de 
Londrina, a UEL; temos a Unioeste, a Unicentro, en-
fim... Temos a Universidade Estadual de Ponta Grossa 
que foi premiada recentemente. 

Então, temos as universidades estaduais que 
precisam de R$1,2 bilhão de recursos todos os anos. 
Se nós tivéssemos a possibilidade de receber R$600 
milhões do Governo Federal, como eu estou propon-
do, R$600 milhões dariam para fazer muita casa po-
pular, daria para fazer muita creche, daria para fazer 
muito posto de saúde, equipar os hospitais que estão 
lá construídos, construir novos hospitais. Daria para 
atender melhor a população, Sr. Presidente.

Então, creio que estamos aqui unidos em torno 
da defesa do Paraná e creio que os Deputados Fede-
rais podem colocar esse projeto para ser votado ainda 
este ano. Havendo interesse, nós poderemos aprovar 

uma lei que determinará que o Governo Federal dê a 
sua contribuição para as escolas estaduais, as univer-
sidades estaduais. Não é justo que aqueles Estados 
que criaram suas universidades estaduais banquem 
sozinhos para que elas continuem crescendo e ofere-
cendo um ensino de qualidade.

Os professores precisam fazer os seus cursos, 
precisam ser qualificados, e nós precisamos de es-
trutura nos hospitais universitários e precisamos de 
recursos de que o Governo Federal pode dispor para 
ajudar os Estados, economizando inclusive, porque, 
ao criar uma universidade federal nova, ele está tendo 
que colocar muito mais dinheiro do que se ajudasse 
as estaduais já existentes.

Assim, Presidente, encerro dizendo: pelo Paraná, 
nós temos que nos unir. A defesa do nosso Estado é 
o que nos move aqui no Senado Federal.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, o 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mar-
coni Perillo, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Antes de conceder a palavra ao Senador Mão 
Santa pela Liderança do PSC, gostaria de ler aqui um 
despacho da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência, tendo em vista o entendimento 
entre as Lideranças e o Presidente da Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização 
e Controle, a CMA, altera seu despacho em relação 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 283, de 2009, que, 
após a emissão de parecer das Comissões de Servi-
ços de Infraestrutura; de Assuntos Econômicos; e de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e 
Controle, será apreciado pelo Plenário do Senado.

Essa é a comunicação da Presidência. É o pro-
jeto que institui a Política Nacional sobre a Mudança 
do Clima, o PNMC, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Asseguro a palavra ao ilustre Senador, Secretá-
rio desta Mesa, ex-Governador do Piauí, um dos mais 
atuantes desta Casa, Senador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Meu Presi-
dente Marconi Perillo, Parlamentares na Casa, brasi-
leiras e brasileiros aqui no plenário e que nos acom-
panham pelo sistema de comunicação do Senado. Ô, 
Patrícia, eu represento aqui o Partido Social Cristão, 
coisa de Deus.

Muito à vontade, abro o Livro de Deus, que diz, 
Marconi Perillo, que àqueles bem-aventurados, escolhi-
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dos por Deus, Deus dá uma longa vida, e, até os últimos 
dias de sua vida, eles têm a plenitude do exercício de 
suas atividades. Esses são os preferidos de Deus.

E venho fazer uma homenagem. O Senado é uma 
Casa de reconhecimento. Venho fazer uma homena-
gem, pois vou entrar com um pedido de requerimento 
de aplauso a uma das pessoas da minha região, da 
minha cidade, que serve ao Direito. O requerimento 
que passo à Casa, Sr. Presidente, no caso, Marconi 
Perillo, é o seguinte:

Nos termos do art. 223 do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro voto de aplauso ao Dr. Ber-
nardo Lucas Mateus, juiz de Direito aposentado, que 
completa 80 anos neste 25 de novembro.

Trata-se de um ilustre cidadão de nosso Piauí que 
exerceu, com brilhantismo, a magistratura na cidade 
de Corrente, São Miguel do Tapuio, D. Pedro II, Barra 
e Picos, desde setembro de 1965, quando ingressou 
na magistratura por concurso público.

Supriu a sede de justiça nas comarcas onde 
atuou no interior do Piauí. Dr. Bernardo Mateus, que 
ainda hoje reside no interior do Estado, na cidade de 
Buriti dos Lopes, representa a bravura e a inteligência 
do autêntico homem piauiense, tendo em toda a sua 
vida pessoal e profissional se conduzido com ética, 
dedicação e, acima de tudo, devoção, a servir o nos-
so Piauí, razão pela qual requeremos a concretização 
dessa homenagem. 

Então, está aqui o endereço, e eu pediria ao Pre-
sidente o encaminhamento desse aplauso a essa ex-
traordinária pessoa. Feliz do homem que, com 80 anos 
de idade, é homenageado pela cidade toda.

Eu estou com um documento aqui, escrito, da 
Presidência do PMDB, secretária da Prefeita Ivana For-
tes, Dadaia, colocando e dissertando e descrevendo o 
significado desse grande homem. Então, servir à jus-
tiça, Marconi... Nós temos de entender que a justiça é 
uma inspiração divina. Quando Deus chamou seu líder 
mais forte, Moisés, e lhe deu as tábuas da lei, então, 
mostrou que lei é uma coisa de Deus.

E o próprio filho de Deus, não tendo uma televisão, 
como nós temos, aqui no Senado, uma rádio AM, FM, 
ondas curtas, Hora do Brasil, jornal, ele ia às monta-
nhas e bradava: “Bem-aventurados os que têm fome e 
sede de justiça porque eles terão o reino do Céu. 

Então justiça é isto: é inspiração divina. Mas ela é 
feita como homens: alguns fracos, alguns corruptos e 
alguns grandiosos como este aqui que enalteço. Este 
aqui, que significa a inspiração de Aristóteles, onde 
nasceu o saber da humanidade – ele que foi discípulo 
de Platão – disse: que a coroa da justiça brilhe mais 
do que a dos reis; que a coroa da justiça esteja mais 
alta do que os santos.

Então, este é um homem que fez justiça. Eu, 
representando o Piauí, venho, em termo de gratidão, 
àquele que, sem dúvida, entregou ao povo aquilo que 
Montaigne sintetizou: a justiça é o pão de que mais a 
humanidade necessita. Esse é um juiz de vergonha; e 
como é bom, no fim da sua vida, merecer o respeito, 
admiração e o aplauso da sua cidade. 

Aqui há documentos que mostram todo o currículo 
dele – e eu serei breve – escrito pela própria sede do 
Município, a Prefeita Ivana e a sua secretária Dadaia. 
Ainda tem mais aqui: uma recomendação da Adalgisa. 
Se eu não lesse isto, eu estaria no pau. São mulheres 
que sabem reconhecer o valor. A Prefeita ainda está 
aqui. Conhecem essa personalidade. 

Na história da humanidade, nós, homens, temos 
sido fracos. Se nós analisarmos o grande drama da 
humanidade, Marconi Perillo, a crucifixão de Cristo, va-
mos ver que os homens todos falharam: Anás, Caifás 
e Pilatos fraquejaram. A mulherzinha de Pilatos: “não 
faça isso, o homem era bom, era justo, eu o vi pregar”. 
E ele disse: mas eu tenho que servir ao presidente 
Herodes. Olhai os homens. E todos fraquejaram. Cadê 
aqueles seus companheiros, aqueles que com ele se 
banqueteavam, tomavam vinho, falavam? Nenhum! 
Pedro, que era o forte, nós sabemos que ele enganou 
três vezes. E as vezes que nós não sabemos? Isto com 
relação aos homens: fracos. Foi Verônica que enxugou 
o rosto de Cristo, mais verdadeira. Na hora da dor, do 
pega para capar, Paim, só havia mulheres, as três Ma-
rias, na hora do desespero, da crucifixão. Homem, só 
havia dois, mas eram ladrões. Eram os dois ladrões, 
olha aí. E apareceu um Senador rico que lhe deu um 
túmulo, como apareceu outro forçado para diminuir e 
apressar o ato: Cirineu. Apareceu um Senador rico 
que lhe deu um túmulo. Mas quem foi visitá-lo? Não 
foi nenhum homem.

Havia lá três mulheres...
Cumpriu-se. Ele subiu aos céus. E nós acredita-

mos porque foi mulher. Se fosse homem, Marconi, iriam 
dizer que ele estava bêbado, que era conversa deles. 
E nós acreditamos que Jesus ressuscitou.

Mas aqui três mulheres dão um documento – a 
Prefeita Ivana Lopes, a Dadaia e Adalgisa – para que 
eu preste, em nome do povo do Piauí, esta homena-
gem a esse que foi a imagem e a interpretação do Rei 
Salomão. Um homem justo, admirado nas suas...

Então, são essas as nossas palavras de home-
nagem ao nosso homenageado. E que a Presidência 
aprove os votos de homenagem e de louvor ao Dr. Ber-
nardo Lucas, Juiz de Buriti dos Lopes, de uma família 
que construiu, que é um exemplo na cidade do Buriti 
dos Lopes para todo o Piauí.
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Então, eu só queria a palavra e a estou usando 
em nome de todo o Piauí agradecido por aquele que 
nos fez acreditar na Justiça, que hoje analisamos tanto 
e, às vezes, temos tanta decepção. 

Será justo para uma professora – e aqui é o lugar 
de fazermos esta reflexão – este Senado da República 
aprovar um piso de R$960. E não posso dizer como 
Olavo Bilac declamava: “Criança, não verás nenhum 
país como este!” Este é o País da mentira. Nós aqui. 
Ô Alvaro Dias, lembra-se daquela sessão, Cristovam, 
a luta, as comissões, R$960 para uma professora? É 
a única profissão que se chama mestre (igual a Cris-
to), mas no Brasil não se paga. Nós somos culpados, 
o Executivo e o Poder Judiciário, porque no Judiciário 
todos nós sabemos quanto ganham, e a professora 
ganha R$960. 

Ô Tião, isto é que é uma vergonha! Não é o país 
da Alice das Maravilhas, mas o País da mentira, da in-
justiça. Rui Barbosa que está ali disse: uma justiça tardia 
é injustiça manifesta. Ô Tião, não está tarde demais. 
Nós, do Legislativo, Luiz Inácio, sensível, e o Judiciário, 
aprovar isso, está obstruído por aí. Essa é a diferen-
ça. Pergunto, mesmo reconhecendo, homenageando 
e aplaudindo um juiz desses que vive na dignidade e 
dá o exemplo: mas será justo? Será que essa gente 
tem 50 estômagos e a professorinha só tem um? Tião, 
nós somos médicos, que fizemos muita autópsia. Isso 
está errado. Então, nós queremos acreditar ainda... a 
maior estupidez é perdermos a esperança. Esse é um 
pensamento de Ernest Hemingway, no seu livro O Velho 
e o Mar, aquele pescador que tinha esperança. Então, 
que nós tenhamos a esperança de nos orgulharmos. 
E, aliás, eu acho que isso tudo está errado, Marconi 
Perillo? Nós podemos mudar essa coisa. Marconi, esse 
negócio de dizer que nós somos poder, poder uma ova, 
poder é o povo que trabalha e nos paga! 

Nós somos, eu entendo até melhor do que Mon-
tesquieu, que isso foi um momento de vaidade. Esse 
negócio de dizer: Poder Executivo, Poder Legislativo, 
Poder Judiciário... Nós somos instrumentos da demo-
cracia. É isso. Poder é o povo, que é soberano, que 
trabalha, que paga os impostos e que nos mantém.

Mas esta Casa na sua altivez, esta Casa... E eu 
posso falar como Cícero falava e engrandecia a demo-
cracia representativa: o Senado e o povo de Roma. Eu 
posso dizer: o Senado e o povo do Brasil. E o Sena-
do e o povo do Brasil prestam homenagem ao juiz do 
Piauí; ele, que está aqui escrito, Dr. Bernardo Lucas 
Mateus, Juiz de Direito aposentado, que completa 80 
anos. Será justiça também? Será justiça o aposentado 
que estamos homenageando ser castrado, ser capado, 
como se diz no Piauí, ser roubado da sua aposentado-
ria que pagou, já que fez um contrato e negociou? Eu 

queria dizer que, infelizmente, não posso dizer como 
o poeta que vi na mocidade: “Criança, não verás ne-
nhum país como este.” No Brasil tem muita mentira, 
corrupção e injustiça. 

Essas são as nossas palavras, ao mesmo tem-
po em que homenageamos o homem que derramou 
justiça no nosso Piauí.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra, para uma comunicação inadiá-
vel, o ilustre Senador Tião Viana, ex-Vice-Presidente 
desta Casa.

Convido o Senador Mão Santa para assumir a 
Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 
– GO) – Antes, porém, a Presidência comunica ao 
Plenário que, na sessão de ontem foi lido o Requeri-
mento nº 1.546, de 2009, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, com parecer favorável 
daquela Comissão, assim redigido:

Nos termos dos arts. 39 e 40 do Regimento In-
terno do Senado, requeiro autorização para que dele-
gação de Senadores e assessores seja autorizada a 
representar a Casa em viagem oficial ao Suriname e 
à Guiana Francesa, no período de 26 a 28 de novem-
bro corrente. Os membros da comitiva serão oportu-
namente designados.

Para o sucesso da missão foi solicitada ao Exmº 
Sr. Ministro de Estado da Defesa Nelson Jobim a ces-
são de uma aeronave da Força Aérea Brasileira para 
a realização dos deslocamentos necessários.

Esta, a solicitação do Senador Eduardo Azeredo, 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Asseguro a palavra ao Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Marconi Perillo – agora, o Senador 
Mão Santa assume a Presidência –; Senador Alvaro 
Dias, trago considerações sobre os últimos dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
analisando o ano de 2007 como o último ano de con-
clusão de observação a respeito do Produto Interno 
Bruto (PIB) nos Estados e fazendo uma análise so-
bre o PIB nacional, que diz respeito aos Estados da 
Amazônia, aos Estados da Região Norte, aos Estados 
brasileiros, de um modo em geral. Quero concentrar 
minhas observações exatamente nos Estados da Re-
gião Norte, lembrando a consideração que se faz den-
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tro do IBGE, que é conceitual do próprio tema, de que 
o PIB é a soma do que a indústria, a agricultura, os 
serviços, o Governo e as famílias geram como riqueza 
no País no último ano ou trimestre, como se analisa 
no caso em questão.

Aqui, tenho os dados referentes aos Estados de 
Rondônia, do Acre, do Amazonas, do Pará, de Rorai-
ma, do Tocantins e do Amapá, analisando exatamente 
o crescimento deles em relação ao exercício de 2007. 
Veja V. Exª: que alegria pelo nosso lado, do Estado do 
Acre, poder expressar os números, cumprimentando 
antecipadamente o Governador Binho Marques, o 
ex-Governador Jorge Viana, por todo o trabalho que 
vem sendo desenvolvido, nos últimos anos, naquele 
Estado!

O ano de 2007 confirma, Sr. Presidente – este é 
o último dado do IBGE –, um crescimento da ordem 
de 6,5% em termos reais. Esse é um dado que mostra 
um índice superior à média nacional, que foi de 6,1%, e 
superior à média dos Estados da nossa Região Norte, 
que foi da ordem de 3,8%. Isso traz um alento muito 
grande para nós, porque é um Estado pobre, que vivia 
com todas as dificuldades há onze anos. Sua popu-
lação considerada pobre era de 60%, Senador Paulo 
Paim, e, em onze anos, esse percentual de pobres foi 
reduzido para 38%. É alto comparado com o do Rio 
Grande do Sul, com o de São Paulo, com o de outras 
Regiões, mas essa é uma redução de 2% da taxa de 
pobreza ao ano. Isso nos dá uma alegria enorme. Essa 
é uma demonstração viva da responsabilidade política 
e da responsabilidade social do Governo do Estado, do 
Governo de Binho Marques, na busca de um desen-
volvimento correto para o Estado, sobretudo porque 
aponta para a redução das desigualdades dentro do 
Estado e para uma maior inclusão social.

Quando olhamos dados como o PIB per capita, 
estamos falando que, em 1999, o PIB per capita, no 
Acre, era de R$4,7 mil e, hoje, está em R$8.743,00. 
Essa é uma mudança extraordinária para um período 
tão curto! Não há dado semelhante. Quando voltamos 
a analisar apenas o PIB dentro do Estado do Acre, ve-
mos que o crescimento foi de 6,5% – esse é o último 
dado do IBGE. Em Rondônia, o crescimento foi de 
5,2%; no Estado do Amazonas, o crescimento foi da 
ordem de 4,5%, com a Zona Franca, com todo o de-
senvolvimento tecnológico e industrial. No Estado de 
Roraima, o crescimento foi da ordem de 2,6%; esse é 
um Estado sacrificado em termos de crescimento do 
PIB. O Estado do Pará também enfrenta dificuldades, 
é um Estado continente, com todas as suas contradi-
ções de infraestrutura e com um PIB de 2,2%. O Amapá 
tem um PIB de 5,1%; e, em Tocantins, o percentual é 
de 4,7% para o exercício a que me referi.

Então, isso nos traz uma compreensão do valor 
que tem tido a gestão pública no Estado do Acre, no 
Governo Binho Marques, sucedendo o Governo Jorge 
Viana. E não estamos falando da melhora do investi-
mento, da melhora do desenvolvimento socioeconô-
mico daquele Estado, que se dá exatamente com o 
preparo da infraestrutura, para que haja a afirmação 
de uma economia nas áreas estratégicas, com as di-
retrizes muito bem estabelecidas e com o resultado 
que se quer alcançar.

Quando o ano de 2008 e o ano de 2009 entrarem 
nessa análise, teremos uma alegria muito maior. Os 
indicadores serão muito mais consistentes. Assim, po-
deremos ter outro olhar no Brasil em relação às nossas 
condições sociais, às nossas condições econômicas 
e à redução de nossas desigualdades. Fico profunda-
mente feliz de poder mostrar esses dados para o Brasil, 
porque é o melhor dado da Região Norte. É um dado 
melhor do que a média nacional, é um dado superior 
ao de Estados como Santa Catarina e outros Estados 
da Federação brasileira.

Sr. Presidente, veja o que se diz mais em termos 
de comportamento dos diferentes setores econômicos 
do PIB do Acre. A agropecuária, com taxa de volume 
de 9,8%, foi responsável por 17,2% do valor adiciona-
do do Estado para aquele período citado. A indústria, 
com 14,7% do valor adicionado para o Estado, teve 
seu crescimento da ordem de 11,6%. As atividades 
industriais que mais colaboraram com o incremento 
do setor foram as da construção civil, que é de gera-
ção de emprego direta e forte, que cresceu 13% e que 
responde por 53,9% da indústria do Estado. A partici-
pação da indústria de transformação na indústria total 
foi da ordem de 32,7%. A expansão em 2007 foi de 
8,5%, impulsionada principalmente pelo segmento de 
alimentos, de bebidas, de fabricação de outros produ-
tos minerais não-metálicos. Houve ainda o crescimen-
to obtido pela indústria extrativa da ordem de 7,8%. 
Então, esses serviços tiveram um incremento de 58% 
na economia naquele período, e o crescimento foi de 
4,5% em relação ao exercício anterior.

Estamos falando de dados alvissareiros, de dados 
otimistas e reais, mostrando uma inversão da curva 
de crescimento e de desenvolvimento do Acre, sendo 
essa curva agora muito favorável às populações, es-
pecialmente àquelas que foram esquecidas ao longo 
de séculos. Ou seja, se no passado não souberam 
cuidar do Acre, agora se sabe cuidar bem desse Es-
tado e partilhar as diretrizes e os desafios com a po-
pulação. Os números são evidentes: quando se olha 
a curva da redução das desigualdades, vê-se que é 
menor que a brasileira; quando se olha a redução das 
desigualdades na Amazônia, vê-se a maior queda de 
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redução em relação à nossa Amazônia; em relação 
ao Brasil, também é a melhor curva de queda em re-
lação à pobreza.

Então, Sr. Presidente, repito que é muito grati-
ficante para nós a observação de um governo res-
ponsável, ético, inteligente, moderno, que incorpora a 
tecnologia às suas atividades, tendo um investimento 
forte no aspecto humano, no aspecto econômico e no 
aspecto tecnológico-industrial. Ou seja, o futuro do Acre 
está muito bem desenhado, é muito esperançoso para 
todas as gerações que estão ali.

Encerro, lembrando, com muito orgulho, uma 
síntese dos dados que apresentei aqui. Há onze anos, 
nosso percentual de pobreza era da ordem de 60% – 
inaceitável, portanto – e, hoje, caiu para 38%, mostran-
do uma redução da pobreza da ordem de 2%, a cada 
ano, nesses últimos anos de Governo. Consideramos 
ainda que os dados de 2008 e de 2009, em breve, se-
rão analisados pelo IBGE e pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e mostrarão um avanço 
muito maior das políticas sociais e econômicas.

Portanto, meus cumprimentos efusivos de muito 
respeito a tudo o que está acontecendo no Acre hoje, 
simbolizando o Acre na sua população e no Governa-
dor Binho Marques!

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Tião Viana, o 
Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Este foi o Senador Tião Viana, grande Líder da nova 
geração do Brasil, mostrando as suas preocupações 
com o desenvolvimento do Acre.

Convidamos para usar da palavra, como oradora 
inscrita, por cessão do Senador Cristovam Buarque, 
a Senadora Patrícia Saboya. S. Exª representa o PDT 
e o Estado do Ceará.

V. Exª pode usar da palavra pelo tempo que achar 
conveniente.

A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Mui-
to obrigada, Senador Mão Santa, sempre tão gentil e 
generoso com esta Senadora.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que me 
traz hoje à tribuna desta Casa é um tema que me vem 
preocupando muito. Eu estive de licença durante quatro 
meses, Senador Mão Santa, e isso nos faz ficar mais 
próximos da nossa cidade, da realidade, do dia a dia 
daquilo que acontece nos nossos Estados.E vi mui-
to de perto uma situação que hoje, infelizmente, não 
acontece isoladamente no nosso País, no Ceará, no 

Piauí, no Rio Grande do Norte, em São Paulo, no Rio 
de Janeiro, mas no Brasil inteiro: refiro-me, infelizmente, 
à praga da tal da droga do crack. Essa droga chegou 
ao Brasil há vinte anos, mas hoje tem consumido, tem 
devastado a vida de milhares de famílias brasileiras, 
de jovens, de crianças, de adolescentes, que perdem 
a sua vida para essa droga maldita.

Hoje, começo este pronunciamento, Sr. Presi-
dente, com uma frase de um pai, que diz: “Hoje vi uma 
pessoa boa se transformar em um assassino”. Essa 
frase dramática é de um trabalhador brasileiro, Luiz 
Fernando Prôa, que se refere a seu próprio filho, um 
usuário de crack.

Transtornado pela droga, Bruno, o seu filho, matou 
a namorada. Esse episódio todos nós acompanhamos 
pelas televisões, pelos rádios e pelos jornais. E Luiz 
Fernando, o pai de Bruno, confirmou o que já sabia 
e resumiria em uma única frase: “Há seis anos perdi 
meu filho para o crack”.

Casos como esses, sabemos todos, tornam-se 
cada vez mais frequentes de Norte a Sul do nosso País, 
atingindo todas as camadas sociais e todas as faixas 
etárias, mas, sobretudo, a nossa juventude.

Ainda que inexistam estatísticas plenamente con-
fiáveis, sabe-se que, em apenas um ano, entre 2007 
e 2008, o consumo do crack duplicou no Brasil, parti-
cularmente nos grandes centros.

Em 2005, Senador Paulo Paim, de cada 200 usu-
ários de drogas que procuravam o núcleo especializado 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Rio 
de Janeiro, apenas um desses 200 utilizava o crack – 
isso, repito, em 2005 –; todos os demais consumiam 
cocaína. Hoje, desse 0,5%, a proporção saltou para 
57,3%. Esse número adquire uma enorme relevância 
por uma série de fatores.

O crack é uma droga de baixíssimo custo para o 
usuário. Com isso, ela está ao alcance da população 
de baixa renda, de média renda ou de alta renda. Não 
importa! Por isso, diz-se, Senador Paim, que essa droga 
não tem classe social, não tem gênero, não tem raça, 
porque ela é capaz de devastar a vida de qualquer fa-
mília, de qualquer cidadão de bem deste País.

Ao dizer isso, não estamos pensando apenas, 
como alguns ainda acreditam, Senador Alvaro Dias, 
no fato de que esse drama atinge só moradores de 
rua, crianças que não têm família, crianças que estão 
abandonadas. A verdade é que, aos poucos, a aces-
sibilidade ao crack fez com que se multiplicasse o seu 
uso pelas crianças e pelos adolescentes.

Hoje são os jovens as maiores vítimas, Sr. Presi-
dente. O crack já é a droga mais empregada na classe 
média também, que tem até 25 anos de idade. Não seria 
exagero dizer que nós podemos estar diante de uma 
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epidemia, esta sim, uma epidemia das mais perigosas, 
pela sua capacidade de destroçar a vida e os sonhos 
de milhares de famílias de jovens brasileiros.

O baixo custo dessa droga constitui-se numa 
vantagem também para os traficantes. Embora os ga-
nhos unitários sejam pequenos, porque se compra uma 
pedra de crack hoje por cinco reais – muito mais bara-
ta, portanto, que outras drogas, como a cocaína, por 
exemplo –, eles conseguem vender mais no atacado. 
E a situação se tornou tão absurda que o crime orga-
nizado já se articula de tal forma a fazer operações de 
tal forma que os grandes traficantes, quando vendem 
aos menores traficantes, fazem-no com a imposição 
de que vendam também o tal do crack.

Concedo o aparte, com muito prazer, ao Sena-
dor Alvaro dias. 

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senadora Pa-
trícia, o assunto é pertinente, da maior importância, 
e V. Exª o aborda com muita competência. O crack, 
especialmente, invadiu o interior do País e aumentou 
a criminalidade na adolescência. Há crianças sendo 
utilizadas por traficantes para o tráfico. Grandes tra-
ficantes se acobertam por trás de crianças ingênuas 
que acabam sendo utilizadas. A constatação de uma 
promotora de Londrina, por exemplo, é nessa direção: 
aumentou, e muito, a criminalidade nessa faixa de idade 
da adolescência. O Paraná é um dos Estados onde a 
Polícia Federal tem apreendido maior volume de drogas 
em função da posição geográfica, ali, na tríplice fron-
teira. Por isso, tenho insistido bastante que o Governo 
adote imediatamente uma providência, realizando uma 
espécie de força tarefa, envolvendo o Exército, a Policia 
Federal, a Polícia estadual – Civil e Militar –, a Polícia 
Municipal, onde houver, para que, com essa conexão 
entre as mais diversas polícias, possamos conter um 
pouco esse processo que é o do contrabando de drogas 
e de armas também, na faixa de fronteira do Brasil. É 
uma forma de começar ali o combate à criminalidade 
nos grandes centros urbanos e que, agora, caminha 
rumo ao interior do País com muita velocidade. É um 
assunto prioritário; é, sim, da maior importância; trata-
se de defender a família brasileira. Nós não podemos 
admitir, portanto, que passem as mãos nas cabeças 
dos marginais da Farc, que são responsáveis por boa 
parte da droga que é vendida no Brasil. Nós não pode-
mos admitir, por exemplo, ver o Presidente da Repú-
blica pousando para fotografia com um colar de coca, 
ao lado do Presidente Evo Morales, na Bolívia. Isso 
não é um bom exemplo. Portanto, a ação do Governo 
é fundamental nessa hora. Não quero tomar o tempo 
de V. Exª, quero continuar ouvindo-a, mas V. Exª está 
de parabéns por trazer este tema; ele não pode morrer 

aqui, ele tem que estar muito vivo e presente no dia a 
dia da nossa atividade.

A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Obriga-
da, Senador Alvaro Dias. Eu vi agora uma reportagem, 
inclusive, muito bem feita de alguns jornais, pelo Cor-
reio Braziliense, pelo jornal de Recife – vou, inclusive, 
citá-los daqui a pouco –, que trazem dados do Estado 
de V. Exª. Por isso, entendo a preocupação de V. Exª. 
São dados muito graves em virtude da localização, da 
situação geográfica do Estado do Paraná, que acaba 
tendo que conviver com mazelas não só em relação 
às drogas... Trago isso desde a época em que presidi 
a CPI da Exploração Sexual, no sentido de que na trí-
plice fronteira existem mais de duas mil crianças que 
acabam sendo exploradas sexualmente, em virtude 
da falta de fiscalização.

Concordo com V. Exª plenamente. Isso é a tenta-
tiva de se resgatar as famílias brasileiras. 

É preciso que o Governo Federal abrace essa 
causa como prioridade, senão perderemos as futuras 
gerações, nossos filhos e os jovens deste Pais, que 
poderiam ter um grande futuro, mas que acabam inter-
rompendo sua vida por causa dessa guerra insana, que 
ocorre ainda em virtude das drogas no nosso País.

Muito obrigada pelo aparte de V. Exª.
Estou aqui com o Correio. O Correio Braziliense 

de hoje – permita-me, Presidente Mão Santa, mostrar 
– traz na capa manchete sobre o crack, e a reportagem 
tem cinco páginas. Os jornais que apresentam essa 
matéria são: Correio Braziliense, Estado de Minas e 
o Diário de Pernambuco, que percorreram diversos 
Municípios, de Norte a Sul do País, para fazer essa 
reportagem especial, que conta por onde entra a co-
caína, que depois é transformada em crack, como é 
chamada a pedra mortal, e que está disseminada não 
só nas capitais, mas também no interior dos Estados; 
matando jovens com uma voracidade enorme.

Segundo a reportagem, no Rio Grande do Sul, o 
consumo virou endêmico. O número de usuários su-
pera os alertas de saúde pública para outras doenças, 
Senador Papaléo. O número de mortes de pessoas 
entre 16 e 30 anos de idade, provocadas pelo crack 
diariamente – são seis as vítimas de crack –, é maior 
do que as vítimas de acidentes de trânsito, três no Es-
tado do Rio Grande do Sul.

Está aqui o Senador Sérgio Zambiasi, do Rio 
Grande do Sul, e eu acabava de ler essa pesquisa 
que mostra a situação grave do crack, que hoje atinge 
várias famílias do Estado de V. Exª, que está tendo a 
preocupação de debater esse assunto que hoje acon-
tece no Brasil inteiro.

Senador Sérgio Zambiasi.
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O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Senado-
ra Patrícia, quero cumprimentá-la pela abordagem 
do tema. O Rio Grande do Sul está com uma grande 
campanha institucional. A RBS, que é um dos gran-
des veículos de comunicação do Estado, e todos os 
demais veículos de comunicação estão, juntamente 
com órgãos estatais, trabalhando essa questão da 
dependência do crack. Lá, há uma campanha intitula-
da “Crack nem pensar”, que já está fazendo parte do 
quotidiano da comunidade gaúcha, porque estamos 
enfrentando um problema gravíssimo não apenas na 
região metropolitana. O crack está em pequenas co-
munidades do interior do Estado: está na roça, está 
nas colheitas. Onde chegam operários para trabalhar, 
chega também o traficante para trocar a vida dessas 
pessoas pela pedra, que custa em média R$5,00. É 
uma dependência terrível. Inúmeras instituições estão 
tentando oferecer apoio e abrigo a esses dependen-
tes, mas a recuperação é muito difícil. Então, o ideal é 
a prevenção. A cada manifestação, a cada momento 
em que a tribuna desta Casa aborda esse problema, é 
uma forma de conscientizar as famílias, conscientizar 
o cidadão e a cidadã sobre a importância do comba-
te a essa dependência. Por isso que esta Casa deve 
associar-se sempre. Apresentei alguns projetos que 
estão tramitando aqui, já tenho um em fase terminati-
va na Câmara dos Deputados, que autoriza as prefei-
turas a fazerem convênios com a Senad, Secretaria 
Nacional Antidrogas. O Senado já aprovou, e basta 
agora a Câmara aprovar, para que não haja mais o 
passeio da verba, que vai para os Estados para, de-
pois, chegar aos Municípios. O problema, Senadora 
Patrícia, está no Município. O vereador, o líder comu-
nitário, o prefeito conhecem o problema e precisam 
ter agilidade na solução. Tenho um segundo projeto 
que a Casa está examinando, que aborda a questão 
do tratamento do dependente. Recebi um depoimento 
que me convenceu da apresentação desse projeto. O 
dependente, quando está na sua pior fase, ele, fisi-
camente, transforma-se numa pessoa violenta; e, ao 
mesmo tempo, diminui-se como ser humano. Porém, 
quando ele entra num processo de recuperação, em 
questão de 10 a 15 dias, ele dá a impressão de estar 
recuperado, mas não está. Esse é um processo quase 
que de renascimento e leva de oito a dez meses para 
a pessoa retornar ao seu estado normal. Então, esta-
mos prevendo que, num caso desses, a licença para 
o trabalhador dependente do INSS dure esse período; 
e, em caso de alta, provocada pelo exame de um pe-
rito que muitas vezes não conhece a profundidade do 
problema, ele possa recorrer, inclusive – esse cidadão, 
a família –, para que a licença continue até o final do 
tratamento. Então, são ações que o Congresso pode 

fazer: nós estamos fazendo, a Senadora Patrícia, na 
Comissão de Assuntos Sociais, com sua especialida-
de focada nessa área. Penso que podemos contribuir 
muito para o combate a esta que é a pior de todas as 
dependências, que é a dependência do crack. Para-
béns, Senadora Patrícia!

A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Muito 
obrigada, Senador Sérgio Zambiasi, e parabéns ao 
Estado do Rio Grande do Sul pela forma como procu-
ra combater essa chaga que tem, infelizmente, como 
eu disse, tomado a vida de tantos jovens, de tantas 
crianças do nosso País.

Acho que a iniciativa do Rio Grande do Sul de-
veria ser do Governo Federal em conjunto com todos 
os Estados; uma preocupação de todos os governa-
dores, uma preocupação daqueles que têm a respon-
sabilidade de governar seus Municípios, que é, como 
V. Exª disse, por onde a droga começa a levar essas 
vidas. E a perspectiva de vida dessas crianças e des-
ses jovens, que acabam usando e ficando dependen-
tes do crack, é tão pequena que é alarmante quando 
se imagina que, se esse mal não for combatido, po-
deremos perder milhares e milhares de crianças e de 
jovens brasileiros.

O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Senadora 
Patrícia...

A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Com 
todo prazer, Senador Efraim Morais.

O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Senadora Pa-
trícia, inicialmente, quero parabenizar V. Exª pelo belo 
discurso que faz chamando a atenção do Brasil e dos 
nossos governantes. V. Exª tem razão: o problema está 
exatamente na ausência do Estado. Na ausência do 
Estado, não podemos combater as drogas. E eu citaria 
aqui a V. Exª matéria que, na semana passada, o jornal 
O Globo veiculava na primeira página, quando mos-
trava que, entre as crianças de rua, 80% delas já são 
consumidoras do crack. Por quê? Porque, ao estarem 
jogadas nas ruas, totalmente abandonadas, elas são 
utilizadas pelos traficantes como os famosos “aviõe-
zinhos”; e aí vem o vício. A partir daí, ninguém segura 
mais. E só há um caminho: a participação do Estado. 
Quando me refiro à participação do Estado, refiro-me 
ao Estado federal, estadual e municipal, porque, se 
não houver esse combate... E o que é pior: sabemos 
que o sistema de segurança de cada Estado tem co-
nhecimento de quem são as pessoas envolvidas, mas, 
lamentavelmente, não se tem uma única providência. 
Eu, aqui, quero me referir ao Estado da Paraíba. O 
Estado da Paraíba, Senadora, está entregue à bandi-
dagem. Lamentavelmente, no meu Estado, todas as 
horas, todos os dias, é assalto de ônibus, é assalto a 
residência, é invasão de domicílios, onde se realiza 
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uma pequena festa; é o traficante aparecendo morto, 
a criança abandonada morta nas ruas, o que significa 
dizer que não há nenhuma ação do governo estadu-
al em relação à violência na Paraíba. Por incrível que 
pareça, se hoje fizessem uma pesquisa, iríamos cons-
tatar o que nós, paraibanos lamentamos: é o Estado 
onde se oferece a menor segurança, hoje, em toda a 
Federação, seja nas fronteiras, seja na Capital, seja 
no interior. Lamentavelmente, não se vê uma ação do 
Governo. Pelo contrário, nega-se até a negociar com 
os delegados que estão em greve. Então, eu, sincera-
mente, sinto-me preocupado, na condição de repre-
sentante daquele povo, com a falta de uma ação do 
Governo. Isso leva, além de à violência, principalmente 
a que, a cada dia, jovens e crianças sejam entregues 
às drogas. V. Exª faz um chamamento à Nação nesse 
seu pronunciamento. É, realmente, a pior das drogas, 
o crack. Parabéns a V. Exª. Acho que o Governo Fe-
deral e os Governos estaduais, mais uma vez, devem 
ter cuidado com a violência, porque, da forma como 
se encontra, o cidadão brasileiro, em especial o cida-
dão paraibano, não pode ir mais às ruas, porque ou é 
assaltado, ou é sequestrado, quando não é morto nas 
portas dos bancos por quadrilhas formadas por dois 
cidadãos em motos, atacando, matando, roubando a 
todo momento. Lamentavelmente, esse é o quadro 
da minha Paraíba, que, infelizmente, não é melhor ou 
pior do que a maioria dos Estados brasileiros. Para-
béns a V. Exª.

A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Obri-
gada também, Senador Efraim. A palavra de V. Exª é 
importante, porque essa droga, que começou no Sul 
e no Sudeste do nosso País, hoje, infelizmente, já to-
mou conta de todo o Nordeste. 

Nós, que vivemos no Nordeste, eu, que venho de 
um Estado como o Ceará, já percebemos em cidades 
muito pequenas o crack tomando conta também, nas 
portas de escolas, nas praças, onde, muitas vezes, 
crianças de sete, oito, nove anos de idade já são de-
pendentes dessa droga. 

A violência, as drogas e a falta de perspectiva 
nas grandes cidade estão comprometendo, talvez para 
sempre, o desenvolvimento das nossas crianças, ado-
lescentes e jovens. 

Constatamos, no dia a dia dos grandes centros 
urbanos, que as crianças são levadas cada vez mais 
cedo para o mundo da criminalidade, das drogas. 
Crianças de seis, sete ou oito anos, como eu dizia há 
pouco, já estão nesse mercado, sendo exploradas por 
traficantes e, o que é pior, tendo como seus principais 
ídolos esses bandidos. 

Crianças até menores, Senador Mão Santa, de 
quatro ou cinco anos de idade, brincam nas salas de 

aula, imitando brincadeiras de mocinho e bandido, 
usando o giz, como disse em depoimento uma pro-
fessora, como se fosse cocaína – brincando disso 
numa sala de aula, uma criança de quatro ou cinco 
anos de idade.

Há pouco tempo se viu, nas televisões, um bandi-
do ensinando a uma criança muito pequena, de quatro 
ou cinco anos de idade, como matar, como dar uma 
coronhada na cabeça, como sequestrar, como fazer 
um assalto à mão armada. São esses os ídolos que 
muitas crianças brasileiras estão seguindo.

Minha cidade, Fortaleza, já começou a ser inva-
dida pelo crack, também, há menos de dez anos. A 
partir daí, ele começou a se expandir, ano a ano, con-
quistando novos consumidores em todos os setores 
sociais. Chegou a ser tema de um documentário, que 
se chama “Selva de Pedra: A Fortaleza Noiada”, que 
aborda danos sociais causados pelo crack na capital 
do Ceará. O documentário, realizado pela sessão ce-
arense da Central Única das Favelas, será lançado 
oficialmente no dia 1º de dezembro, em sessão sole-
ne, na Assembleia Legislativa. Portanto, o meu Estado 
também tem procurado reagir. 

Ainda que estejamos no começo dessa reação, 
Senador Romeu Tuma, nós estamos tentando nos or-
ganizar para combater o crack. 

Vemos, com relatos como esse, que existe uma 
banalização, muitas vezes, em torno da questão das 
drogas, do crack e da violência, e isso é extremamente 
perigoso. Não podemos mais ficar de braços cruzados, 
assistindo a essa tragédia diária, e passivamente. É 
preciso que o País se una em torno de uma grande e 
contundente campanha contra o crack e contra a cul-
tura da violência.

Como integrante da Subcomissão de Segurança 
Pública, presidida pelo Senador Tasso Jereissati – de 
que V. Exª faz parte –, sou Relatora do tema “Drogas” 
e pretendo usar todas as minhas forças para colaborar 
no enfrentamento desse desafio que se coloca diante 
do País, com o foco muito minucioso na questão do 
crack.

É de fundamental importância o papel da polícia, 
da Justiça, da escola, dos profissionais de saúde, de 
psicologia, de assistência social e da família. Sabemos 
que não são raros os casos de completa desestrutu-
ração familiar e essas famílias precisam de apoio, não 
só sob o ponto de vista social, mas também sob os 
pontos de vista afetivo e psicológico, para que possam 
ter condições de cuidar de seus filhos. 

Não é fácil, Senador Romeu Tuma, criar filhos 
neste mundo contemporâneo, onde valores como con-
sumismo, individualismo e falta de tolerância frente à 
adversidade são preponderantes. 
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Meninos das classes mais abastadas e meninos 
da periferia sonham com as mesmas coisas, querem 
consumir os mesmos bens, querem frequentar os mes-
mos lugares, querem ter a sensação de pertencimento, 
de fazer parte do grupo, de ter poder. 

Temos de intensificar a distribuição de renda, as 
nossas políticas sociais, mas, na guerra contra o cra-
ck, nossa intervenção precisa ser mais ousada, mais 
arrojada, menos moralista, mais realista. Essa interven-
ção tem de aliar, necessariamente, ações em diversas 
áreas, desde a prevenção até a repressão, passando 
por melhorias brutais no sistema de atendimento dos 
usuários e de suas famílias. Precisamos ter condições 
de oferecer aos nossos jovens um caminho luminoso 
e promissor, com um projeto pautado pela busca do 
conhecimento, da saúde, da paz e do equilíbrio. Esses 
são os valores que nós precisamos fazer predominar 
na sociedade. Podemos chegar a um estado de arte 
na elaboração e execução de políticas sociais brasilei-
ras, mas isso, apenas, será insuficiente para enfrentar 
o drama do crack. 

Quantas e quantas vezes sou procurada por mu-
lheres, por mães, por pais, lá no meu Estado e fora do 
meu Estado, Senador Tuma, sem saber o que fazer 
com suas famílias.

Vimos um dia desses, com uma comoção que eu 
acho que o Brasil inteiro sentiu, na televisão, uma mãe 
que construiu uma cela dentro da sua própria casa, 
para evitar que seu filho morresse, para evitar que seu 
filho usasse mais aquela droga. O usuário do crack, 
além de se tornar violento, acaba com simplesmen-
te tudo que qualquer família, a mais simples, a mais 
modesta ou a mais abastada, possa ter adquirido ao 
longo da sua vida.

Portanto, é um mal que precisa ser enfrentado 
com todas as vozes possíveis.

Eu ouço, com muita atenção, o Senador Roberto 
Cavalcanti e, em seguida, o Senador Romeu Tuma.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 
Senadora Patrícia, eu tentarei ser o mais breve possível 
e o mais objetivo possível. Parabenizo V. Exª, só acres-
cendo ao seu pronunciamento que um dos fatores que 
talvez proporcione essa migração dos jovens para as 
drogas seja uma falha no nosso sistema educacional. 
Nós temos o Bolsa Escola e temos vários projetos, mas 
os projetos que, na verdade, o Brasil necessita são 
projetos que deem um tempo mais integral ao aluno 
nas escolas. Ter os alunos em um só expediente não 
é suficiente. Os projetos deveriam abrigar os alunos, 
porque eles, nas escolas, têm uma supervisão melhor, 
têm uma educação melhor, têm prática de esportes. 
Ao mesmo tempo em que se praticam esportes, se 
foge das drogas. Então, na verdade, eu me acostaria 

em tudo o que foi dito por V. Exª e, a título de sugestão 
para nós todos, porque estamos em uma Casa que, 
na verdade, legisla, que nós pudéssemos dar a nossa 
contribuição no sentido de proporcionar aos jovens a 
sua formação escolar em tempo integral, durante todo 
o dia, para que eles fugissem das ruas, fugissem das 
más companhias e, aí, pudesse o Brasil, lá na frente, 
ter o resultado disso. Parabenizo V. Exª pela aborda-
gem do tema.

A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Muito 
obrigada, Senador Roberto Cavalcanti. Agradeço a con-
tribuição que V. Exª dá a este depoimento que eu faço 
e tenho certeza, como V. Exª, de que o esporte, sem 
dúvida alguma, é uma grande atividade e é uma das 
políticas que nós devemos estimular no nosso País. 

Já se provou, em outros lugares, em outros paí-
ses, também, como é mais fácil tirar alguém que está 
na criminalidade ou no mundo das drogas através dos 
esportes.

Ouço, com muita atenção, o Senador Romeu 
Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senadora 
Patrícia, é uma alegria para mim vê-la novamente na 
tribuna.

A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Obri-
gada.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Até porque os 
assuntos que V. Exª traz sempre em defesa da crian-
ça e do adolescente é ensinamento para nós. V. Exª, 
quando presidiu a CPI da busca dos crimes praticados 
contra jovens e crianças, chegou a chorar pela falta de 
sucesso que as próprias autoridades pudessem ofe-
recer em benefício das apurações que V. Exª e suas 
companheiras fizeram. Foi um sofrimento grande para 
todos nós, porque era uma linha correta de apuração 
e de busca dos responsáveis pelo afogamento dessas 
crianças, infelizmente, na área do crime. V. Exª traz um 
tema que nós estamos discutindo. Comecei a ver, nes-
te plenário, quase todos os Senadores representantes 
dos Estados falarem sobre o crack como surpresa. Para 
nós, em São Paulo, já é difícil, Senador César Borges, 
Senadora Patrícia, porque, em São Paulo, tem a cra-
colândia, já é famosa, já é conhecida praticamente no 
Brasil, no mundo inteiro, e dificilmente se consegue 
vencer. Hoje ainda discutia se era o crack mesmo que 
era consumido ou a pasta ainda em fase de execução, 
porque há uma confusão ente crack, que é a reversão 
do processo. Mas não importa. Eu vi um médico, nesta 
semana passada, na televisão, dizer que uma fumada 
de crack já vicia para o resto da vida.

A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – A droga, 
Senador Romeu Tuma, chega ao cérebro em apenas 
dez segundos e inunda-o com a sensação de euforia 
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e prazer. Por isso, a pessoa que usa a droga pela pri-
meira vez necessita imediatamente de outra...

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Da continui-
dade.

A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – ...da 
continuidade. Por isso, cria-se a dependência.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Por ser a dro-
ga mais barata, ela é a mais usada e a mais mortífera. 
Então, fico aqui, às vezes, assustado. Pediria a V. Exª, 
que é uma estudiosa do assunto, que falasse sobre o 
problema de se descriminalizar o uso de drogas. Não 
podemos concordar muito com isso. É preciso oferecer, 
como a senhora diz... Esses atletas que têm constitu-
ído grupos de jovens e de crianças para trabalharem, 
produzirem e sentirem-se úteis à sociedade, os artis-
tas que criam grupos de bailado, tudo isso tem tido um 
sucesso razoavelmente bom para evitar o ingresso do 
menor na criminalidade. Já requisitei, pela Comissão 
Especial de apreciação de todos os projetos sobre cri-
me, presidida pelo Senador Tasso Jereissati, compa-
nheiro de V. Exª na Bancada do Ceará, que o Senado 
nos mande todas as cartilhas recém-editadas para as 
crianças, porque seria bom que a senhora também to-
masse conhecimento delas para verificar se há alguma 
coisa que podemos acrescentar ou se elas satisfazem 
realmente o interesse dos Municípios na atenção aos 
jovens e às crianças para não se envolveram com as 
drogas. Parabéns! Que Deus abençoe a senhora.

A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Muito 
obrigada, Senador Romeu Tuma. Como sempre, V. Exª 
tem acompanhado esse debate e estimulado a sua 
realização nesta Casa e tem sido sempre um grande 
defensor também das crianças e dos adolescentes.

Tenho aqui um dado do psiquiatra Ronaldo Laran-
jeira, do Departamento de Psiquiatria da Universidade 
Federal de São Paulo, que conduziu uma pesquisa cen-
trada no acompanhamento de usuários de crack por 
doze anos. Ele chegou a uma constatação aterradora: 
nada menos do que 30% deles tiveram morte violenta 
no prazo de cinco anos, contados a partir de iniciarem 
o consumo. No que se refere ao restante, 10% foram 
presas e 20% tornaram-se usuários crônicos, em geral, 
entre os que consumiam doses menores. Esta mesma 
pesquisa mostra, portanto, que uma minoria deixou 
de recorrer à droga.

Portanto, é preciso haver uma discussão no País, 
também, sobre que tipo de amparo nós podemos pro-
piciar a esses jovens e adolescentes, que precisam da 
mão do Governo como um parceiro para saírem dessa 
vida cruel e devastadora.

Eu estive acompanhando, nos últimos meses, o 
Ministro José Gomes Temporão e o ouvi explicando 
que iria, inclusive, distribuir 2.500 leitos no País, em 

hospitais, para o tratamento de pessoas com depen-
dência química. Eu diria que isso é positivo, mas nós 
temos que ir muito mais além. Até porque o dependente 
químico, aquele que é dependente do crack, não se 
trata apenas no hospital, é preciso clínicas especiali-
zadas. E as clínicas que existem no Brasil são clínicas 
muito caras, às quais a população não tem, de forma 
alguma, acesso. A população não tem como pagar. 
O pai do Bruno, aquele que acabou assassinando a 
namorada que queria ajudá-lo, ele disse: “Por quan-
tas vezes eu procurei internar o meu filho, para que 
ele tivesse, pelo menos, um tempo, pela abstinência, 
para deixar de usar a droga”, Senador Valter. E hoje 
ele diz: “A abstinência e a internação que eu conse-
gui foram praticamente compulsórias, porque meu fi-
lho matou uma menina que era um anjo na vida dele, 
pela desgraça de uma droga, porque ele nem sabia o 
que estava fazendo”.

Assim como esse caso, que teve uma grande 
repercussão no Brasil, outros casos acontecem todos 
os dias na nossa cidade, com os nossos vizinhos, às 
vezes dentro das nossas famílias.

Portanto, é preciso tirar um véu de qualquer tipo 
de preconceito ou de hipocrisia em não se discutir esse 
assunto. Eu, por exemplo, sou uma daquelas que como 
cidadã e como Senadora, Senador Mário Couto, não 
tenho muita certeza daquilo que é o melhor hoje para 
o nosso País. Penso que aqueles que simplesmente 
defendem a legalização das drogas estão esquecendo 
de perceber que nós vivemos em um País, como outros 
países, por onde já entra esse tipo de droga.

O crack não é produzido no Brasil. O crack vem, 
por exemplo, da Bolívia. Agora já existem aqui no Bra-
sil pequenas refinarias, em morro, em favela, ou em 
qualquer lugar, que fazem esse refinamento para vi-
rar o crack. Mas o que já sabemos de antemão é que 
essa droga não é feita aqui, não é plantada aqui, ela 
vem de outros países.

Então, o Brasil vai precisar, sim, reforçar... E se 
isso for um caso de prioridade, se assim o Presidente 
Lula se convencer de que nós estamos vivendo uma 
epidemia muito pior, Senador Valter, do que a epidemia 
da gripe suína, como a dengue e como tantas outras 
doenças que também matam, mas não de uma forma 
tão devastadora, violenta, agressiva, cruel, como tem 
matado e roubado a infância de crianças no nosso 
País.

Não é apenas um caso de punição, não é só um 
caso de legislação. Proponho um grande movimento, 
um movimento feito não só por nós, Senadores, mas 
um movimento feito no Brasil inteiro. Agora, como 
membro da Subcomissão que está definindo as polí-
ticas de segurança pública e como Relatora da maté-
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ria que trata exatamente da questão das drogas, do 
tráfico de drogas e do crack, com um foco no crack, 
penso que é preciso um chamamento, que é preciso 
escutar quem é a favor da legalização e ver se essa 
é a melhor coisa.

Alguns defendem a legalização. Dizem que, na 
época da lei seca, a bebida era contrabandeada e, 
depois que passou a ser legal, deixou de ser contra-
bandeada. Continua matando, é bem verdade, porque 
a droga que mais mata ainda é o álcool. Mas precisa-
mos discutir, ter coragem de discutir se esse é o me-
lhor caminho ou se esse é o pior caminho. Alguns que 
defendiam, no passado, publicamente, a legalização 
das drogas hoje já recuaram, já começam a pensar 
que, talvez, esse não seja o melhor caminho. Mas 
isso precisa ser enfrentado, precisa ser discutido. É 
preciso retirar esse véu que, muitas vezes, acaba nos 
cobrindo, tampando aquilo que a gente pensa, mas 
que acaba levando tantas vidas, pela falta do nosso 
compromisso, pela falta do debate ou, muitas vezes, 
pela nossa omissão.

Ouço, com muita atenção, o Senador Valter.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senadora 

Patrícia Saboya, V. Exª, mais uma vez, brinda o Con-
gresso com um pronunciamento da mais alta relevân-
cia e seriedade. V. Exª tem razão: hoje, o grande risco 
pelo qual passa a sociedade brasileira está nas drogas. 
Mas é preciso, na minha avaliação pessoal, pinçar as 
soluções que estão dando certo em nosso País. Tenho 
insistido nisso, tenho até um projeto que instituciona-
liza um programa na área da prevenção, que trata do 
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 
Violência (Proerd), um programa aplicado pelas Polícias 
Militares estaduais. Não conheço, Senadora Patrícia, um 
programa capaz de imunizar a criança e o adolescente 
mais do que o Proerd. Já assisti a algumas sessões 
em escolas públicas e acompanho os resultados que 
são produzidos nas experiências desenvolvidas por 
algumas organizações policiais. Em Mato Grosso do 
Sul, existe um programa do Proerd que está dando re-
sultados auspiciosos. Todavia, se V. Exª enxergar como 
está operando o Proerd, vai cair dura, porque não há 
recursos. As autoridades não acreditam na prevenção. 
E não enxergo outra solução para combater a droga 
senão vacinar, senão imunizar, senão prevenir a criança 
para evitar a primeira experiência. V. Exª fala do crack. 
Todas as informações que tenho do crack dão conta de 
que é, de todas as drogas, a mais poderosa, porque é 
aquela que leva ao vício mais rapidamente. Às vezes, 
isso se dá no primeiro contato; noutras vezes, no se-
gundo ou no terceiro contato. Mas, seguramente, nas 
três primeiras experiências, ela já fisgou a vítima, e o 
menor já passou à condição de dependente. Portanto, 

todos nós que combatemos as drogas neste plenário 
devemos nos fixar em uma diretriz. Há uma uniformi-
dade de pensamento, que diz respeito à prevenção. 
Os projetos que estão dando certo na prevenção têm 
de ser priorizados. As experiências que estão dando 
bons resultados devem ser abraçadas pelas institui-
ções governamentais e não governamentais. Mas não 
adianta criar a ilusão de que vamos descriminalizar 
as drogas e, com isso, resolver o problema. Pode até 
ser que dê certo, mas, na minha avaliação, esse re-
presenta um risco maior ainda. É abrir a guarda. Com 
a guarda fechada, já é difícil; se abrirmos a guarda, 
será mais difícil ainda.

A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Agra-
deço-lhe, Senador.

O Senador Mão Santa tem tido uma tolerância 
enorme. Só posso agradecer-lhe, Sr. Presidente. Vou 
concluir. Eu queria apenas...

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Eu gostaria 
de participar desse debate.

A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Sr. 
Presidente, eu estava com saudade da tribuna. Fo-
ram quatro meses distantes da Casa. E esse tema é 
muito palpitante.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Fui 
informado de que, nesses quarenta minutos, desliga-
ram a Globo, o SBT, para ouvirem V. Exª.

A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Gostaria 
que V. Exª me concedesse só mais um minutinho.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Eu gostaria de 
participar desse debate, Senador Mão Santa.

A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Conce-
do o aparte, por um minuto, ao Senador Mário Couto, 
e não falarei mais.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senadora, 
primeiro, quero parabenizar V. Exª pelo brilhante pro-
nunciamento que faz na tarde de hoje. Senadora, 
o País, hoje, não investe em segurança. Não existe 
uma cidade, neste País, em que V. Exª possa sentir-se 
tranquila ou andar nas ruas. Amanhã, desta tribuna, 
mostrarei, mais uma vez, o que está acontecendo no 
meu Estado. É lógico que, de vez em quando, aparece 
um louco neste País. E, agora, apareceu um Ministro 
meio perturbado. Deve ser maluco ou está próximo da 
loucura. Abriu a boca para falar que era melhor que 
se liberassem as drogas neste País. Ora, Senadora, 
esse é um tal de Minc. Vou dar o nome dele: Minc. Ele 
é maluco, maluco, maluco. Ele chegou à minha terra, 
pegou todos os empresários bons e os maus, misturou 
tudo e mandou prender todo mundo a peso de metra-
lhadora na cara. Fez isso com metralhadora na cara. 
É um maluco! Eu queria até que ele me abordasse ou 
me questionasse, que eu ia mandar fazer um exame 
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mental nele. Se não desse que ele era maluco, eu pa-
gava meu erro. Tenho certeza...

(Interrupção do som.)

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Parece que o 
Senador Mão Santa é parente do Minc, ou não?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Es-
tou é com vontade de descer aí, para fazer um aparte 
ao discurso da Senadora.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senadora, se 
o País não tem capacidade de manter seguros seus 
filhos – não há segurança alguma neste País –, ava-
lie, Senadora, se liberarmos as drogas! Sem drogas, 
não temos capacidade de fazer isso, Senadora. Avalie 
o acontecerá com a liberação das drogas! Está com-
provado que a reação do indivíduo drogado é muito 
mais violenta do que a daquele que faz uso do álcool. 
Avalie V. Exª! Isso só podia sair da cabeça de um doi-
do feito o Minc!

A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Obri-
gada, Senador Mário Couto, pelo aparte.

Ouço, por último, o Senador Magno Malta, que 
prometeu que falará por somente um minuto.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senadora 
Patrícia, não quero falar como Parlamentar. Eu estava 
numa reunião, ouvindo V. Exª com um olho no peixe 
e com o outro no gato, doido para vir aqui entrar no 
debate. Mas vou falar como um militante dessa causa 
que, há trinta anos, tira drogados da rua. Foi nesse 
ambiente que minhas filhas nasceram. Tenho uma ins-
tituição chamada Projeto Vem Viver, em Cachoeiro do 
Itapemerim, e faz onze anos que recupero viciados em 
crack, que, a princípio, era uma droga de São Paulo. 
Havia um acordo dos traficantes de São Paulo com os 
do Rio para que o crack não entrasse no Rio. E, por 
muito tempo, desde a época da CPI do Narcotráfico 
com seu conterrâneo, Moroni Torgan, que foi para a 
Europa agora militar na sua igreja, de quem sou de-
vedor pelo aprendizado, denunciamos o crack, que é 
tudo isso que V. Exª disse. Penso que algumas coisas 
temos de observar com relação ao crack. O poder 
público é impotente, desconhece quem na ponta faz. 
Precisamos muito de prevenção. Há uma geração que 
já morreu, há uma geração caminhando para a mor-
te, e há gerações a serem salvas por essa iniciativa. 
Nosso índice de recuperação é de 85%. E não é clí-
nica paga, não, como essas outras aí. Recebo quem 
quer mudar de vida. O Estado de V. Exª é precursor 
na recuperação de gente, com o Esquadrão da Vida, 
ou seja, o Desafio Jovem.

A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Silas 
Munguba, o saudoso Dr. Silas Munguba.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Silas foi 
precursor desse movimento. Como ele, padres, frei-
ras, instituições, Ongs, no Brasil, estão fazendo isso 
de forma sacerdotal, mas a ONG não entendeu. Infe-
lizmente, vou dar uma informação ao Senador Mário 
Couto: o mesmo discurso burro do Minc é o de Fernan-
do Henrique. É o mesmo discurso. Fernando Henrique 
está discursando em favor da legalização das drogas 
no Brasil. O homem parece que não conhece o País 
que governou. Ele criou a Senad e fez um discurso na 
ONU, dizendo que ia erradicar as drogas no Brasil em 
dez anos. Primeiro, ele só ia governar por oito anos 
– já falou uma bobagem. Depois, ao sair, ele deixou 
a Senad com um orçamento de R$65,00. O Senador 
Tuma sabe disso. Isso é uma piada de mau gosto. A 
Senad foi constituída para produzir políticas públicas 
de prevenção. Num primeiro momento, tentaram fazer 
dela a coadjuvante da Polícia Federal, e ela não tem 
esse papel. Hoje, no Governo do Presidente Lula, la-
mentavelmente, a Senad gasta seu dinheiro com con-
sultorias em grandes universidades, para saber onde 
é que se usa mais e onde é que se usa menos droga, 
quem cheira mais, quem cheira menos. O Brasil in-
teiro fuma! O Brasil inteiro cheira! O nosso problema 
é terrível! Nosso problema é absolutamente terrível! 
Estamos vivendo sem perspectiva de que isso vai 
melhorar, a não ser que haja agora um despertar da 
sociedade civil, a partir da família, para que nós, com 
a prevenção, possamos salvar as gerações vindou-
ras e criar condições para que esses sacerdotes da 
vida humana possam receber ajuda, para que aquele 
que retira dez pessoas da rua possa retirar trinta. O 
Senador Tuma falou – encerro aqui – da cracolândia. 
Guardando-se as devidas proporções, toda cidade no 
Brasil tem uma cracolândia. Senador Tuma – falo do 
segmento em que professo minha fé –, se o Kassab e 
o Serra chamassem o Conselho de Pastores de São 
Paulo – não vou nem falar de outras confissões de fé 
– e se reunissem com eles, desafiando-os e dizendo 
“vocês tem Bíblia na mão, falam de graça, falam de 
misericórdia de Deus, mas queremos desafiar vocês 
a resolverem o problema da cracolândia, queremos 
que cada um tire uma criança da cracolândia da rua”, 
sabe o que ia acontecer? Ia faltar viciado em crack 
para tanto pastor, porque há muito mais pastor do que 
viciado em crack. Eles iam fazer isso. O poder público 
tem de ter essa capacidade, essa criatividade, para 
poder resolver os problemas, reconhecendo sua impo-
tência e sua falta de capacidade, reconhecendo onde 
não é seu papel, porque isso não se resolve com lei, 
não se resolve com orçamento, não se resolve com 
discurso, resolve-se com ação. A saída da cracolân-
dia é essa, Senador Tuma. Guardando-se as devidas 
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proporções, é essa a saída em todo o Brasil. Vejo isso, 
Senadora Patrícia, porque, hoje, na minha instituição, 
há 150 pessoas. Há três dias, inaugurei outra casa, 
Horta de Vida, com o lema “craque que é craque não 
usa crack”, só para recuperar crianças de 8 a 12 anos 
de idade, com o Ledir Porto. Esse Ledir Porto, há de-
zesseis anos, era semianalfabeto. Vale a pena investir 
em gente! V. Exª deveria ficar a tarde inteira na tribuna 
para a gente debater isso.

A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Bem 
que eu queria!

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Duvido 
que falaremos de outro assunto mais importante do 
que este nesta Casa! As pessoas estão, pelo Brasil 
afora, vendo a TV Senado e pedindo a outras que li-
guem a televisão, tanto as pessoas que operam nes-
sa luta, como as pessoas simples, porque sabem da 
importância deste debate.

A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Mas 
vamos fazer isso.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – É uma 
pena que o tempo seja muito curto! Mas o caminho é 
a família, é o resgate de valores de família. De fato, o 
caminho é Deus na vida da família. Do contrário, não 
temos saída.

A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Obri-
gada, Senador Magno Malta. Obrigada, Senador Mão 
Santa.

Quero aqui concordar com V. Exª. Também penso 
dessa forma. O momento é de juntarmos um número 
maior de pessoas, um número mais significativo de 
pessoas, para que, juntos, possamos combater esse 
mal, essa doença, essa chaga que nos tem tirado 
nossos filhos.

Senador Magno Malta e Senador Mário Couto, 
concluindo minhas palavras, agradeço-lhes os apar-
tes.

Quanto mais vozes tivermos na direção de com-
batermos o crack... E faremos isso por meio da Subco-
missão, iremos propor vários debates, várias audiências 
públicas, ouvindo os diferentes, aqueles que pensam 
de forma diferente. Tenho certeza de que nós e esta 
Casa vamos dar um bom exemplo, oferecendo um 
grande relatório que reflita aquilo que o Brasil inteiro 
pensa, aquilo que o Brasil inteiro quer.

Senador Mão Santa, desculpe-me pelo tempo que 
utilizei aqui. Muito obrigada pela sua generosidade.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu 
não dei mais tempo em respeito e em consideração 
à audiência da Globo, do SBT, da Bandeirantes, por-
que ela tiraria a audiência de todas essas televisões 
do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Na 
sessão de ontem, foi lido o Requerimento nº 1.547, 
de 2009, da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, com Parecer de nº 2.130, de 2009, fa-
vorável, daquela Comissão, cujo teor está vazado nos 
seguintes termos:

Nos termos do art. 40, do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro a esta Comissão que aprove 
e proponha ao Plenário desta Casa a realização de 
missão no exterior, composta pelos Srs. Senadores Cí-
cero Lucena, Eduardo Azeredo, Flexa Ribeiro e Sérgio 
Guerra, na República Popular da China, no período de 
29 de novembro a 07 de dezembro, do corrente ano, 
conforme convite anexo enviado pela Associação de 
Comércio Internacional da Província de Guangdong, 
com o objetivo de promover o intercâmbio de experi-
ências com autoridades do Executivo e do Legislati-
vo daquela Província chinesa, em especial quanto às 
questões relativas à utilização de novas tecnologias 
do sistema de iluminação pública, sistema de energia 
solar e eólica.

Sala das sessões,
24 de novembro de 2009.
Senador Cícero Lucena.
Exclua-se do pedido o Senador Eduardo Aze-

redo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Então, vamos colocar em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

A Presidência, tendo em vista entendimento entre as 
Lideranças e o Presidente da Comissão de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
– CMA, altera seu despacho em relação ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 284, de 2009, que, após a emissão 
de parecer das Comissões de Serviços de Infraestru-
tura, de Assuntos Econômicos e de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, será 
apreciado pelo Plenário do Senado.

Cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, 
altera os art. 6º e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997, e dá outras providências.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.551, DE 2009

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência retificar informação 

constante de meus assentamentos, mediante a exclu-
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são de anotação segundo a qual, autorizado pela Casa, 
vim a participar de Missão a mim atribuída e referente 
a Audiência do Órgão de Apelação da Organização 
Mundial do Comércio, para o trato da questão ligada 
ao episódio do “United States – Tax Treatment for Fo-
reign Sales Corporations, entre 8 e 15 de janeiro de 
2005, em Genebra/Suíça.

À época, recebi a autorização mencionada, mas 
a vigente não se consumou nem, por consequência, 
me foram atribuídas diárias e passagens aéreas, sem 
que também tenham sido gerado ônus para o Sena-
do Federal.

A retificação visa a sanar informação inadequa-
da, para maior transferência do Senado e do meu 
mandato.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2009. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora, vamos chamar... E está aqui o documento que 
comprova. Ela é Líder do Congresso, não teria priori-
dade, mas há um documento assinado pelo Senador 
Aloizio Mercadante, concedendo à Ideli Salvatti o di-
reito de usar a palavra, como Líder do Bloco de Apoio 
ao Governo.

Chamamos Ideli Salvatti, que representa o Par-
tido dos Trabalhadores, de Santa Catarina.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de ter uma informação de V. Exª.

V. Exª poderia me informar se teremos Ordem 
do Dia hoje? Se teremos, a que horas acontecerá a 
Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Teremos Ordem do Dia. Há uma concordância dos Lí-
deres e a informação é da nossa eficiente Secretária 
Claudia Lyra.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Às 18 
horas?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Estamos esperando os Líderes se apresentarem.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Há uma 
reunião de Líderes ainda, é isso? Está acontecendo 
uma reunião de Líderes, é isso?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, não tenho essa informação. Mas eles deverão 

chegar aqui, como nós estamos. Então, esperamos, 
porque que eles têm o dever e a obrigação de dar o 
bom exemplo e estarem aqui.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pois não, Senador.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
a segunda vez que solicito à Mesa, por gentileza, minha 
posição como orador. Quando conseguirei falar?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Olha, V. Exª está aqui inscrito para uma comunicação 
inadiável. A próxima, nós estamos alternando. Mas 
eu quero dizer que V. Exª falou hoje muito bonito na 
sessão, pela manhã, dos Municípios. Eu aconselharia 
até não falar porque, depois daquele discurso, eu acho 
que V. Exª superar-se vai ser difícil.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Eu sou um liderado por várias pessoas da Casa, 
inclusive por V. Exª. Eu aguardo. Eu só queria...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pois nós estamos alternando. Agora irá falar a Líder, 
depois um orador inscrito, e V. Exª, para uma comuni-
cação inadiável.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então a Paraíba... O Nordeste já está todo sintonizado, 
aguardando o Senador.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Eu 
gostaria de saber como é que está a minha inscrição, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – No 
coração está aqui. Eu estou vendo Valter Pereira, Valter 
Pereira. No coração. Mas V. Exª é o sexto aqui.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) –O sex-
to não!

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Aqui no número.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – No 
número 6.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
É o próximo.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Era 
essa a informação...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Falou a Senadora Patrícia Saboya, e é até melhor V. 
Exª espaçar, porque depois da Patrícia é uma concor-
rência difícil, não é?

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Muito 
obrigado.
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A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pron-
to, Sr. Presidente? Já estou...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª já pode usar da palavra, e peço desculpas.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, de 
posse da palavra agradeço muito a V. Exª.

O que me traz à tribuna é uma comunicação muito 
importante que tivemos a felicidade de ter a confirma-
ção do Ministro Guido Mantega, há poucos minutos, 
no Ministério da Fazenda.

O enfrentamento que o Brasil tem feito para que o 
nosso País possa sair, como já aconteceu, rapidamente 
da crise teve nas medidas de desoneração, ou seja, de 
redução de impostos um dos principais alicerces. 

O resultado das desonerações que ocorreram 
no setor automobilístico – carros, caminhões, motos 
– e em outros setores, como foi o caso da linha bran-
ca – geladeiras, fogões, máquinas de lavar – no se-
tor da construção civil, que era um setor que já vinha 
desonerado há um bom tempo, desde 2005, quando 
o Ministro da Fazenda acatou a sugestão que apre-
sentei para a criação da cesta básica do material de 
construção, que se iniciou com alguns produtos. Ago-
ra, no enfrentamento da crise, foram incluídos outros 
produtos. Houve uma ampliação bastante significati-
va, inclusive com a inclusão do cimento. Todos diziam 
que o cimento era algo que não era possível reduzir, 
zerar o IPI, e está aí a constatação de que é possível, 
é benéfico, é salutar. 

Como resultado dessas desonerações, a econo-
mia se manteve aquecida, tivemos recordes de vendas 
em todos esses produtos que foram desonerados, fo-
ram mantidos e criados muitos empregos. Tanto que 
este ano, apesar da crise, já estamos, até o mês de 
outubro, com mais de 1 milhão e 100 mil novos pos-
tos de trabalho criados em nosso País. Portanto, com 
números muito próximos dos recordes que já aconte-
ceram em meses de anos anteriores. 

O Ministro Guido Mantega vem adotando uma 
continuidade de desoneração – pelo menos as últimas 
que foram anunciadas – tanto para os veículos quanto 
para a linha branca. Tem adotado também um critério 
muito relevante, que é de fazer com que as desonera-
ções tenham um viés ambiental.

Isso aconteceu com a linha branca, que teve pror-
rogação de redução dos impostos de geladeiras e de 
máquinas de lavar que tenham eficiência energética, 
com um diferencial da queda do IPI proporcional à 
maior economia de energia que esses eletrodomésti-
cos propiciem. Como aconteceu também no anúncio de 
ontem sobre os veículos, os nossos carros que tenham 
o processo flex, ou seja, que possam usar o etanol, 

um combustível ecologicamente, ambientalmente mais 
adequado do que a gasolina. O combustível fóssil, die-
sel e gasolina, também acabou tendo a prorrogação 
por esse viés ambiental. 

Mas há muito tempo, pelo menos há quase um 
ano, vínhamos reivindicando que um outro setor pro-
dutivo pudesse ter uma desoneração tributária, que 
pudesse ter também essa redução do IPI como forma 
de dar algum tipo de alento para um setor que vem 
enfrentando muitas dificuldades no enfrentamento 
da redução das exportações e na questão da valo-
rização do real, com a queda do dólar prejudicando 
sobremaneira.

Esse setor é o da indústria moveleira, que tem 
uma forte base de produção no sul do País, onde se 
localizam as principais indústrias. O maior volume de 
móveis é feito no Paraná, Santa Catarina e Rio Gran-
de do Sul e emprega muita gente. É um segmento, um 
setor de utilização massiva de mão de obra. Portanto, 
vínhamos reivindicando que pudesse ter a desonera-
ção do IPI.

E hoje à tarde, felizmente, o Ministro Mantega 
reuniu a imprensa, reuniu os representantes do setor, 
a Associação Brasileira de Móveis, o setor de produção 
de placas, de agregados, de material que é a base dos 
móveis, os famosos compensados, como chamamos – 
a Associação também estava presente –, e anunciou 
o zeramento, a redução a zero do IPI de todo esse 
segmento de móveis e painéis de madeira. Portanto, 
todos os assentos e suas partes, móveis de metal, 
móveis de plástico, móveis de outras matérias, incluí-
dos o ratan, vime, bambu ou matérias semelhantes, os 
painéis de partículas, todos tiveram a redução do IPI 
de 10 para 0%. E os móveis de metal do tipo utilizado 
em cozinhas e os móveis de madeira, que tinham o IPI 
de 5%, foram também reduzidos para 0%.

Isso vai significar uma renúncia fiscal de mais 
de duzentos milhões de reais por estes quatro meses 
em que o IPI de móveis e painéis de madeira será 
zerado.

Mas eu não tenho a menor dúvida de que, ao ze-
rar o IPI, o Governo brasileiro estará dando um grande 
incentivo para esse setor que emprega e que infeliz-
mente não conseguiu, como tantos outros setores, 
sair da crise e enfrentar a queda das exportações e a 
valorização do real, a queda do dólar.

O programa Minha Casa, Minha Vida vem des-
lanchando em todo o Brasil, com a contratação de 
milhares e milhares de novas residências. Todos nós 
sabemos que quem adquire uma casa, por mais sim-
ples e humilde que seja, Senador João Pedro, nunca 
gosta de ir para a casa nova não podendo levar pelo 
menos um sofazinho novo, uma cama nova, uma mesa 
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mais bonitinha. Quem vai para uma casa nova sempre 
gosta de colocar algum móvel novo. Então, nós sabe-
mos que o programa Minha Casa, Minha Vida irá de-
mandar, com certeza, também como incentivo para a 
construção de móveis.

O problema é que, até esse volume significativo 
de casas que estão em andamento ficarem concluídas, 
o setor de móveis e painéis de madeira não poderia 
aguardar. Por isso, a medida adotada pelo Ministério 
da Fazenda, nesta linha que o Presidente Lula adotou 
de enfrentamento da crise com medidas concretas, be-
neficiando setores que geram riqueza e que também 
melhoram a qualidade de vida. Quando se tem cami-
nhão desonerado, quando se tem material de constru-
ção desonerado, a máquina de lavar, a geladeira – é 
tão importante, principalmente nos serviços domés-
ticos, ter equipamentos que efetivamente facilitem a 
vida das donas de casa, das mulheres e das famílias. 
E móveis novos, mais adequados, confortáveis tam-
bém melhoram a condição de vida, possibilitam uma 
vida mais digna. 

Então, temos o entendimento de que a medida é 
corretíssima, adequada e tem de ser saudada. Nós, que 
representamos o Sul do País, estávamos aguardando, 
com muita ansiedade, que o Ministério a adotasse. O 
meu Estado de Santa Catarina, como também, acre-
dito, o Rio Grande do Sul, o Paraná e alguns outros 
Estados que têm indústria moveleira estarão muito 
bem atendidos na geração de emprego e no aqueci-
mento da economia.

Como a medida também foi anunciada para a 
questão da construção civil, ou seja, dentro de mais 
seis meses, até a metade do ano, vai zerar o IPI na 
área de construção civil e de materiais como tubos, 
cimento, tintas, vernizes, toda a parte de equipamen-
tos da construção civil, entendo que tudo isso faz um 
conjunto de medidas saudáveis. É o circulo virtuoso 
da economia. São medidas que aquecem a economia, 
que trazem bons resultados. Estamos acompanhando 
atentamente, todo mês, com muito boas notícias, os 
resultados das medidas adotadas pelo Presidente Lula 
para o enfrentamento da crise. 

Era isto, Sr. Presidente, o que queria aqui co-
municar, anunciar e até, de certa forma, compartilhar: 
a alegria pelo anúncio dessas medidas pelas quais 
estávamos batalhando, que estávamos reivindican-
do, argumentando junto à área econômica do Presi-
dente Lula, há alguns meses, e que, no dia de hoje, 
concretizam-se.

Agradeço, mais uma vez, a oportunidade de ter 
usado a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu requerimento do Senador Herá-

clito Fortes, solicitando licença para ausentar-se dos 
trabalhos da Casa, no período de 26 a 27 de novem-
bro, a fim de participar de viagem oficial ao Suriname 
e à Guiana Francesa, como membro da delegação 
de Senadores da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, em virtude da aprovação pelo Ple-
nário do Senado Federal do Requerimento nº 1.546, 
de 2009, conforme Parecer nº 2.129, de 2009, daquela 
Comissão.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 1.552, DE 2009

Requeiro, nos termos do art. 4º do RISF e do art. 
55 inciso III da CF, licença para ausentar-me dos tra-
balhos desta Casa no período de 26 a 27 de novem-
bro de 2009, para realizar missão oficial na condição 
de membro de delegação de Senadores que repre-
sentará o Senado Federal na Guiana Francesa e no 
Suriname, em conformidade com o Requerimento nº 
1.546, de 2009.

Comunico, nos termos do art. 39 inciso I e pará-
grafo único do inciso II do RISF, que estarei ausente do 
País no período de 26 a 28 de novembro de 2009.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2009. – 
Heráclito Fortes, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Em votação, o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Agora, é um orador inscrito, o Senador Valter Pereira. 
Ele é do PMDB do Mato Grosso do Sul e hoje fez, como 
sempre, um brilhante pronunciamento em defesa da 
grandeza e fortalecimento dos Municípios brasileiros.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Um 
instante. V. Exª está inscrito, e nós estamos alternan-
do. O outro chamado vai ser para uma comunicação 
inadiável: Roberto Cavalcanti. Estamos alternando. E 
Antonio Carlos Valadares já, já terá a oportunidade 
de falar.

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

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senado Federal 
se prepara para analisar as normas que a Câmara 
dos Deputados está na iminência de aprovar, a fim de 
deflagrar a exploração do pré-sal.
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Os Estados premiados pela natureza, os que 
receberam dela não só as belezas como também as 
riquezas, estão exercendo, assim, uma extraordinária 
pressão, para influir na decisão que a Câmara está 
tomando, expandindo, assim, os royalties a que fazem 
jus por força do marco regulatório que hoje se aplica 
ao setor.

De fato, Sr. Presidente, o que está em jogo é 
uma grande jazida, um grande manancial de petróleo. 
E, sempre que se coloca em causa a descoberta de 
um tesouro, a desavença é o grande risco que se es-
preita e que aparece.

Os gigantescos campos de petróleo do pré-sal 
estão a sete mil metros de profundidade e exigem 
imensos investimentos e grandes somas de recursos 
para extraí-lo. É verdade que o seu veio percorre uma 
área que vai do Espírito Santo a Santa Catarina, numa 
extensão de 800 Km, numa largura que pode chegar 
a 200 Km.

Há várias estimativas para a quantidade de óleo 
existente nessa plataforma. O Credit Suisse avaliou, 
inicialmente, uma reserva de 37 bilhões de barris e 
depois reviu seus cálculos para mais 53 bilhões.

Bem mais otimista foi o ex-Diretor da Agência 
Nacional de Petróleo, Newton Monteiro. Para ele “o 
pré-sal pode guardar 338 bilhões de barris, que, se 
confirmados, tornariam o Brasil o maior detentor de 
reservas provadas do mundo, superando de longe a 
Arábia Saudita, hoje com 264 bilhões de barris”.

Analistas do Goldman Sachs estimam que, no 
final de 2010, o preço do petróleo poderá alcançar 
US$100 o barril.

Bastam essas informações para aquilatar a re-
levância da contenda que fez o Governador Sérgio 
Cabral brandir que estão querendo roubar o Estado 
do Rio de Janeiro.

Há projeções de uma alavancagem da renda 
do Brasil para US$33 trilhões, correspondendo a 2,3 
vezes o PIB dos Estados Unidos e 11,6 vezes o PIB 
brasileiro.

Por muito menos os Estados Unidos invadiram 
o Iraque e desalojaram Saddam Hussein do poder. 
As reservas do país árabe estavam avaliadas em 134 
bilhões de barris, metade das estimativas feitas por 
Newton Monteiro para o pré-sal brasileiro.

Não se pode perder de vista que esses fantás-
ticos números estão circunscritos a projeções que 
dependem, obviamente, de confirmação. Mas não 
há dúvidas de que os depósitos do pré-sal reservam 
grandes surpresas para o Brasil já que não há dúvidas 
de que é uma grande fortuna que está depositada no 
fundo do mar.

De sorte, Sr. Presidente, que o pré-sal teria que 
colocar mesmo o Governo de prontidão e os Estados 
de sobreaviso. O estresse que o novo marco regulató-
rio está causando era plenamente previsível. A reação 
dos Governadores que querem controlar essa grande 
riqueza também já era esperada.

O que não se pode perder de vista é que vivemos 
em um Estado democrático, alicerçado em um sistema 
federativo. Assim, as unidades federativas são dotadas 
de autonomia, autonomia que não deve ser confundi-
da com soberania.

Só a União é soberana e é a titular do mar ter-
ritorial e dos recursos minerais, inclusive do subsolo. 
Como pilar da unidade nacional, como pilar da Fede-
ração, cabe-lhe zelar pelo equilíbrio entre os diversos 
entes da Federação, incluindo aí Estados e Municípios 
espalhados por todo o nosso território.

A Federação não pode ser um mar de desigual-
dades, abrigando poucas ilhas de prosperidade. Infe-
lizmente, é isto que espelha a Federação brasileira: 
Estados pobres, com exceções é bem verdade. O Su-
deste representa uma exceção do nosso País, eivado 
de desigualdades, de iniquidades.

Estados endividados como a maioria dos Estados 
do Centro-Oeste e do Nordeste brasileiro representam, 
na verdade, as iniquidades da Federação brasileira. E, 
neste momento em que nos preparamos para a explo-
ração do pré-sal, é preciso iniciar a discussão da re-
presentação federativa e da inserção dos Estados do 
Nordeste e do Centro-Oeste em uma nova federação, 
em que essas desigualdades tenham a oportunidade 
de ser administradas.

Não conheço ainda, na sua inteireza, o projeto 
que vem da Câmara dos Deputados. Ainda não se 
chegou a um consenso. Pelo menos até o momento 
em que tive a última informação, não havia sido al-
cançado o entendimento indispensável à aprovação 
do projeto. Todavia, pelas informações que vazaram e 
foram divulgadas, deu-se um passo importante na Câ-
mara no sentido de garantir uma distribuição equitativa 
desses recursos, garantindo-se aos Estados em cujos 
territórios estão essas grandes províncias petrolíferas 
a primazia, a soma mais generosa dos recursos. Mas 
é preciso, sim, que os demais Estados da Federação 
tenham garantida também uma participação porque o 
mar territorial, como já lembrei aqui, não é proprieda-
de de um Estado, de uma unidade da Federação. Está 
escrito na Constituição da República que pertence à 
União Federal da mesma forma que todos os recursos 
minerais e os recursos do subsolo.

Portanto, Sr. Presidente, é inadmissível avaliar 
qualquer proposta e qualquer projeto que não leve 
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em conta que a Federação brasileira precisa ser aqui-
nhoada. 

Honra-me, Senador Roberto.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 

Senador Valter Pereira, parabenizo V. Exª pela aborda-
gem de tema tão válido e tão importante. Hoje estamos 
trabalhando esse tema em termos de pronunciamento; 
lá na frente, vamos tratá-lo como decisivo para o so-
erguimento econômico de vários Estados brasileiros. 
Eu diria, acostando-me ao que V. Exª está relatando, 
que uma riqueza que está a 300 km de distância da 
costa, que está a sete mil metros de profundidade e faz 
parte do continente brasileiro, e somos uma república 
federativa, é extremamente injusto que determinados 
Estados que contribuem com outras formações de 
riquezas brasileiras, como água, determinados miné-
rios e tal, especificamente não sendo privilegiados por 
essas ocorrências pontuais de petróleo e que estão 
supostamente dentro da área... Posso citar um exem-
plo que V. Exª pode utilizar, que é o seguinte: a ilha de 
Fernando de Noronha, que está na costa brasileira a 
cento e algumas milhas de distância, está em frente 
ao Estado do Rio Grande do Norte, mas está, burocra-
ticamente, vinculada a Pernambuco. Aparentemente, 
não tem nada a ver. Isso mostra que a definição de 
costa e de ocorrência no mar é muito relativa; senão, 
automaticamente, Fernando de Noronha estaria obri-
gatoriamente vinculado ao Rio Grande do Norte. O Rio 
Grande do Norte não briga por Fernando de Noronha. A 
administração de Fernando de Noronha está vinculada 
ao Estado de Pernambuco. Então, eu diria que a rique-
za brasileira tem que ser, de alguma forma, partilhada 
com todos os Estados. Os Estados que eventualmente 
tenham essa riqueza nas suas costas – lembrando que 
estão a 250 milhas, a 300 milhas – são merecedores, e 
ninguém deseja não reconhecer isso. Porém, Estados 
que não são efetivamente produtores, fazendo parte 
da Federação, merecem, obrigatoriamente, participar 
da distribuição desse bolo. Parabenizo V. Exª.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Obri-
gado pelo aparte de V. Exª, que traz à colação um 
exemplo típico de que se tem que respeitar mesmo 
a Federação.

Veja o seguinte: a ilha de Fernando de Noronha, 
um patrimônio ecológico, um patrimônio que preci-
sa ser preservado, não só por suas belezas naturais 
mas também pelo equilíbrio que ela propicia à políti-
ca ambiental, com sua fauna aquática e tudo que ela 
propicia de contribuição para o meio ambiente. Veja a 
região amazônica, do Senador João Pedro: com quan-
to lucro cessante ela vai ter que arcar para cumprir 
uma destinação que é reservada às matas daquela 
região? É claro que ela cumpre o seu papel e tem que 

ser ressarcida por isso, e cada uma das unidades da 
Federação tem o seu papel a cumprir na harmonia 
que deve existir em todo o território nacional, seja do 
ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista social, 
econômico etc.

Então, a Federação tem que estar nessa partilha, 
sim. É necessário, é indispensável e nós não podemos 
abrir mão disso. Acho que a Câmara dos Deputados 
está lidando bem com essa questão, e o Presidente 
Lula também tem mostrado sinais de que, como Chefe 
de Estado, é preciso cuidar do Estado brasileiro e não 
apenas de uma ou de outra unidade da Federação. 

Portanto, Sr. Presidente, faço esse registro es-
perando que, com as pressões, que são legítimas, 
acabem se rendendo às necessidades que tem a Fe-
deração brasileira.

Honra-me, Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 

Valter Pereira, V. Exª faz uma reflexão que nos remete 
a discutir o Estado brasileiro. Esse debate do pré-sal 
nos impõe a necessidade de termos o compromisso 
de discutir o Estado brasileiro. V. Exª sabe como se for-
mou o Estado brasileiro, a Nação brasileira. Do ponto 
de vista dessa experiência recente, do século XVI para 
cá, de meados de 1800, o Estado se formou. D. João 
chegou aqui no início de 1806, no século XIX. É hora, 
nessa discussão do pré-sal, de corrigirmos essas de-
sigualdades regionais. De ontem para hoje, eu ouvi, 
com todo o respeito que tenho por ele, do Governa-
dor do Estado do Rio de Janeiro, que querem roubar 
o Rio. Eu penso que é uma declaração muito forte. 
Ninguém quer roubar o Rio. Mas a sociedade civil e o 
Congresso Nacional precisam discutir essa riqueza e 
nós precisamos trabalhar uma distribuição que busque 
corrigir as distorções regionais, reparar erros seculares. 
Com essa riqueza, nós podemos incluir milhares de 
brasileiros, na sala de aula, na produção, na pequena 
propriedade, na média propriedade. Então, é hora de 
discutirmos com muita serenidade. Diz o Governador 
que a Zona Franca de Manaus está lá e que ninguém 
discute os incentivos. A Zona Franca de Manaus não 
só garantiu a soberania, emprego e renda, mas tam-
bém preservou a floresta. Então, a Amazônia precisa 
ser contemplada. Nós precisamos discutir a Amazô-
nia do ponto de vista nacional, não do ponto de vista 
regional. E V. Exª está fazendo uma reflexão sobre o 
pré-sal, sobre as regiões, as desigualdades e cha-
mando a atenção para um Brasil justo. Parabéns pelo 
pronunciamento de V. Exª.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Muito 
obrigado, Senador João Pedro. 

No meu entendimento, este é o momento de rever 
a Federação, é o momento de sentarmos todos à mesa 
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para redesenharmos essa relação que existe entre os 
Estados isoladamente, entre os Estados e a União, 
entre os Municípios e os Estados brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente, 
Era esse o nosso pronunciamento de hoje. 

Durante o discurso do Sr. Valter Pereira, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Sobre a mesa, aviso de Ministro de Estado que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

AVISO DO MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE

– Nº 1.398/2009, de 23 do corrente, encaminhando 
informações em resposta ao Requerimento nº 
1.049, de 2009, de autoria do Senador Mozaril-
do Cavalcanti.
As informações encontram-se à disposição do 

requerente na Secretaria-Geral da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Passe-se à

ORDEM DO DIA

Eu peço desculpas ao Plenário porque estamos 
começando a Ordem do Dia com certo atraso, porque 
a Presidência estava aguardando a reunião dos Líde-
res para o estabelecimento de uma pauta até o fim do 
ano para votarmos as matérias que constam da nos-
sa pauta. E somente há pouco a Mesa recebeu essa 
relação. Por isso, nós estamos começando a Ordem 
do Dia com atraso.

Há acordo para votarmos hoje a medida provisória 
e algumas outras medidas de grande relevância, como 
duas PECs e também uma autoridade do Conselho do 
Ministério Público, que faltou votarmos ontem.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, exata-
mente na direção das palavras de V. Exª, nós tivemos 
hoje uma reunião de Líderes e pactuamos uma vas-
ta programação de votação para as próximas duas 
semanas, iniciando hoje com a votação da medida 
provisória desbloqueando a pauta, e, logo depois, a 
votação da autoridade remanescente da tarde de on-
tem. Depois, votaríamos os dois projetos que dizem 
respeito a mudanças climáticas e, em seguida, trami-
taríamos e votaríamos duas emendas constitucionais 

conjuntamente: a emenda constitucional do divórcio e 
a emenda constitucional que cria o piso dos militares. 
Esse foi o entendimento da votação para hoje.

Eu gostaria que V. Exª acionasse as campainhas, 
chamando todas as Srªs e Srs. Senadores para nós 
iniciarmos a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Romero Jucá, muito obrigado pela sua co-
municação.

Peço aos Srs. Senadores que se encontram em 
seus gabinetes ou em outras dependências da Casa 
que compareçam ao plenário, pois vamos iniciar a 
Ordem do Dia. A pauta está desbloqueada e teremos 
muitas votações, inclusive uma votação nominal. 

Item 1: 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

 Nº 17, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 468, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 17, de 2009, que dispõe 
sobre a transferência de depósitos judiciais e 
extrajudiciais de tributos e contribuições federais 
para a Caixa Econômica Federal; e altera a Lei 
nº 9.703, de 17 de novembro de 1998 (prove-
niente da Medida Provisória nº 468, de 2009).

Está presente o Relator da matéria, Senador Ro-
berto Cavalcanti, a quem peço que profira o seu relató-
rio no plenário, enquanto aguardamos a chegada dos 
nossos Líderes, que naturalmente desejam discutir e 
encaminhar a matéria.

Uma vez mais peço aos Srs. Senadores que 
compareçam ao plenário.

Estamos iniciando a votação da Medida Provi-
sória nº 468, transformada no Projeto de Lei de Con-
versão nº 17.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sr. Presidente, peço permissão a V. Exª para 
fazer a leitura da tribuna.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A tribuna pertence a V. Exª.

PARECER Nº 2.136, DE 2009 – PLEN

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, trata-se do Projeto de Lei de Conversão nº 
17, de 2009, referente à Medida Provisória nº 468, de 
31 de agosto de 2009, que dispõe sobre a transferên-
cia de depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e 
contribuições federais para a Caixa Econômica Federal, 
e altera a Lei nº 9.703, de 17 de novembro de 1998.

Na verdade, Sr. Presidente, trata-se da Medida 
Provisória nº 468, de 31 de agosto de 2009, que dis-
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põe sobre depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos 
e contribuições federais. Na prática, diz respeito aos 
depósitos que os demandantes em pleitos judiciais ou 
administrativos, em matéria tributária, contra a Fazen-
da Nacional, devem fazer como garantia.

A matéria, atualmente, é regulada pela Lei nº 
9.703, de 17 de novembro de 1998, que centraliza todos 
os depósitos na Caixa Econômica Federal e determina 
que seu valor seja repassado à conta única do Tesouro 
Nacional. No final da ação judicial ou administrativa, 
esse depósito é, conforme o caso, convertido em re-
ceita da União ou devolvido ao demandante, acrescido 
de juros equivalentes à taxa Selic para títulos federais, 
acumulada mensalmente.

A finalidade dessa regulamentação foi proporcio-
nar ao Tesouro a disponibilidade de um valor vultoso 
de recursos que, antes, ficavam esterilizados ou eram 
utilizados unicamente em proveito da instituição finan-
ceira, durante todo o longo período em que transcorria 
a controvérsia jurídica.

Essa mecânica passou a vigorar a partir de 1º 
de dezembro de 1998.

A MPV nº 468, de 2009, foi editada com duas 
finalidades:

I – trazer para a mesma sistemática, ou seja, 
disponibilizar ao Tesouro Nacional, o valor de todos 
os depósitos ainda remanescentes, feitos antes de 1º 
de dezembro de 1998;

II – obrigar à regularização, segundo essa mesma 
sistemática, de todos os depósitos que, por ordem judi-
cial, têm sido realizados em outras instituições financei-
ras que não a Caixa Econômica Federal, rendendo juros 
diferentes da Selic e que não estão sendo transferidos 
e colocados à disposição do Tesouro Nacional.

Assim, a MPV nº 468, de 2009, determina que 
todas as instituições financeiras devem transferir os 
depósitos que acaso detenham à Caixa Econômica 
Federal, que imediatamente os transferirá para a conta 
do Tesouro Nacional – aplicando-se, a partir daí, todas 
as disposições da Lei nº 9.703, de 1998 (juros Selic e 
eventual devolução ou conversão em renda).

Desse modo, Sr. Presidente, o objetivo inicial da 
MPV nº 468, de 2009, foi parcialmente atendido pela 
emenda ao Projeto de Lei de Conversão da MPV nº 
462, de 2009, ou seja, a parte relativa aos depósitos 
anteriores a 1º de dezembro de 1998. Todavia, restou 
intocada a aparte relativa aos depósitos efetuados em 
desacordo com a Lei nº 9.703, de 1998, que se pre-
tende trazer também para a Caixa Econômica Federal 
e para o Tesouro Nacional.

Foram oferecidas à MPV nº 468, de 2009, sete 
emendas. Na verdade, nós consideramos que essas 
emendas não deveriam ser acatadas, e, no mérito, 

todas foram rejeitadas e aprovado o Projeto de Lei de 
Conversão PLV nº 17, de 2009.

Em relação ao texto original da MPV nº 468, de 
2009, foram introduzidas as seguintes alterações:

I – a respeito dos depósitos feitos anteriormente 
à vigência da Lei nº 9.703, de 1998, adotou-se como 
válido o art. 2º-A a ela acrescido pela Lei nº 12.058, de 
2009, adicionando-se, todavia, quatro parágrafos:

a) os §§ 1º e 2º, para dispor que tais depósitos 
vencerão juros conforme a taxa originalmente devida 
até a transferência de seu valor para a conta única do 
Tesouro Nacional e, daí por diante, conforme a taxa 
Selic;

b) o § 3º, para dispor que a não transferência 
dos recursos para o Tesouro Nacional acarretará, além 
de punição para os administradores das instituições 
financeiras, a imediata aplicação da taxa Selic no cál-
culo dos juros;

c) o § 4º, para dispor que os depositantes deverão 
ser informados, por correspondência, da transferência 
dos depósitos.

II – acrescentou-se o art. 2º, para dispor que os 
depósitos judiciais e extrajudiciais de natureza tributá-
ria, realizados em outra instituição financeira após 1º 
de dezembro de 1998, serão transferidos para a Caixa 
Econômica Federal, de acordo com as normas da Lei 
nº 9.703, de 1998;

III – acrescentou-se o art. 3º, com quatro pará-
grafos, para determinar que as mesmas normas sobre 
transferência para a Caixa Econômica e para o Tesouro 
Nacional, bem como a contagem de juros, constantes 
da Lei nº 9.703, de 1998, passem a ser também apli-
cáveis a todos os depósitos judiciais e extrajudiciais 
não tributários relativos a fundos públicos, autarquias, 
fundações públicas e demais entidades federais inte-
grantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social; 
essa disposição aplica-se, inclusive, aos depósitos já 
existentes na data de publicação da lei oriunda do PLV, 
cujas transferências serão feitas no prazo máximo de 
180 dias, de acordo com cronograma fixado por ato 
do Ministério da Fazenda;

IV – acrescentou-se o art. 4º, para dispor que a 
transferência dos depósitos de que trata o art. 2º-A 
da Lei nº 9.703, de 1998 (os depósitos de natureza 
tributária), deverá ocorrer em até 180 dias, contados 
da publicação da lei oriunda do PLV.

II – ANÁLISE

O art. 62 da Constituição Federal dispõe que, em 
caso de relevância e urgência, o Presidente da Repú-
blica poderá adotar medidas provisórias, com força de 
lei, devendo submetê-las à apreciação do Congresso 
Nacional, como é o caso.
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Tratou-se também, Sr. Presidente, da adequação 
orçamentária e financeira da medida provisória sob 
exame, que também foi devidamente examinada pela 
Câmara dos Deputados 

Esse parecer é bastante extenso. Peço permis-
são para ir direito ao voto.

III – VOTO

Face ao exposto, voto:
I – pela admissibilidade da Medida Provisória nº 

468, de 31 de agosto de 2009, à vista de seus aspec-
tos de relevância e urgência; e

II – pela aprovação do Projeto de Lei de Conver-
são nº 17, de 2009.

É isto, Sr. Presidente. Este relatório está à dispo-
sição de todos. Espero que possamos, no momento 
oportuno, colocar em votação.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº , DE 2009  

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão nº 17, de 2009, referente à Medida 
Provisória nº 468, de 31 de agosto de 2009, 
que dispõe sobre a transferência de depósi-
tos judiciais e extrajudiciais de tributos e con-
tribuições federais para a Caixa Econômica 
Federal, e altera a Lei nº 9.703, de 17 de no-
vembro de 1998.

Relator–Revisor: Senador Roberto Cavalcanti

I – Relatório

A Medida Provisória (MPV) nº 468, de 31 de agos-
to de 2009, dispõe sobre depósitos judiciais e extrajudi-
ciais de tributos e contribuições federais. Na prática, diz 
respeito aos depósitos que os demandantes em pleitos 
judiciais ou administrativos, em matéria tributária, contra 
Fazenda Nacional, devem fazer como garantia.

A matéria, atualmente, é regulada pela Lei nº 
9.703, de 17 de novembro de 1998, que centraliza to-
dos os depósitos na Caixa Econômica Federal (CEF) e 
determina que seu valor seja repassado à conta única 
do Tesouro Nacional. No final da ação judicial ou admi-
nistrativa, esse depósito é, conforme o caso, converti-
do em receita da União ou devolvido ao demandante, 
acrescido de juros equivalentes à taxa Selic para títulos 
federais, acumulada mensalmente.

A finalidade dessa regulamentação foi proporcio-
nar ao Tesouro da disponibilidade de um valor vultoso 
de recursos que, antes, ficavam esterilizados ou eram 
utilizados unicamente em proveito da instituição finan-
ceira, durante todo o longo período em que transcorria 
a controvérsia jurídica.

Essa mecânica passou a vigorar a partir de 1º 
de dezembro de 1998.

A MPV nº 468, de 2009, foi editada com duas 
finalidades:

I – trazer para a mesma sistemática, ou seja, 
disponibilizar ao Tesouro Nacional, o valor de todos 
os depósitos ainda remanescentes, feitos antes de 1º 
de dezembro de 1998;

II – obrigar à regularização, segundo essa mes-
ma sistemática, de todos os depósitos que, por ordem 
judicial, têm sido realizados em outras instituições fi-
nanceiras que não a Caixa Econômica Federal, ren-
dendo juros diferentes da Sellic e que não estão sen-
do transferidos e colocados à disposição do Tesouro 
Nacional.

Assim, a MPV nº 468, de 2009, determina que 
todas as instituições financeiras devem transferir os 
depósitos que acaso detenham à Caixa Econômica 
Federal, que imediatamente os transferirá para a conta 
do Tesouro Nacional – aplicando-se, a partir daí, todas 
as disposições da Lei nº 9.703, de 1998 (juros Selic e 
eventual devolução ou conversão em renda).

Todavia, na votação, pelo Senado, do Projeto de 
Lei de Conversão relativo à MPV nº 462, de 14 de maio 
de 2009, foi acatada a Emenda nº 61, posteriormente 
confirmada pela Câmara dos Deputados. Em conse-
quência, a Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009, 
oriunda da MPV nº 462, de 2009, entrou em vigor com 
o art. 41, acrescentando o art. 2º-A à Lei nº 9.703, de 
1998, para dispor sobre os depósitos efetuados antes 
de 31 de dezembro de 1998.

Desse modo, o objetivo inicial da MPV nº 468, 
de 2009, foi parcialmente atendido pela emenda ao 
Projeto de Lei de Conversão da MPV nº 462, de 2009, 
ou seja, a parte relativa aos depósitos anteriores a 
1º de dezembro de 1998. Todavia, restou intocada a 
parte relativa aos depósitos efetuados em desacordo 
com a Lei nº 9.703, de 1998, que se pretende trazer 
também para a Caixa Econômica Federal e para o 
Tesouro Nacional.

Foram oferecidas à MPV nº 468, de 2009, sete 
emendas, a seguir discriminadas:

que suprime o § 2º do art. 1º para retirar a aplicação 
dos procedimentos previstos na Lei nº 9.703, de 1998, 
aos depósitos anteriores a ela ou em desacordo com 
seus preceitos;

acrescenta um § 3º ao art. 1º para determinar que a 
CEF preste à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização – CMO informações sobre os 
valores dos depósitos e sobre as instituições financei-
ras em que eles se encontram;
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Emenda nº 3, do Deputado Ronaldo Caiado, 
que inclui parágrafo no art. 1º para estabelecer a res-
ponsabilidade civil e criminal dos dirigentes de insti-
tuições financeiras que agiram em desacordo com a 
Lei nº 9.703, de 1998;

 Emenda nº 4, do Deputado Ronaldo Caiado, 
que inclui parágrafo no art. 1º para determinar que as 
instituições que receberam depósitos anteriormente a 
Lei nº 9.703, de 1998, ou em desacordo com ela en-
caminhem a CEF demonstrativos financeiros;

 Emenda nº 5, do Deputado Ronaldo Caiado, 
que acrescenta um § 3º ao art. 1º para estipular que 
os depósitos realizados em desacordo com a Lei nº 
9.703, de 1998, serão acrescidos de juros, atualização 
monetária e todos os rendimentos provenientes;

Emenda nº 6, do Deputado Ivan Valente, que 
acrescenta um § 3º ao art. 1º para impedir que os re-
cursos dos depósitos sejam utilizados para compor o 
superávit primário; e

 Emenda nº 7, do Deputado Antonio Carlos Men-
des Thame, que acrescenta um § 3º ao art. 1º para de-
terminar que os depositantes sejam informados sobre 
os valores dos depósitos e a data das transferências.

Em 18 de setembro de 2009, em exame prévio 
acerca da correlação temática prevista no art. 4º, § 4º, 
da Resolução nº 1, de 2002-CN – que “dispõe sobre 
a apreciação pelo Congresso Nacional, das Medidas 
Provisórias a que se refere o art. 62 da Constituição 
Federal” – a Mesa da Câmara dos Deputados indefe-
riu a Emenda nº 3.

Na Câmara dos Deputados, foi aprovada a ad-
missibilidade e a plena adequação orçamentária e fi-
nanceira da MPV nº 468, de 2009.

No mérito, foram rejeitadas todas as emendas e 
aprovado o Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 17, 
de 2009. Em relação ao texto original da MPV nº 468, 
de 2009, foram introduzidas as seguintes alterações:

I – a respeito dos depósitos feitos, anteriormente 
à vigência da Lei nº 9.703, de 1998, adotou-se como 
válido o art. 2º-A a ela acrescentado pela Lei nº 12.058, 
de 2009, adicionando-se, todavia, quatro parágrafos:

a) os §§ 1º e 2º, para dispor que tais depósitos 
vencerão juros conforme a taxa originalmente devida 
até a transferência de seu valor para a conta única do 
Tesouro Nacional e, daí por diante, conforme a taxa 
Selic;

b) o § 3º, para dispor que a não-transferência 
dos recursos para o Tesouro Nacional acarretará, além 
de punição para os administradores das instituições 
financeiras, a imediata aplicação da taxa Selic no cál-
culo dos juros;

c) o 4º, para dispor que os depositantes deverão 
ser informados, por correspondência, da transferência 
dos depósitos.

II – acrescentou-se o art. 2º, para dispor que os 
depósitos judiciais e extrajudiciais de natureza tribu-
tária realizados em outra instituição financeira após 1º 
de dezembro de 1998 serão transferidos para a Caixa 
Econômica Federal, de acordo com as normas da Lei 
nº 9.703, de 1998;

III – acrescentou-se o art. 3º, com quatro pará-
grafos, para determinar que as mesmas normas sobre 
transferência para a Caixa Econômica e para o Tesouro 
Nacional, bem como a contagem de juros, constantes 
da Lei nº 9.703, de 1998, passem a ser também apli-
cáveis a todos os depósitos judiciais e extrajudiciais 
não tributários relativos a fundos públicos, autarquias, 
fundações públicas e demais entidades federais inte-
grantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social; 
essa disposição aplica-se, inclusive, aos depósitos já 
existentes na data de publicação da lei oriunda do PLV, 
cujas transferências serão feitas no prazo máximo de 
180 dias, de acordo com cronograma fixado por ato 
do Ministério da Fazenda;

IV – acrescentou-se o art. 4º, para dispor que a 
transferência dos depósitos de que trata o art. 2º-A 
da Lei nº 9.703, de 1998 (os depósitos de natureza 
tributária), deverá ocorrer em até 180 dias, contados 
da publicação da Lei oriunda do PLV.

II – Análise

O art. 62 da Constituição Federal dispõe que, 
em caso de relevância e urgência, o Presidente da 
República poderá adotar medidas provisórias, com 
força de lei, devendo submetê-las à apreciação do 
Congresso Nacional.

No caso concreto, verificam-se todos os requisitos 
de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, 
seja em relação à MPV nº 468, de 2009, seja em rela-
ção ao PLV nº 17, de 2009, dela resultante mediante 
deliberação da Câmara dos Deputados.

O ilustre Relator da Matéria na Câmara dos De-
putados assim apreciou a questão da admissibilidade 
da MPV nº 468, de 2009:

De acordo com a Exposição de Motivos 
que acompanha a MP nº 468, de 2009, o fun-
damento fático para a edição da medida foi a 
constatação da existência de valores de de-
pósitos judiciais tributários efetuados em ou-
tras instituições financeiras que não a Caixa 
Federal, seja porque anteriores à edição da 
Lei nº 9.703, de 1998 – que, como exposta, 
centralizou nessa instrução financeira todos 
os depósitos ocorridos após 1º de dezembro 
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de 1998 –, seja porque, embora posteriores 
à lei, os depósitos foram conduzidos em de-
sobediência à determinação da centralização 
na CEF.

Nesse passo, diante da subsistência de 
disponibilidade em outras instituições financei-
ras a título de depósitos judiciais, decidiu-se 
conferir a tais recursos o tratamento previsto na 
Lei nº 9.703, de 1998, preconizando, por meio 
da vertente medida provisória, sua transferên-
cia à CEF e o posterior aporte para a Conta 
Única do Tesouro Nacional. A urgência e rele-
vância da medida, esclarece a Exposição de 
Motivos, derivante da necessidade de buscar 
fontes alternativas de recursos financeiros para 
o Tesouro Nacional de modo a compensar par-
cialmente a perda de arrecadação verificada 
em razão da redução da atividade econômica 
decorrente da crise financeira internacional.

De fato, a desaceleração da atividade 
econômica em decorrência da crise mundial e 
a implementação de políticas anticíclicas cal-
cadas em desonerações tributárias setoriais 
concorreram para a diminuição da arrecadação 
das receitas federais que apresentou nesse 
primeiro semestre do ano de 2009 resultados 
inferiores ao mesmo período do ano anterior.

Nesse contexto, considerando que as 
determinações contidas na MP propiciarão 
fontes adicionais de recursos financeiros para 
o Tesouro Nacional em momento de induvido-
sa redução das receitas da União, afiguram-se 
caracterizadas, a nosso juízo, os pressupostos 
constitucionais de relevância e da urgência na 
edição da Medida Provisória.

Com base no exposto, tendo em vista o 
cumprimento do que estabelece o art. 62 da Cons-
tituição Federal e que dispõe o § 1º do art. 2º da 
Resolução nº 1, de 2002, somos pela admissibi-
lidade da Medida Provisória nº 468, de 2008.

A adequação orçamentária e financeira da me-
dida provisória sob exame foi, também, devidamente 
examinada na Câmara dos Deputados. Constatando-
se que ela não acarreta ônus às contas públicas. Ao 
contrário, seu objetivo centra-se, precisamente, em 
disponibilizar ao Tesouro Nacional, recursos financei-
ros relacionados com controvérsias judiciais e admi-
nistrativas tributárias, que se encontravam dispersas 
em inúmeras instituições financeiras.

Importante ressaltar o fato de que esses depó-
sitos, em regra geral, representam frustração de ar-
recadação tributária a partir de tentativas, efetuadas 
por escritórios de advocacia especializada em Direito 

Tributário, de contestar a legislação pertinente. É nor-
mal que a grande maioria dos pleitos garantidos pelos 
depósitos, após anos de tramitação, terminem com 
ganho de causa para o fisco.

Nada mais coerente, portanto, que os recursos fi-
nanceiros sejam imediatamente colocados à disposição 
do Erário. O importante é que haja mecanismos para a 
pronta e imediata restituição ao contribuinte, na hipótese 
de ele ganhar a causa – e isso já está assegurado na 
legislação e vem funcionando satisfatoriamente.

Portanto, no mérito, nada há a objetar, muito 
pelo contrário.

O Projeto de Lei de Conversão incorpora impor-
tante aperfeiçoamento, introduzido pelo ilustre Relator 
na Câmara dos Deputados.

Com efeito, a legislação anterior e a própria MPV 
nº 468, de 2009, tratavam apenas de recolher ao Te-
souro Nacional o fruto de depósitos originados de li-
tígios de natureza tributária. De maneira oportuna e 
coerente, o mesmo tratamento será agora dispensado 
aos depósitos de qualquer natureza, ou seja, mesmo 
os não tributários, tais como aqueles originados de 
processos licitatórios e outros. Além disso, a disciplina 
foi estendida a todos os fundos públicos, autarquias, 
fundações públicas e demais entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social.

Sem dúvida, o conteúdo normativo do PLV nº 17, 
de 2009, é importantíssimo, tecnicamente correto para 
as finanças públicas e extremamente importante em 
face das dificuldades que o Tesouro Nacional enfren-
ta como decorrência da crise econômica e financeira 
mundial, que o Brasil, felizmente, vem superando com 
relativo sucesso, inclusive a partir de medidas corajo-
sas de racionalização como essa.

III – Voto

Em face do exposto, Voto:
I – pela admissibilidade da Medida Provisória nº 

468, de 31 de agosto de 2009, à vista de seus aspec-
tos de relevância e urgência; e

II – pela aprovação do Projeto de Lei de Conver-
são nº 17, de 2009.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2009.– 
Senador Roberto Cavalcanti, Relator–Revisor.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O parecer conclui pelo atendimento dos pressupos-
tos constitucionais de relevância e urgência e pela 
adequação financeira e orçamentária da Medida Pro-
visória, nos termos do art. 8º, da Resolução nº 1, do 
Congresso Nacional, e, no mérito, pela aprovação do 
Projeto de Lei de Conversão.

Nós vamos votar agora os pressupostos de rele-
vância e urgência e adequação financeira e orçamen-
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tária. Mas, como alguns Líderes ainda não estão pre-
sentes no plenário, nós iniciaríamos a discussão das 
duas partes, dos pressupostos e no mérito.

Concedo a palavra ao Senador Cícero Lucena, 
primeiro orador inscrito.

Pergunto ao Senador Crivella se deseja se ins-
crever para discutir a matéria.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) – 
Queria, sim, Presidente, que V. Exª me inscrevesse.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª já está inscrito.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Medida 
Provisória nº 468, de 2009, determina que os depósi-
tos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições 
federais realizados em desacordo com a Lei nº 9.703, 
de 1998, bem como os efetuados até 1º de dezembro 
de 1998 em outra instituição financeira, sejam trans-
feridos para a Caixa Econômica Federal.

Determina, ainda, que esses depósitos sejam 
transferidos pela CEF, no mesmo dia de sua recepção, 
à Conta Única do Tesouro Nacional.

Esses depósitos passarão a constituir fonte alter-
nativa de recursos para o Tesouro Nacional e, no final 
da ação – judicial ou administrativa –, serão converti-
dos em receita da União ou devolvidos ao demandan-
te, conforme o caso, acrescido de juros equivalentes 
à taxa Selic.

À Medida Provisória foram oferecidas sete emen-
das, todas rejeitadas pelo Relator na Câmara, Depu-
tado Marçal Filho.

Mesmo assim, o Projeto de Lei de Conversão incor-
porou algumas alterações, dentre as quais destaco:

O novo § 4º do artigo 1º, que determina que os 
depositantes deverão ser informados, por correspon-
dência, da transferência dos depósitos;

– A inclusão do artigo 3º, que, além de estabelecer 
que o mesmo tratamento dado aos depósitos originados 
de litígios de natureza tributária seja dispensado aos 
depósitos de qualquer natureza, estende a disciplina 
para todos os fundos públicos, autarquias, fundações 
públicas e demais integrantes dos orçamentos fiscal 
e da seguridades social;

– O novo artigo 4º, dispondo que a transferência 
dos depósitos deverá ocorrer em até 180 dias, conta-
dos da publicação da lei.

Portanto, Sr. Presidente, após o relatório apresen-
tado pelo Senador Roberto Cavalcanti, eu considero 
que o projeto de lei de conversão que ora vamos vo-
tar é meritório e tecnicamente correto par as finanças 
públicas do País.

Por ora, era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Marcelo Crivella para 
discutir a matéria.

V. Exª dispõe de dez minutos.
Mais uma vez, peço aos Senadores que com-

pareçam ao plenário, pois, em seguida, teremos a 
votação de um membro do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, eu gostaria de começar enaltecendo o relatório do 
Senador Roberto Cavalcanti, que, com muita percu-
ciência, coloca aqui, Sr. Presidente, uma matéria que 
se impõe pelo bom-senso.

Hoje, existem milhões, milhões, milhões, muito 
dinheiro sub judice nos tribunais brasileiros: tribunais re-
gionais, tribunais federais, Superior Tribunal de Justiça. 
Mas os tribunais têm suas contas, que, normalmente, 
são negociadas com os bancos, porque os tribunais 
precisam de recursos. Por exemplo: o Tribunal Regional 
do Trabalho, no Rio de Janeiro, negociou sua conta com 
um banco privado para poder ter contrapartida – não 
só de movimentação do salário dos funcionários, mas 
também de depósitos judiciais – e realizar obras.

Ocorre, Sr. Presidente, que, se traz um benefício 
aparente ou imediato, a longo prazo não traz benefício 
nenhum ao povo brasileiro, porque, se esses recursos 
arrecadados e depositados rendem muito pouco para 
as partes interessadas, são usados pelos bancos para 
financiar credores em cartão de crédito e em cheque 
especial a juros altíssimos, astronômicos.

De tal maneira, essa medida provisória vem re-
gular isto, ou seja, que esses recursos fiquem aplica-
dos na Caixa Econômica Federal para que lá possam 
subsidiar os programas de habitação, saneamento, 
ações sociais e cidadania, que precisam ser feitos em 
nosso País e para os quais muitas vezes faltam recur-
sos, inclusive na época de crise. O sistema financeiro 
– todos sabem – é globalizado agora; muitas vezes, 
somos surpreendidos por crises internacionais e temos 
problemas de caixa.

Então, Sr. Presidente, vim aqui para dizer que a 
medida se impõe, é necessária, justa, a favor da cida-
dania e está de acordo com as políticas do Governo 
Lula, que são voltadas para o social. O relatório do 
Senador Roberto Cavalcanti tem todo o aplauso do 
nosso Partido, o PRB, porque ele é um quadro que 
engrandece nosso Partido. Voto favorável.

Agora, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um 
apelo a V. Exª, ilustre Presidente Sarney: tem havi-
do reuniões de Líderes para as quais não tenho sido 
chamado. O PRB não tem sido chamado para reunião 
de Líderes. Daqui da tribuna da Casa, apresento ve-
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ementes protestos. Não é a V. Exª. V. Exª é a alma da 
democracia; suportou, nos últimos dias, um dilúvio de 
ódios e paixões que poucos suportariam. Certamente, 
Sr. Presidente, é uma omissão, mas infelizmente im-
perdoável, de sua assessoria não chamar a Liderança 
do PRB, representada nesta Casa por mim, obscura 
e anonimamente, mas brilhantemente pelo Senador 
Roberto Cavalcanti, para as reuniões.

Por exemplo: há uma reivindicação do Rio de Ja-
neiro sobre a questão dos profissionais de educação 
física. Eles têm me cobrado, os professores de edu-
cação física, o conselho, eles têm uma matéria aqui 
que foi aprovada na Casa, no último dia, sobre a qual o 
Senador Romero Jucá fez um pedido, por interferência 
do Governo, para se discutir alguma coisa. Precisamos 
colocar isso na pauta. Precisamos votar isso até o final 
do ano. Isso é de interesse de muitos professores, de 
muitos estudantes, muitas universidades, muitas aca-
demias, e acabo não sendo chamado para a reunião 
de Líderes e não posso discutir essa matéria. 

Então, peço a V. Exª que se lembre do PRB, que 
se lembre do seu companheiro.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Crivella, apenas esclareço a V. Exª que es-
sas reuniões de Líderes têm sido convocadas espon-
taneamente pelos Líderes que têm se reunido. Diante 
da difícil situação de quórum na Casa, os Líderes do 
Governo e da Oposição têm-se reunido para consen-
suar as matérias cuja votação eles comparecerão ao 
plenário para fazer.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Mas não tem legitimidade, Sr. Presidente, porque a 
reunião tem que ser com todos os Líderes. O Colégio 
de Líderes é de todos os Líderes; não pode haver aqui 
um “clube do Bolinha”. 

A legitimidade não é, eu diria, regimental, por-
que tem que ser feita – eu até pediria a V. Exª que nos 
reunisse em seu gabinete – de forma a que todos os 
Líderes participem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou, naturalmente, convocar uma reunião de Líde-
res, diante da solicitação de V. Exª, mas quero apenas 
esclarecer que essa reunião tem sido feita justamente 
entre as Lideranças do Governo e da Oposição, em 
face dos problemas de quórum dentro da Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Continua em discussão. (Pausa.)

Não havendo mais quem peça a palavra, vou 
encerrar a discussão.

Encerrada a discussão.
Vou submeter a voto o parecer preliminar do Re-

lator revisor sobre os atendimentos dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e pela adequa-
ção financeira e orçamentária da medida provisória.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Votação, agora, de mérito.
Em votação o Projeto de Lei de Conversão, que 

tem preferência regimental. (Pausa.)
Não havendo nenhuma manifestação contrária, 

nem de Senadoras nem de Senadores, considero apro-
vado o mérito do Projeto de Lei de Conversão.

Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, ficam 
prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela 
apresentadas.

A matéria vai à sanção presidencial.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Solicitaria, dentro do 
entendimento, que colocássemos agora o nome de au-
toridade para votação, até para servir de chamamento 
das Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Agradeço a colaboração que V. Exª está dando à 
Mesa, uma vez que essa era a ordem que estávamos 
seguindo nos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta: 

PARECER Nº 2.089, DE 2009

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
2.089, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, submetendo à aprecia-
ção do Senado Federal a indicação do Senhor 
Mário Luiz Bonsaglia, Procurador Regional da 
República, para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público.

Peço à Secretaria da Mesa que prepare o painel 
para a votação que vamos ter, que é uma votação se-
creta e nominal dos Srs. Senadores.

Trata-se do Ofício nº 62, de 2009, que submete 
à apreciação do Senado a indicação do Sr. Mário Luiz 
Bonsaglia, Procurador Regional da República, que irá 
compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Ta-
refa da mais alta relevância.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.
Vou passar a votos a matéria.
Peço à Mesa que prepare o painel para que os 

Senadores possam votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Enquanto 
se processa a votação, Sr. Presidente, eu queria pe-
dir licença a V. Exª, já que houve reunião de Líderes 
para a determinação da pauta do Senado até o final 
do ano e já que, não só eu como outros Líderes não 
fomos convidados nem participamos, eu, publicamen-
te, quero apresentar sugestões do PSB para a inclu-
são na pauta de diversas matérias importantes para 

o funcionamento não só do Senado como, também, a 
apresentação de proposições que vêm engrandecer 
o País e esta Casa.

Há o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao 
Projeto de Lei nº 118, de 2005,...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Os Srs. Senadores já podem votar... Perdão.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – ...que dispõe sobre juizados especiais da 
Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios, com pare-
cer favorável sob o nº 2007, de 2009, da CCJ, sendo 
Relator o Senador Antonio Carlos Júnior; o Projeto 
de Lei do Senado nº 68, de 2003-Complementar, que 
regulamenta o § 4º do art. 40 da Constituição Fede-
ral, dispondo sobre a concessão de aposentadoria a 
servidores públicos nos casos de atividades exercidas 
exclusivamente sob condições especiais que prejudi-
quem a saúde ou a integridade física; Pareceres nºs 
52 e 53 das Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania e de Assuntos Sociais, sendo, na primeira, o 
Senador Rodolpho Tourinho, Relator, favorável, e, na 
segunda, o Senador Geraldo Mesquita, também fa-
vorável; o Projeto de Lei da Câmara nº 35/2003, que 
altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para 
incluir na categoria de intérpretes ou executantes os 
dubladores. Com parecer favorável das Comissões de 
Educação e Cultura e da Comissão de Constituição 
e Justiça. Na primeira, foi o Senador Antonio Carlos 
Valadares e, na segunda, o Senado Valter Pereira; a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 51. Votação, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 51/2003, de iniciativa do Senador Demóstenes 
Torres e outros, 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. Com parecer favorável do Senador Eduardo 
Azeredo; a Proposta de Emenda à Constituição nº 42. 
Votação, em primeiro turno, da PEC nº 42, que altera 
a denominação do Capítulo VII do Título VIII da Cons-
tituição Federal e modifica o seu art. 227, que dispõe 
sobre a proteção dos direitos econômicos, sociais e 
culturais da juventude. Com parecer favorável do Se-
nador Expedito Júnior.

Sr. Presidente, são essas as sugestões da Lide-
rança do PSB para inclusão na pauta dos trabalhos 
do Senado, são matérias muito importantes que dizem 
respeito ao desejo positivo de V. Exª e da Casa, para 
que prosperemos cada vez mais na deliberação de 
matérias relevantes para o nosso País.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Encaminhe à Mesa, faça chegar à Mesa as suas 
sugestões.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Para encaminhar, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Para encaminhar, Senador Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) – Para encaminhar 
favoravelmente, mas fazer um apelo a V. Exª. Se poderia 
ser lido hoje o projeto dos taifeiros da Aeronáutica. O 
Ministério da Aeronáutica está solicitando. Só leitura, 
para depois ir à votação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu pedi à Mesa que informe à Presidência sobre o 
andamento do projeto a que V. Exª se refere.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Apenas para encaminhar, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Para encaminhar, Senador Marcelo Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Eu gostaria, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço aos Senadores, com o perdão de V. Exª, que 
compareçam ao plenário para votar. Esta matéria ne-
cessita, segundo a Constituição, de quorum qualificado 
de 41 votos positivos.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, apenas para dizer que hoje estamos 
votando mais um membro do Conselho Nacional do 
Ministério Público. O ilustre Procurador Mário Luiz Bon-
saglia esteve conosco, participou da sabatina, mostrou 
ter conhecimento, tem o prestígio dos seus companhei-
ros, admiração dos seus subordinados.

E nós gostaríamos, Sr. Presidente, de encaminhar 
o voto favorável, pedir aos companheiros que votem, 
ainda faltam seis votos, para que nós possamos aprovar 
o nome do Sr. Mário Luiz Bonsaglia para o Conselho 
Nacional do Ministério Público.

O PRB vota “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– O PRB vota “Sim”, embora a votação seja secreta.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

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

– Senador Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – 
Eu gostaria de afirmar que o Dr. Mário Luiz Bonsaglia é 
um Procurador com larga experiência do Estado de São 
Paulo. Trabalhou com vários Senadores, inclusive com 
o Senador Romeu Tuma. Tem vivência e experiência. 
Tenho certeza de que trará uma grande contribuição 
ao Conselho Nacional do Ministério Público.

Eu queria solicitar a todas as Srªs e Srs. Sena-
dores que votassem e que nós prestigiássemos esse 
órgão que criamos por ocasião da reforma do Poder 
Judiciário e que tem contribuído para dar mais disciplina, 
mais regras e uma melhor orientação ao trabalho do 
Ministério Público, que é uma instituição fundamental 
na democracia.

Nós hoje estamos superando aquela fase em que 
o Procurador tinha um inquérito sem prazo e sem for-
malismos. O Conselho Nacional do Ministério Público 
tem estabelecido regras que permitem dar um salto de 
qualidade e assegurar o direito de defesa do cidadão. 
Por isso, é uma instituição que tem de ser fortalecida, 
prestigiada, para que continue nesse caminho, para 
que não haja excessos, para que não haja exibicio-
nismos, para que não haja violência em relação aos 
direitos do cidadão e para que, ao mesmo tempo, o 
Ministério Público possa desempenhar, com compe-
tência, o combate a todas as formas de criminalidade 
em nossa sociedade.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
agradecer a V. Exª e deixar registrado um documento, 
tirado e aprovado no 3º Fórum Nacional das Lideran-
ças de Micro e Pequenas Empresas e do 5º Encontro 
Estadual das Micro e Pequenas Empresas, realizado 
nos dias 20 e 21 de novembro, em Belém, no Centro 
de Convenções da Amazônia, que apresenta a Carta 
Aberta de Belém.

E essas lideranças das micro e pequenas em-
presas aprovaram algumas decisões contidas nessa 
carta que quero registrar.

1) Os dispositivos de substituição tributária, im-
postos pagos de forma antecipada nas fronteiras e o 
impedimento de aproveitamento dos créditos de ICMS 
e IPI são mecanismos que reduzem significativamente 
a competitividade das micro e pequenas empresas, 
além de serem contrários aos dispositivos do Simples 
Nacional e da Lei Geral das Micro e Pequenas Empre-
sas, promovendo um aumento real da carga tributária 
estadual. O Confaz vive o mundo de seus representan-
tes e não o mundo da economia real, criando regras 
pesadas contra o segmento.

2) Desequilíbrio à Justiça do Trabalho, que trata 
igualmente as micro e pequenas empresas e as gran-
des empresas.

3) Necessidade premente de ampliar as ativida-
des constantes do Simples Nacional, principalmente 
do setor de serviços. E a implementação da lei geral 
implica obrigatoriedade para os governos estaduais e 
municipais, mas somente os Estados do Paraná e de 
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Sergipe atenderam ao papel da Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas.

Por isso que eu faço o registro dessa Carta de 
Belém do 3º Fórum Nacional das Lideranças de Micro 
e Pequenas Empresas e do 5º Encontro Estadual das 
Micro e Pequenas Empresas, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Reitero o pedido aos Srs. Senadores que se encontram em 
outras dependências da Casa para que venham ao plená-
rio, uma vez que precisamos de quórum qualificado de 41 
votos para a aprovação do Dr. Mário Luiz Bonsaglia.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Demóstenes.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Apenas 
para dizer que o Dr. Mário é um Procurador-Geral ex-
tremamente respeitável, ponderado, um dos melhores 
quadros do Ministério Público, completamente diferen-
te de uma turma que gosta mais de se expor do que 
propriamente trabalhar. Digamos que é de uma guarda 
nem velha, nem nova, mas responsável. É de uma ge-
ração do Ministério Público que tem um futuro imenso. 
Tem toda possibilidade de ascensão na carreira. Foi 
escolhido pelos seus colegas e também referendado 
pelo Procurador-Geral da República. 

De sorte, Sr. Presidente, que faço um apelo a 
todos os nossos colegas de todos os Partidos que 
deem um “sim” ao Dr. Mário para que ele possa ir para 
o Conselho Nacional do Ministério Público e ajudar in-
clusive a fazer com que esse Conselho funcione tão 
bem quanto o Conselho Nacional de Justiça, orientan-
do melhor os promotores e, inclusive, se for o caso, 
punindo, porque aqueles que se desviam merecem 
também punição. 

De sorte que faço um apelo aos Srs. Senadores 
para que votem e votem favoravelmente à indicação 
do Dr. Mário Luiz Bonsaglia porque é uma figura res-
peitada, experiente e exemplo para todos seus cole-
gas do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Renovo o apelo da Mesa aos Srs. Senadores. Nosso 
quórum de votação ainda é baixo. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Flexa Ribeiro, o voto de V. Exª está sendo 
aguardado pela Mesa.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Tem a palavra V. Exª.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria ape-

nas de registrar que, hoje, há um sentido importante 
historicamente, porque o Brasil que durante tantas 
décadas foi um país devedor, um país problema do 
ponto de vista do sistema financeiro internacional, e 
um país que teve sua política econômica monitorada 
pelo Fundo Monetário Internacional durante muitos 
anos – as chamadas cartas de intenções do FMI que 
todos nós conhecemos, que exigia superávit nas con-
tas externas fosse a prioridade absoluta, aumentando 
impostos, juros, cortando gastos, gerando recessão 
para pagar os serviços da dívida externa – o Brasil 
hoje está aportando ao FMI US$14 bilhões.

E, pela primeira vez, um país em desenvolvimen-
to, um país do Bric passa a ter poder de veto, no FMI. 
O Brasil, hoje, não é mais um país devedor, é um país 
credor. As nossas reservas cambiais são superiores à 
nossa dívida externa. E nós passamos a ter poder de 
veto, no FMI, o que significa uma mudança qualitati-
va em relação à nossa participação nessa instituição 
multilateral. A nossa experiência de ter sido cliente do 
FMI, ajudará a reformar o FMI, para que não tenha mais 
aquela ortodoxia, aquela visão recessiva e volte ao es-
pírito originário, em que Keynes e outros, no Tratado 
de Versailles, depois da segunda...o Tratado de Bretton 
Woods conceberam essa instituição como fundo de 
solidariedade, de socorro aos países em dificuldades 
econômicas. E a participação do Brasil, pelo nosso his-
tórico, seguramente, representará uma luta para essa 
mudança estrutural do papel do Fundo. Então, o dia é 
relevante para a história econômica do Brasil. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– O Senador Valadares pediu a palavra?
Senador Renato Casagrande
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, posso 
usar a palavra? 

Quero só anunciar que fizemos uma audiência 
pública na Comissão de Meio Ambiente, com a pre-
sença do Ministro Sérgio Resende. S. Exª valorizou o 
Senado e o Congresso Nacional porque, em primei-
ro mão, anunciou os dados preliminares do segundo 
inventário de emissão de gases causadores do efeito 
estufa do Brasil. O primeiro inventário foi de 1990 a 
1994 e este inventário vai até 2005. Então, pela se-
gunda vez, o Brasil faz o inventário, naturalmente com 
metodologia muito mais adequada. O Brasil fará agora 
atualizações periódicas desse inventário. 

Sr. Presidente, só para V. Exª ter uma ideia, em 
1990, quando foi o último inventário, o setor de ativida-
de econômica de mudança de uso de terras e florestas 
representava 55% das emissões. Em 2005, a mudança 
de uso do solo e florestas representa 58% das emis-
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sões. A agropecuária, em 1990, representava 25% das 
emissões; em 2005, 22% das emissões. Os processos 
industriais, em 1990, 2%; agora também 2%. Energia 
era 16% e, agora, também 16%. Tratamento de resíduos 
era de 2% e, agora, também 2%. Então, não teve muita 
mudança, de acordo com as atividades econômicas, a 
emissão de gases de efeito estufa no Brasil.

É importante que o Brasil faça agora suas atu-
alizações periódicas do inventário de emissões. Já é 
um passo importante.

Agradeço ao Ministro Sérgio Rezende pelo anún-
cio desses dados preliminares aqui, no Congresso 
Nacional, no Senado da República.

Estamos na expectativa de que, daqui a pouco, pos-
samos votar a política nacional de mudanças climáticas, 
o que também promoverá um avanço, porque estabelece 
compromissos voluntários do Governo até 2020.

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

– Com a palavra o Senador Heráclito Fortes.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr. 

Presidente, V. Exª poderia me inscrever após, se hou-
ver tempo? Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Está inscrito V. Exª.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu 
queria rogar, inclusive, a atenção do Senador Aloizio Mer-
cadante, como Líder do Governo, para este fato que vou 
relatar aqui, agora, Senador Mercadante e Srs. Líderes.

Senador Romero Jucá, Sr. Presidente, a matéria é 
a seguinte: “Ministro da Cultura se exalta e ataca impren-
sa”. Vou transcrever a matéria publicada pela agência 
Reuters, transcrita na Coluna de Ricardo Noblat:

O ministro da Cultura, Juca Ferreira, se exaltou 
nesta quarta-feira e chamou a oposição e a impren-
sa [senhores jornalistas] de mentirosos ao comentar 
acusações de que recursos de sua pasta teriam sido 
usados para a produção de um folheto que estimularia 
o voto em parlamentares ligados ao setor.

Ferreira disse que a acusação é infundada e, com 
os olhos marejados e em voz alta, reconheceu que está 
indignado e emocionado com as acusações.

E aí – atentem bem para o fato – vejam o que diz 
o Ministro da Cultura do Brasil: “Meu pinto, meu estôma-
go, meu coração e meu cérebro são uma linha só”.

Vou repetir: “Meu pinto, meu estômago, meu cora-
ção e meu cérebro são uma linha só. Não são fragmen-
tos. Fui desrespeitado pela imprensa, que reverberou 
sem investigar e por dois ou três deputados”’, disse o 
ministro. Não acredito em pessoas que não têm capa-
cidade de se indignar. Vocês recebem (dinheiro) para 
escrever mentiras”, acusou [a imprensa].

O ministro argumentou que o folder, inti-
tulado “Vota Cultura” e que tem o nome de 250 
deputados que integram a frente parlamentar 
suprapartidária em defesa da cultura, tem o 
objetivo de divulgar projetos do setor.

‘O folder apresenta oito projetos estratégicos 
dessa frente. Não tem nada ilegítimo. A Câmara 
não tinha tempo para publicar o folder, a frente nos 
pediu e nós fizemos’, disse [o Ministro].

‘Ali tem nomes de deputados da oposição 
e da situação. Até do [Deputado] Rodrigo Maia 
(presidente nacional do DEM). Olha nos meus 
olhos e diga: Você acha que eu faria campanha 
para Rodrigo Maia?’, indagou.

Eu quero chamar a atenção dos Srs. Senadores, 
quero pedir a atenção do Líder Aloizio Mercadante, do 
Líder Romero Jucá e mostrar a maneira como o Ministro 
da Cultura se dirige à imprensa brasileira e se dirige a 
este Parlamento, os termos chulos encontrados pelo 
Ministro para atingir os seus objetivos.

É inaceitável! Eu vim tomar conhecimento agora de 
que, ontem, ele teve uma participação infeliz numa das 
comissões desta Casa, Senador Mão Santa. Inclusive, 
pedi a atenção, para este fato, da Senadora Serys, que 
montou uma frente aqui, em determinado momento, para 
defender o episódio envolvendo a galinha. Eu quero sa-
ber se vai se criar aqui a “frente de defesa do pinto”. E o 
Ministro precisa dizer a qual pinto ele se refere: se o que 
ele carrega ou se o que ele cria, se ele é granjeiro.

Nós não podemos aceitar, por hipótese nenhuma, 
esse tipo de comportamento. E exatamente partindo 
de quem tem a responsabilidade de encaminhar os 
assuntos da cultura deste País.

Trago este assunto à tribuna, já que está estam-
pado na imprensa. Mas com a certeza de que o pró-
prio Ministro aqui refere-se ao fato da incapacidade 
de as pessoas se indignarem. E o resultado está aqui: 
duvido, Senador Adelmir Santana, que esse episódio 
gere alguma indignação, alguma revolta por parte do 
Governo, por parte do Presidente da República, que 
a Ministra candidata se manifeste contra essa agres-
são que se faz aqui à imprensa brasileira. Mas, em se 
tratando do Ministro da Cultura, faz-se uma agressão 
ao País de um modo geral.

Trago este assunto e peço ao Senador Aloizio 
Mercadante, ao Senador Romero Jucá, sempre aten-
tos a fatos desta natureza, que se manifestem sobre 
este assunto.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Vou encerrar a votação.
Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou proclamar o resultado.

Votaram SIM 44 Srs. Senadores; e NÃO, 11.
Houve uma abstenção.
Total de votos: 56.
O nome do Dr. Mário Luiz Bonsaglia foi aprovado.
Será feita a devida comunicação.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

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

– Pela ordem, Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acor-
dei hoje muito surpreso com o que me pareceu um 
desarranjo, uma certa desorganização mental do Go-
vernador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Discutindo 
essa história de pré-sal, partilha ou não partilha, na 
pressuposição de que alguém que esteja mais perto 
do Rio de Janeiro tem mais direito a riquezas do País 
do que quem está longe do mar – não quero discutir 
isso agora; teremos muito tempo para discutir isso –, 
o Governador Cabral disse que era preciso rediscutir 
o modelo Zona Franca de Manaus.

Fiquei sem entender. Pensei que ali se tratava de 
água doce, a que banha meu Estado. E S. Exª mistura as 
coisas de um jeito intempestivo, revelando mesmo algo 
que o Senador Mão Santa sempre repete: a ignorância é 
muito ousada, a ignorância é corajosa, é difícil encontrar 
falta de coragem e de ousadia na ignorância.

Não conhece o Amazonas, não conhece o polo in-
dustrial de Manaus. São 500 empresas de alta definição 
tecnológica, que já exportam, suprem o mercado interno, 
produzem e faturam, na crise, algo em torno de US$25 
bilhões – na crise – a US$34 bilhões a cada ano, o que 
justifica plenamente a concessão de incentivos fiscais, 
garante a manutenção da floresta em pé. Isso é de uma 
importância reconhecida hoje pelo Brasil inteiro.

Fiquei muito surpreso, extremamente surpreso 
e triste com a declaração do Governador, porque, pri-
meiro, misturando alhos com bugalhos. Não entendi o 
que tinha pré-sal a ver com o Polo Industrial da Zona 
Franca de Manaus. Em segundo lugar, quando ele vier 
aqui, e se quiser vir será muito bem-vindo para discutir 
pré-sal conosco, vai poder expor suas opiniões, será 
recebido com respeito, mas recomendaria a ele que 
se inteirasse mais sobre as coisas do Brasil.

Passei a maior parte, a melhor parte talvez, da mi-
nha vida, Senador Perillo, no Rio de janeiro. Tenho uma 
alma muito carioca, eu me criei lá, lá fiz muito esporte, 
até hoje tenho uma raiz muito forte. Dois irmãos meus 
moram lá, um irmão e uma irmã. Minha segunda cidade 
é o Rio de Janeiro. E isso não é próprio de um governante 
carioca. Não é próprio! O governante carioca tem que ser 

capaz de globalizar o Brasil. Ele tem que ser capaz de 
entender o Brasil como um todo. Ele não deve ser precon-
ceituoso. Ele jamais deve ser provinciano. Ele não deve 
ser pequeno, não deve ser menor, ele deve ser maior. E, 
sobretudo, ele precisaria ser consequente e coerente. 
Se ele estivesse discutindo política industrial e quisesse 
discutir, então, o modelo Zona Franca de Manaus, eu 
aceitaria de bom grado, como de bom gosto e de bom 
tom, a discussão no momento em que ele a quisesse 
travar. Mas S. Exª discute pré-sal, insatisfeito com os ru-
mos que as coisas tomam nas suas negociações com o 
Governo, e, de repente, vai e agride o polo industrial que 
tanto faz pelo País. Estamos às vésperas da Conferência 
de Copenhague, e, se o Brasil tem uma coisa boa para 
apresentar, é basicamente a Zona Franca de Manaus, 
que garante 98% de intangibilidade na floresta do meu 
Estado, que é o maior Estado da Federação brasileira. 
Então, tenho a lamentar isso, Sr. Presidente.

Por outro lado, registro o que me chega às mãos, 
enviado pelo Padre Thomas, que dirige a Rádio Edu-
cação Rural de Tefé, em que ele diz assim:

Prezado Arthur, enquanto parte do Bra-
sil conheceu por algumas horas o que é ficar 
sem energia elétrica e virou assunto principal 
e interminável nas manchetes dos jornais e 
das maiores redes de rádio e televisão, du-
rante vários dias de discussão, debate, ques-
tionamentos, buscas de causas e soluções, a 
população tefeense, como, aliás, quase todos 
os Municípios do interior do Estado, parece 
que está condenado aos eternos apagões e 
racionamentos pelos mais diversos motivos, 
desde a falta de diesel, grupos geradores que-
brados, interrupção para manutenção, essa 
quase nunca acontece, as usinas trabalhando 
no limite do fornecimento. E se os valores das 
contas não baixam, a luz nem sempre tem, a 
conta, essa sim, nunca falha. Os constantes 
cortes de energia são sinônimos de prejuízo, 
desde os alimentos estragados, as noites mal 
dormidas, sem falar no prejuízo à educação, à 
saúde e à segurança pública. Mudar de nome, 
a empresa já mudou muito. 

Ele se refere àquilo que foi SEAM e agora se cha-
ma Manaus Energia. Virou Manaus Energia e agora se 
chama Manaus Energia. “O que não mudou mesmo foi 
a prestação do serviço, que vai de mal a pior.”

Isso é assinado pelo Padre Thomas, que é diri-
gente da Rádio Educação Rural de Tefé.

E digo, Sr. Presidente, que não é novidade para 
o Amazonas os apagões. A figura do apagão é diária, 
em Manaus, e no interior é o tempo inteiro. É incon-
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fiável se ter um freezer, se ter uma televisão, se ter 
uma geladeira funcionando no interior do Amazonas. 
É inconfiável. E mais: na cidade de Manaus, as recla-
mações vêm do próprio polo industrial de Manaus. As 
empresas têm que pensar mesmo em geração própria 
de energia, porque não podem confiar no fornecimen-
to de energia, que deveria ser democratizado para to-
dos. As empresas estão se queixando. Isso significa 
desemprego, significa queda de faturamento, significa 
muito prejuízo. Em outras palavras, o tal apagão, que 
não foi explicado até hoje convenientemente, aconte-
ce no meu Estado todos os dias e acontecia antes de 
ter havido aquele gigantesco que deixou sem luz e a 
mercê de bandidos nas ruas os 

noventa e tantos milhões de brasileiros das re-
giões atingidas, cerca de 18 Estados – ou melhor, 
18 Estados, alguns atingidos de maneira mais forte, 
outros de maneira forte, porém não tanto, mas todos 
atingidos. 

E, quanto ao Governador, volto a dizer que S. Exª 
deveria fazer mais do que ir ao encontro das águas, 

quando vai a Manaus: deveria conhecer as empresas 
do Polo Industrial de Manaus, para depois opinar, por-
que a palavra quando bem dita no máximo é de prata; 
o silêncio muitas vezes consegue ser de ouro, agora a 
tolice, essa é algo que sinceramente marca biografia 
de um homem público.

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

– Obrigado a V. Exª.
Vou submeter a votos os dois projetos de Lei...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 

Presidente, apenas para justificar: por um compromis-
so importante, terei de ausentar-me. Quero manifestar 
meu voto favorável às duas Propostas de Emenda à 
Constituição. Já votei na autoridade. 

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

– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votação dos requerimentos de urgência para os Pro-
jetos de Lei da Câmara nº 283 e 284, de 2009.

Em votação, os requerimentos de urgência.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Passamos à discussão e votação do Projeto nº 283. 
de 2009.

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 283, DE 2009

Discussão do Projeto de Lei da Câmara 
nº 283, de 2009 (PL nº 18, de 2007, na ori-
gem), do Deputado Sarney Filho, que institui 
a Política Nacional sobre Mudança do Clima 
– PNMC e dá outras providências e autoria 
do Deputado José Sarney Filho, e dá outras 
providências.

Sobre a mesa, pareceres das Comissões de Ser-
viços de Infraestrutura e de Assuntos Econômicos. 

São os seguintes os pareceres:

PARECER Nº 2.137, DE 2009

Da Comissão de Serviços de Infra-Es-
trutura, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 
283, de 2009 (PL nº 18, de 2007, na origem), 
do Deputado Sarney Filho, que institui a Polí-
tica Nacional sobre Mudança do Clima – PNC 
e dá outras providências.

Relatora: Senadora Ideli Salvatti

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 283, de 
2009, visa a instituir a Política Nacional sobre Mudan-
ça do Clima (PNMC). O texto submetido ao Senado 
Federal é resultante de compilação de diversas pro-
posições que tramitaram na Câmara dos Deputados, 
apensadas ao Projeto de Lei (PL) nº 18, de 2007, de 
autoria do Deputado Sarney Filho. Entre elas, merece 
especial destaque o PL nº 3.535, de 2008, de autoria 
do Poder Executivo, que institui a Política Nacional so-
bre Mudança do Clima e dá outras providências.

Estruturado em doze artigos, o projeto em exa-
me estabelece princípios, objetivos, diretrizes e instru-
mentos da PNMC (art. 1º). O art. 2º apresenta algumas 
definições importantes para a aplicação da lei. Entre 
elas figuram conceitos como mudança do clima, ga-
ses de efeito estufa, mitigação e adaptação, impacto 
e vulnerabilidade, fonte e sumidouro.

Conforme o art. 3º do PLC nº 283, de 2009, os 
princípios da PNMC são: precaução, prevenção, parti-
cipação cidadã, desenvolvimento sustentável e, no âm-
bito internacional, as responsabilidades comuns, porém 
diferenciadas. Na execução da Política, deverão ser 
considerados, entre outros, os seguintes aspectos:

i) todos têm o dever de atuar, em benefício das 
presentes e futuras gerações, para a redução dos im-
pactos decorrentes das interferências antrópicas sobre 
o sistema climático;

ii) serão tomadas medidas para prever, evitar ou 
minimizar as causas identificadas de mudança climá-
tica com origem antrópica no território nacional, sobre 
as quais haja razoável consenso por parte dos meios 
científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenô-
menos envolvidos;

iii) as medidas tomadas devem levar em conside-
ração os diferentes contextos socioeconômicos de sua 
aplicação, distribuir os ônus e encargos decorrentes 
entre os setores econômicos e as populações e comu-
nidades interessadas de modo equitativo e equilibrado 
e sopesar as responsabilidades individuais quanto à 
origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasiona-
dos sobre o clima; e

iv) o dispêndio público com as ações de enfren-
tamento das alterações climáticas não sofrerá contin-
genciamento de nenhuma espécie durante a execução 
orçamentária.

Os objetivos da PNMC estão enumerados no art. 
4º. Entre eles, merecem especial destaque:

i) redução das emissões antrópicas de gases de 
efeito estufa em relação às suas diferentes fontes;

ii) fortalecimento das remoções antrópicas por 
sumidouros de gases de efeito estufa em território 
nacional; e

iii) implementação de medidas para promover a 
adaptação à mudança do clima pelas três esferas da 
Federação, com a participação e a colaboração dos 
agentes econômicos e sociais interessados ou bene-
ficiários, em particular aqueles especialmente vulne-
ráveis aos seus efeitos adversos.

As diretrizes da PNMC, por seu turno, constam 
do art. 5º. Entre elas, figuram:

i) os compromissos assumidos pelo Brasil na 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mu-
dança do Clima, no Protocolo de Quioto e nos demais 
documentos sobre mudança do clima dos quais vier 
a ser signatário;

ii) as ações de mitigação da mudança do clima 
em consonância com o desenvolvimento sustentável, 
que sejam, sempre que possível, mensuráveis para sua 
adequada quantificação e verificação a posteriori;
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iii) as medidas de adaptação para reduzir os efei-
tos adversos da mudança do clima e a vulnerabilidade 
dos sistemas ambiental, social e econômico;

iv) a utilização de instrumentos financeiros e eco-
nômicos para promover ações de mitigação e adapta-
ção à mudança do clima; e

v) o aperfeiçoamento da observação sistemática 
e precisa do clima e suas manifestações no território 
nacional e nas áreas oceânicas contíguas.

Conforme disposto no art. 6º, a PNMC contará 
com os seguintes instrumentos:

i) o Plano Nacional sobre Mudança do Clima;
ii) o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima;
iii) a Comunicação Nacional do Brasil à Conven-

ção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Cli-
ma, de acordo com os critérios estabelecidos por essa 
Convenção e por suas Conferências das Partes;

iv) medidas fiscais e tributárias, linhas de crédito 
e financiamento, linhas de pesquisa e dotações orça-
mentárias específicas para ações de mitigação das 
emissões de gases de efeito estufa e de adaptação 
aos impactos da mudança do clima; e

v) mecanismos financeiros e econômicos – em 
âmbito doméstico e internacional – referentes às ações 
de mitigação e adaptação.

    O art. 7º do PLC nº 283, de 2009, estabelece, 
instrumentos institucionais para a atuação da PNMC. 
São eles, entre outros:

i) o Comitê Interministerial sobre Mudança do 
Clima;

ii) a Comissão Interministerial de Mudança Glo-
bal do Clima;

iii) o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima;
iv) a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudan-

ças Climáticas Globais – Rede Clima; e
a Comissão de Coordenação das Atividades de 

Meteorologia, Climatologia e Hidrologia.
O art. 8º da proposição trata da concessão de li-

nhas de crédito e financiamento, por instituições finan-
ceiras oficiais, para ações e atividades consentâneas 
com os objetivos da lei. A atuação das instituições ofi-
ciais deverá induzir a conduta dos agentes privados no 
âmbito de suas ações e responsabilidades sociais. Já 
o art. 9º trata da operacionalização do Mercado Bra-
sileiro de Redução de Emissões.

O art. 10 do PLC nº 283, de 2009, dispõe so-
bre a substituição gradativa dos combustíveis fósseis 
por fontes renováveis na matriz energética brasileira. 
São estimuladas as pequenas centrais hidrelétricas, 
a biomassa, o uso do biodisel, além das fontes solar, 
eólica e termal.

Segundo o art. 11, os princípios, objetivos, dire-
trizes e instrumentos das políticas públicas e progra-

mas governamentais deverão compatibilizar-se com 
os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos da 
PNMC.

O art. 12 veicula a cláusula de vigência, deter-
minando que a lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Além da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura 
(CI), a proposição será apreciada pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) e, em decisão termina-
tiva, pela de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle (CMA).

Até o momento, não foram apresentadas emen-
das.

II – Análise

De acordo com o art. 104 do Regimento Interno 
do Senado Federal, compete à CI opinar sobre maté-
rias pertinentes a transportes de terra, mar e ar, obras 
públicas em geral, minas, recursos geológicos, servi-
ços de telecomunicações, parcerias público-privadas, 
agências regulatórias pertinentes e outros assuntos 
correlatos.

As competências dessa Comissão estão, portanto, 
relacionadas aos insumos e a logística, necessárias ao 
desenvolvimento nacional. Absolutamente pertinente, 
dessa forma, a análise da Política Nacional sobre Mu-
dança do Clima, por este colegiado. Afinal, trata-se de 
uma política estruturante, que pretende servir de guia 
para a transição da economia brasileira para um novo 
paradigma, pouco intensivo em carbono e, desse modo, 
menos agressivo em relação ao sistema climático.

No mérito, consideramos a proposição convenien-
te e oportuna. Em dezembro de 2009, será realizada a 
15ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-15), 
em Copenhagen, na Dinamarca. No atual estágio das 
negociações internacionais, países emergentes como 
o Brasil são pressionados a assumir maior responsa-
bilidade no combate às mudanças climáticas.

A aprovação da PNMC, sinalizará para o mundo 
que o País, por um lado, não foge aos compromissos 
assumidos no âmbito das Nações Unidas e, por outro, 
reafirma o princípio das responsabilidades comuns, 
porém diferenciadas, pelo qual os países desenvolvi-
dos devem arcar com os maiores custos no enfrenta-
mento do problema.

Mas não é apenas o reconhecimento interna-
cional que nos preocupa. Nosso desenvolvimento é 
ainda mais importante. O Brasil tem avançado muito 
em termos de crescimento econômico, justiça social e 
responsabilidade ambiental, tripé que define o desen-
volvimento sustentável. Nossa matriz elétrica é basea-
da, majoritariamente, em fontes renováveis; o uso de 
biocombustíveis – em especial nos veículos flex fuel 
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– avança mais e mais a cada ano. Entretanto, devido 
às dimensões continentais do País e às fortes desigual-
dades que sempre marcaram a sociedade brasileira, é 
forçoso reconhecer que ainda há muito a ser feito.

No século XXI, contudo, não mais se mostra 
aceitável o modelo de desenvolvimento historicamente 
seguido pelos países hoje já desenvolvidos. É preciso 
conduzir o Brasil para uma economia pouco intensiva 
em carbono. Este é o mérito do PLC nº 283 de 2009: 
fixar os parâmetros para essa transição.

No que tange às competências desta Comissão 
a PNMC trata, por exemplo, da redução das emissões 
antrópicas de gases de efeito estufa em diversos seto-
res econômicos, especialmente transportes e geração 
de energia elétrica. Nesses casos a Política objetiva 
estimular o desenvolvimento e o uso de tecnologias 
limpas e o paulatino abandono do uso de fontes ener-
géticas que utilizem combustíveis fósseis.

Constituem instrumentos da Política (art. 6º, XI), 
as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimu-
lem o desenvolvimento de processos e tecnologias, que 
contribuam para a redução de emissões e remoções 
de gases de efeito estufa, bem como para a adapta-
ção dentre as quais o estabelecimento de critérios de 
preferências nas licitações e concorrências públicas, 
compreendidas, aí, as parcerias político-privadas e 
a autorização, permissão, outorga e concessão para 
exploração de serviços públicos e recursos naturais, 
para as propostas que propiciem maior economia de 
energia, água e outros recursos naturais e redução de 
emissões de gases de efeito estufa e de resíduos.

Além disso, o art. 10 traça parâmetros para a dimi-
nuição gradual da participação dos combustíveis fósseis 
na matriz energética brasileira. Há, contudo, um erro – 
claramente de redação – no caput desse dispositivo. Ao 
fazer menção à substituição gradativa dos combustíveis 
fósseis, como instrumento de ação governamental no 
âmbito da PNMC, o projeto utiliza a sigla PNMA. Para 
solucionar esse ligeiro equívoco, propomos uma emen-
da de redação ao final deste relatório.

O art. 11 se refere explicitamente à consolidação 
de uma economia de baixo consumo de carbono na 
geração de energia elétrica, nos transportes públicos

Urbanos e interestaduais de cargas e passagei-
ros e na mineração, entre outros.

Por fim, propomos emenda para incluir o compro-
misso recentemente anunciado pelo Poder Executivo de 
reduzir de 36,1% a 38,9% emissões de gás carbônico no 
Brasil até 2020, em relação ao que se emitiria se nada 
fosse feito.

Acreditamos, portanto, que o PLC nº 283, de 2009, 
vem, em boa hora, instituir uma política estruturante 
para todas as demais ações – nos âmbitos público e 

privado – relacionadas com a promoção do desenvol-
vimento sustentável no Brasil.

III – Voto

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara nº 283, de 2009, com as seguintes emendas:

Emenda nº 1 – CI

Substitua-se, no caput do art. 10 do PLC nº 283, 
de 2009, a expressão “do PNMA” por “da PNMC”.

Emenda nº 2 – CI

Inclua-se o seguinte art. 5º no PLC nº 283, de 
2009, renumerando-se os demais:

“Art. 5º Para alcançar os objetivos da 
PNMC, o País adotará como compromisso 
nacional voluntário ações de mitigação das 
emissões de gases de efeito estufa, com vistas 
a reduzir entre 36,1% e 38,9% suas emissões 
projetadas para 2020.

Parágrafo único. Decreto disporá sobre 
a projeção das emissões para 2020, assim 
como o detalhamento das ações para alcan-
çar o objetivo expresso no caput.”

Sala da Comissão, Senadora Ideli Salvati, Re-
latora.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Serviços de Infraestrutura, em 
Reunião realizada no dia 19 de novembro de 2009, 
aprovou Relatório favorável, da Senadora Ideli Salvatti, 
que passa a constituir Parecer da Comissão de Servi-
ços de Infraestrutura ao projeto de Lei da Câmara nº 
283, de 2009, que “Institui a Política Nacional sobre 
Mudança do Clima – PNMC e dá outras providências”, 
com as Emendas nºs 1 e 2 – CI, a seguir descrita:

Emenda nº 1 – CI

Substitua-se, no caput do art. 10 do PLC nº 283, 
de 2009, a expressão “do PNMA” por “da PNMC”.

Emenda nº 2 – CI

Inclua-se o seguinte artigo 5º, renumerando-se 
o atual artigo 5º e os demais:

Art. 5º Para alcançar os objetivos da política nacional 
de mudanças climáticas o País adotará como compromis-
so nacional voluntário ações de mitigação das emissões 
de gases do efeito estufa com vistas a reduzir suas emis-
sões projetadas para 2020, entre 36,1 e 38,9%.

Parágrafo único. A projeção das emissões para 2020, 
assim como o detalhamento das ações para alcançar o 
objetivo expresso no caput, serão dispostas por decreto.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2009. – 
Senador Fernando Collor, Presidente.
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PARECER Nº 2.138, DE 2009

Da Comissão de Assuntos Econômicos, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 283, de 
2009 (PL nº 18, de 2007, na origem), do De-
putado Sarney Filho, que institui a Política Na-
cional sobre Mudança do Clima – PNMC e dá 
outras providências.

Relator: Senador Renato Casagrande

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 283, de 2009 
(PL nº 18, de 2007, na origem), ora examinado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), consolida, 
nos termos do substitutivo aprovado, um conjunto de 
iniciativas apresentadas com a finalidade de instituir 
uma política nacional sobre mudança do clima. Entre 
essas iniciativas, inclui-se o Projeto de Lei nº 3.535, 
de 2008, de autoria do Poder Executivo.

O art. 2º do PLC em pauta apresenta os con-
ceitos técnicos para fins de aplicação da norma, en-
quanto que os princípios, os objetivos, as diretrizes e 
os instrumentos da Política Nacional sobre Mudança 
do Clima (PNMC) estão estabelecidos nos arts. 3º, 4º, 
5º e 6º, respectivamente.

A PNCM e as ações dela decorrentes fundamen-
tam-se nos princípios da precaução, da prevenção, da 
participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e 
das responsabilidades comuns, porém diferenciadas.

São objetivos da PNMC, entre outros: (i) a compa-
tibilização do desenvolvimento econômico-social com a 
proteção do sistema climático; (ii) a redução das emis-
sões antrópicas de gases-estufas em relação às suas 
diferentes fontes; (iii) o estímulo ao desenvolvimento e 
ao uso de tecnologias limpas e o paulatino abandono 
do uso de fontes energéticas que utilizem combustí-
veis fósseis; e (iv) o estímulo ao desenvolvimento do 
Mercado Brasileiro de Redução de Emissões.

Dentre as diretrizes da PNMC, merecem desta-
que: (i) as ações de mitigação da mudança do clima 
em consonância com o desenvolvimento sustentável; 
(ii) as medidas de adaptação para reduzir os efeitos 
adversos da mudança do clima e a vulnerabilidade dos 
sistemas ambiental, social e econômico; (iii) a utiliza-
ção de instrumentos financeiros e econômicos para 
promover ações de mitigação e adaptação à mudança 
do clima; (iv) o apoio e o fomento às atividades que 
reduzam as emissões ou promovam as remoções por 
sumidouros dos gases-estufa; (v) a promoção da co-
operação internacional para financiamento, a capaci-
tação, o desenvolvimento, a transferência e a difusão 
de tecnologias e processos para a implementação de 

ações de mitigação e adaptação, incluindo a pesquisa 
científica e o intercâmbio de informações.

São instrumentos da PNMC, entre outros: (i) o 
Plano Nacional e o Fundo Nacional sobre Mudança do 
Clima; (ii) a Comunicação Nacional do Brasil à Con-
venção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima; (iii) as resoluções da Comissão Interminis-
terial de Mudança Global do Clima; (iv) as medidas 
fiscais e tributárias, linhas de crédito e financiamento 
de agentes financeiros públicos e privados e dotações 
orçamentárias específicas para ações de mitigação 
das emissões de gases-estufa e de adaptação aos im-
pactos da mudança do clima; e (v) o estabelecimento 
de metas, quantificáveis e verificáveis, para a redução 
de emissões por fontes e remoções por sumidouro de 
gases-estura.

Na sequência, o art. 7º do projeto reconhece como 
instrumentos institucionais para a atuação da PNMC: 
(i) o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima; 
(ii) a Comissão Interministerial de Mudança Global do 
Clima; (iii) o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima; 
(iv) a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças 
Climática Globais (Rede Clima); e (v) a Comissão de 
Coordenação das Atividades de Meteorologia, Clima-
tologia e Hidrologia.

Segundo o art. 8º, as instituições financeiras 
oficiais ficam obrigadas a oferecer linhas de crédito e 
financiamento específicos voltados para ações e ati-
vidades que atendam os objetivos da lei.

Por sua vez, o art. 9º determina que o Mercado 
Brasileiro de Redução de Emissões será operaciona-
lizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de 
valores e entidades de balcão organizado, autorizados 
pela Comissão de Valores Imobiliários, onde se dará 
a negociação de títulos mobiliários representativos de 
emissões de gases-estufa evitadas certificadas.

O art. 10 trata da substituição gradativa dos com-
bustíveis fósseis que compõem a matriz energética 
nacional por fontes renováveis, devendo ser

Estimuladas as energias solar, termal, eólica, da 
biomassa e da co-geração, bem como o aproveitamento 
das pequenas centrais hidrelétricas (PCH).

Por fim, o art. 11 do projeto assenta que as polí-
ticas públicas e os programas governamentais devem 
compatibilizar-se com os princípios, os objetivos, as 
diretrizes e os instrumentos da PNMC.

A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura anali-
sou inicialmente a matéria e aprovou o parecer da re-
latora, que apresentou voto favorável ao projeto, com 
duas emendas – uma de redação e outra de mérito.

A emenda de mérito inclui novo artigo no PLC 
para assentar expressamente no texto que “o País 
adotará como compromisso nacional voluntário ações 
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de mitigação das emissões de gases de efeito estu-
fa, como vistas a reduzir entre 36,1% e 38,9% suas 
emissões projetadas para 2020”. O parágrafo único do 
dispositivo acrescido estatui que “decreto disporá so-
bre a projeção das emissões para 2020, assim como 
o detalhamento das ações para alcançar o objetivo 
previsto no caput”.

Já a emenda de redação objetiva corrigir sigla 
mencionada no caput do art. 10 do projeto.

Após o exame desta Comissão, a matéria será 
apreciada, em decisão terminativa, pela Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle.

Não foram apresentadas emendas à proposição 
no prazo regimental.

II – Análise

O PLC nº 283, de 2009, trata de matéria sobre a 
qual incumbe à Comissão de Assuntos Econômicos 
opinar, conforme dispõe o art. 99 do Regimento Inter-
no do Senado Federal.

O contínuo aumento da temperatura global, cau-
sado pelo crescimento das emissões antrópicas de 
gases-estufa ao longo do último século, produzirá – se 
não agirmos de imediato – efeitos adversos no bem-
estar das populações e na economia de todos os paí-
ses, com consequências mais severas para as nações 
mais pobres e menos desenvolvidas.

Como se sabe, os países industrializados são 
os responsáveis históricos pelo agravamento global e, 
com base no princípio das responsabilidades comuns, 
porém diferenciadas, adotado pela Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, acordada 
em 1992, devem arcar com a maior parcela do esforço 
financeiro para o enfrentamento do problema.

No entanto, deve-se atentar para o fato de que 
as emissões dos países emergentes vêm aumentando 
de forma significativa, o que exigirá dessas nações – 
em especial Brasil, China e Índia – maior comprome-
timento com ações de mitigação.

Também é fato que a economia dos países em 
desenvolvimento não pode abdicar de seguir cres-
cendo, de modo a assegurar a essas populações as 
condições de conforto e segurança que os países in-
dustrializados já atingiram.

Embora cortar emissões exija esforços financei-
ros de grande monta, dados publicados pelo “Relatório 
Stern”, em outubro de 2006, indicam que, numa pers-
pectiva econômica, é mais vantajoso agir de imediato 
do que ignorar ou postergar a questão. Enquanto os 
custos para estabilizar as emissões globais seriam equi-
valentes a 1% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, 

a inação levará a uma perda anual de 5%, no cenário 
mais otimista, estima o relatório.

Ainda segundo o autor do referido relatório, a miti-
gação – tomada de medidas vigorosas para a redução 
das emissões – deve ser considerada como um inves-
timento (...). Se estes investimentos forem realizados 
de forma sensata, os custos serão viáveis, proporcio-
nando ao mesmo tempo um leque de oportunidades 
para o crescimento e o desenvolvimento.

Diante desse quadro, a iniciativa sob exame mos-
tra-se extremamente oportuna. De acordo com o projeto, 
constituem instrumentos da PNMC as medidas fiscais e 
tributárias, a serem estabelecidas em leis específicas, 
que se destinem a estimular ações de redução de emis-
sões e remoção de geses-estufa, incluindo alíquotas 
diferenciadas, isenções, compensações e incentivos. 
Também prevê dotações específicas no orçamento da 
União e linhas de crédito e financiamentos ofertados 
por instituições financeiras oficiais para apoiar ações 
e atividades consentâneas com os objetivos da Políti-
ca. Além disso, o dispêndio público com as ações de 
enfrentamento das alterações climáticas não sofrerá 
contingenciamento de nenhuma espécie durante a 
execução orçamentária.

A inclusão no texto do PLC, pela Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, do compromisso assumido 
pelo Brasil de reduzir entre 36% e 39% suas emissões 
em relação à trajetória de crescimento até 2020 con-
solidou a disposição do País de combater as causas 
do aquecimento global.

Além disso, colocou uma vez mais o Brasil como 
protagonista nas discussões internacionais sobre mu-
dança do clima, posição já ocupada ao delinear o Me-
canismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), adotado 
pelo Protocolo de Quioto. Nessa liderança, poderá 
exigir que os países industrializados adotem metas 
ambiciosas de redução de emissões e cobrar aporte 
financeiro externo para as ações nacionais de mitiga-
ção e adaptação.

A propósito, os percentuais definidos no compro-
misso nacional representam uma redução de até 1,05 
bilhões de toneladas de gás carbônico em relação ao 
cenário projetado para 2020 – que prevê emissões da 
ordem de 2,7 bilhões de toneladas. Estudos da Rede 
Clima apontam que o Brasil tem potencial de redução 
em vários setores da economia, e só com a expansão 
dos biocombustíveis poderá ser evitada emissão de 
até 50 milhões de toneladas por ano.

Embora a inscrição, em lei, do compromisso anun-
ciado pelo Governo Federal represente um avanço para 
alcançar os objetivos da PNMC, julgamos necessário 
vinculá-lo ao segundo Inventário Nacional de Emissões 
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e Remoções de Gases de Efeito Estufa, que consolida 
dados de 1990 a 2005 e será apresentado em 2010.

Tal medida permitirá que tanto o Poder Legislativo 
quanto a sociedade possam acompanhar e fiscalizar 
o cumprimento da meta, de modo a garantir que os 
percentuais de redução definidos pelas autoridades 
governamentais não representam tão-somente um 
manifesto de intenções.

Com esse objetivo, votamos pelo texto aprovado 
pela Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, com 
uma subemenda à Emenda nº 2 – CI. Além disso, por 
se tratar de dispositivo de caráter transitório, sugeri-
mos renumerar, como art. 12, o art. 5º acrescido ao 
PLC pela Emenda nº 2 – CI, de modo a atender o que 
determina o inciso III do art. 3º da Lei Complementar 
nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a 
elaboração e a redação das leis.

Propomos também uma emenda ao parágrafo 
único do art. 11 do texto original do PLC, de modo a 
tornar mais claro o campo de aplicação da lei.

Dessa feita, entendemos que o Congresso, ao 
aprovar a PNMC – que, em conjunto com o Fundo Na-
cional sobre Mudança do Clima e o Plano Nacional de 
Mudança do Clima, assegura os instrumentos institu-
cionais, financeiros e operacionais necessários para o 
combate do aquecimento global –, estará sinalizando 
para um modelo econômico de baixo nível de carbono, 
que viabilizará o crescimento e o desenvolvimento do 
País em bases sustentáveis.

III – Voto

Diante do exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 283, de 2009 (PL nº 18, de 
2007, na origem), com a Emenda nº 1 – CI e a Emenda 
nº 2 – CI, acolhida nos termos da seguinte Subemen-
da, apresentando ainda, a Emenda nº 3:

SUBEMENDA – CAE 
(à Emenda nº 2 – CI)

Dê-se a seguinte redação ao art. 5º acrescen-
tado ao PLC nº 283, de 2009, pela Emenda nº 2 – CI 
renumerando-o como art. 12 e, como art. 13, o art. 12 
do texto original.

“Art. 12. Para alcançar os objetivos da PNMC, o 
País adotará como compromisso nacional voluntário 
ações de mitigação das emissões de gases de efeito 
estufa, com vistas a reduzir entre 36,1% e 38,9% suas 
emissões projetadas até 2020.

Parágrafo único. A projeção das missões para 
2020, assim como o detalhamento das ações para 
alcançar o objetivo expresso no caput, serão dispos-
tas por decreto, tendo por base o segundo Inventário 
Brasileiros de Emissões e Remoções Antrópicas de 
Gases de Efeito Estufa não Controlados pelo Protocolo 
de Montreal, a ser concluído em 2010”. 

EMENDA Nº 3 – CAE

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do 
art. 11 do PLC nº 283, de 2009:

“Art. 11.  ................................................
Parágrafo único. Decreto do Poder Exe-

cutivo estabelecerá em, consonância com a 
Política Nacional sobre Mudança do Clima, os 
Planos setoriais de mitigação e de adaptação 
às mudanças climáticas visando à consolida-
ção de uma economia de baixo consumo de 
carbono, na geração e distribuição de energia 
elétrica, no transporte público urbano e nos sis-
temas modais de transporte interestadual de 
cargas e passageiros, na indústria de transfor-
mação e na de bens de consumo duráveis, nas 
indústrias químicas fina e de base, na indústria 
de papel e celulose, na mineração, na indústria 
da construção civil, nos serviços de saúde e 
na agropecuária, com vistas a atender metas 
gradativas de redução de emissões antrópi-
cas quantificáveis e verificáveis, consideran-
do as especificidades de cada setor, inclusive 
por meio do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) e das Ações de Mitigação Na-
cionalmente Apropriadas (NAMAs)”

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2009. – 
Senador Renato Casagrande, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
O parecer da Comissão de Serviços de Infraestrutura é 
favorável, com as Emendas nº 1 e 2, que apresenta.

O parecer da Comissão de Assuntos Econômicos 
é favorável ao projeto e à Emenda nº 1-CI e, parcial-
mente, à Emenda nº 2-CI, nos termos da subemenda 
apresentada. Apresenta, ainda, a Emenda nº 3.

Concedo a palavra à Senadora Marina Silva para 
proferir parecer sobre a matéria, pela Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização 
e Controle. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

Quero registrar que, nessa matéria, como existem 
diversos posicionamentos, há um acordo para que se 
vote o relatório emitido pelo Senador Renato Casagran-
de, com a definição de que não se fixarão metas, de 
que não se estabelecerão metas na lei. As metas se-
rão definidas em resolução posterior, exatamente para 
que se tenha flexibilidade de atuação. A Senadora Ideli 
vai encaminhar essa questão, mas o entendimento é a 
votação com o Senador Renato Casagrande.

A SRª MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente, V. Exª me havia passado a palavra. Não entendi 
o que aconteceu, gostaria só de compreender. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– De acordo com o espelho que temos da matéria, V. 
Exª é Relatora da Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor, Fiscalização e Controle. 

A SRª MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Exa-
tamente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Esse parecer é favorável ao projeto?

A SRª MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – O pa-
recer não é contrário ao projeto. O parecer é favorável 
ao projeto, com as emendas. 

Só queria entender se, de acordo com o proce-
dimento, vou fazer o meu parecer, ou se não é permi-
tido fazer o parecer da Comissão de Meio Ambiente; 
se vai ser dada preferência ao parecer do Senador 
Casagrande em prejuízo do parecer da Comissão de 
Meio Ambiente. 

Se for isso, eu gostaria de pedir preferência tam-
bém, para poder proferir meu parecer. Eu gostaria que 
o Plenário tivesse o direito de avaliar as propostas que 
estão colocadas no meu parecer. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Como não há pedido de preferência para nenhum 
parecer, seguiremos os pareceres das comissões, e 
V. Exª é a primeira que tem de dar o parecer, porque 
é o objetivo da matéria. 

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

A SRª MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

A dinâmica da votação. Nós ouviremos o parecer de 
cada Comissão e depois escolheremos o parecer? 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Os dois primeiros já foram dados. Falta ...

A SRª MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Então, 
pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Ai, então, 
explicitaremos qual a prioridade de votação dos três 
pareceres, posteriormente. 

A SRª MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem. A Comissão de ...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Não é o parecer que é votado, a matéria é que 
é votada. Ela pode ser votada independentemente do 
parecer.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Mas ela 
tem o substitutivo, Sr. Presidente. Não terá prioridade 
o substitutivo dela. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Ela vai apresentar o parecer da Comissão. 

A SRª MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr. 
Presidente, pela ordem. 

A Comissão de Meio Ambiente é a Comissão de 
mérito, portanto era a última Comissão a se manifestar 
em caráter terminativo. 

Com justa razão, a Senadora Ideli Salvatti, para 
adiantar o prazo, pediu que viesse direto para o Ple-
nário. Então, o encaminhamento correto é o de que a 
Comissão de Infraestrutura dê o seu parecer, a Co-
missão de Assuntos Econômicos e a Comissão de 
mérito, que sou eu.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª está com a palavra, justamente para dar seu 
parecer, de mérito, pela Comissão. Nós iremos ouvir. 

A SRª MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Se vão 
ser os três pareceres, a ordem é Infraestrutura, que 
foi a primeira a se manifestar, Assuntos Econômicos e 
Meio Ambiente, com o parecer de mérito. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Quero esclarecer a V. Exª que aqui não votamos pa-
recer, vamos a matéria.

O Plenário... Naturalmente, o parecer orienta o 
Plenário sobre... E vamos ouvir o seu; os outros dois 
já foram dados.

PARECER Nº 2.139, DE 2009-PLEN

A SRª MARINA SILVA (Bloco/PT – AC, Para pro-
ferir parecer.) – Então, Sr. Presidente, enfim, sei que 
houve uma reunião. Acho que vou para a tribuna. 
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acho, em 
primeiro lugar, que estamos vivendo um momento his-
tórico. Não vou ler aqui o parecer, que já li na Comissão 
de Meio Ambiente, e, obviamente, vou-me ater aqui 
àquilo que acho que é essencial, que são as emendas 
que apresentei.

Desde o início, esse debate vinha sendo condu-
zido, no meu entendimento, de uma forma equivocada, 
porque, em primeiro lugar, o Brasil, que tem uma res-
ponsabilidade enorme em relação a essa questão das 
mudanças climáticas, estava tratando esse assunto de 
uma forma, no meu entendimento, bastante refratária e 
num nível muito intermediário do Governo. Só há três 
meses, o assunto, em função da pressão da sociedade 
nos seus mais diferentes segmentos, subiu para o nível 
de decisão alta, a do Presidente da República. 

Mas, nas primeiras reuniões, ainda havia uma 
posição muito refratária em relação ao Brasil a se com-
prometer com metas de redução de CO2. 

Com todo o esforço do Ministério do Meio Am-
biente, de técnicos do Ministério de Ciência e Tecno-
logia, como o Dr. Carlos Nobre, de empresários que 
se reuniram em São Paulo e disseram que queriam 
comprometer-se com metas, e de segmentos do Con-
gresso Nacional que sempre colocaram muito enfatica-
mente que era possível o Brasil assumir metas; e, em 
função da conjuntura política, que favorece uma atitu-
de de mudança na posição do Brasil de ser refratário 
a metas, corretamente, o Governo se comprometeu 
com a meta de 36,1% e 38,9%.

Até aí, já temos um avanço. Qual é o prejuízo? 
É que isso não foi debatido, em nenhum momento, 
com a sociedade. Isso aconteceu interna corporis, 
dentro do Governo, e a sociedade, que estava aberta 
a debater com o Ministério de Ciência e Tecnologia, 
do Meio Ambiente e de Relações Exteriores, não teve 
a oportunidade de fazê-lo.

Hoje, por iniciativa da Comissão de Meio Am-
biente, o Ministro Sérgio Rezende apresentou os da-
dos. Segundo ele, podemos chegar a 2020 com uma 
base a partir de 2005, de que as emissões de CO2 
devem ser não de 20% ou 15%, como está na pro-
posta apresentada pelo Ministério do Meio Ambiente, 
mas de 25%.

Diante disso, considerando que foi um avanço, 
reconhecendo-o, dando o crédito do avanço para a 
sociedade e para o Governo e o Congresso, apre-
sentei quatro emendas, que considero fundamentais, 
para que tenhamos uma proposta de estrutura e não 
de conjuntura.

Repito, uma proposta brasileira de estruturar um 
processo, mas não apenas para a conjuntura política 

de Copenhague e, agora, para o momento político 
brasileiro.

Quais são as emendas?
A Senadora Ideli Salvatti, corretamente, dá a sua 

contribuição quando propõe a institucionalização da 
proposta para que não fique apenas uma intenção.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senadora Marina, com licença, interrompo V. Exª para 
prorrogar o tempo desta sessão pelo prazo necessário 
à conclusão dos nossos trabalhos. 

V. Exª continua com a palavra.
A SRª MARINA SILVA (PV – AC) – Obrigada, 

Sr. Presidente.
A Senadora ideli Salvatti faz corretamente a ins-

titucionalização da proposta na Comissão de Infra-
Estrutura. O Senador Renato Casagrande faz uma 
associação ao inventário na Comissão de Assuntos 
Econômicos e mais uma emenda que aperfeiçoa esse 
processo. Eu apresentei mais quatro propostas, qua-
tro emendas, uma delas estabelece a base de 2005 e 
que a redução em 2020 não poderia ser inferior a 20%, 
para que não estejamos aqui, Sr. Presidente, fazendo 
um regramento sobre uma projeção. 

Como vamos fazer uma lei baseada em uma 
projeção? Temos que fazer uma lei considerando as 
emissões reais, e, desse modo, poderá ser 15%, como 
já está na proposta do Governo; 20%, como está na 
minha emenda; ou 25%, como será quando o inven-
tário sair. Não teremos como argumentar em contrário 
se o inventário estiver dizendo 25%, mas, como ainda 
não temos esse dado, prefiro ser conservadora, 20%, 
mas incidindo de fato nas emissões de CO2, e irmos 
para Copenhague, sim, como o Governo de São Pau-
lo, que assumiu uma meta incidindo sobre 2005 em 
uma redução de 20%. 

Diga-se de passagem que não é fácil, porque lá 
vai incidir sobre a indústria. Em nosso caso, no Brasil, 
como um todo, vai incidir sobre o desmatamento. Não 
é que seja mais fácil, Sr. Presidente, mas nós já temos 
a maior parte, no caso da Amazônia, que é a redução 
de 80% do que vem de lá.

Outra proposta que apresentei, outra emenda: 
é que se retire a palavra “voluntário” da política na-
cional.

Sr. Presidente, quero fazer um apelo a esta Casa, 
à Senadora Ideli, ao Senador Renato Casagrande, ao 
Líder do Governo. No âmbito da convenção, existem 
duas modalidades de participação dos países: uma é 
a dos países do Anexo I, que são os países desenvol-
vidos, a que chamamos de “países anexos”; e a dos 
países não anexos. 

Os países não anexos são os países em desen-
volvimento. Só existe uma forma de os países não 
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anexos participarem: como voluntários. Está correto 
quando dizemos que somos voluntários no âmbito 
da convenção, o que não significa que o compromis-
so brasileiro não seja vinculante. Ele será vinculante. 
Não poderá o Brasil apresentar a sua meta voluntária 
e depois mudar de posição. Ele terá que cumprir com 
a meta. No caso, a política nacional será para os pró-
ximos 15 ou 20 anos.

Ora, se dissermos que é voluntária, significa que 
o próximo Governo poderá fazê-la ou não. Logo, cria-
mos toda uma discussão pré-Copenhague, a sociedade 
brasileira louva o que estamos fazendo aqui, só que 
isso é algo que não terá conseqüência.

Então, eu propus a supressão do termo “volun-
tário”, o que não implica mudar isso na Convenção, 
porque na convenção não se muda um processo que 
é negociado multilateralmente. É uma questão concei-
tual. Nós não podemos aprovar no Congresso Nacio-
nal, no Senado brasileiro, algo que é uma imprecisão 
técnica. Voluntário é o termo na convenção. Aqui, não 
precisa dizer que é voluntário nem voluntário; é o com-
promisso brasileiro. E nós estamos institucionalizando 
o nosso compromisso, senão nós vamos cometer uma 
imprecisão. 

Outra emenda que, no meu entendimento, não 
tem nenhum problema, porque só estamos dizendo que 
vamos criar um sistema, uma espécie de um portal, na 
Internet, para acompanhar os esforços brasileiros de 
redução de CO². É isso que o mundo inteiro vai fazer 
independentemente de querermos, porque as metas 
terão que ser quantificáveis, verificáveis e reportáveis. 
Em todos os sentidos haverá transparência. E se vai 
haver transparência para o mundo, obviamente terá de 
haver transparência também para que os cientistas, 
os empresários, os formadores de opinião, as pesso-
as, de modo geral, possam acompanhar quais são os 
resultados da implementação do Plano Nacional de 
Meio Ambiente, da política nacional de meio ambiente 
e como estão sendo aplicados os recursos do Fundo 
Nacional do Meio Ambiente. 

Uma terceira emenda diz que nós devemos ter 
plano de combate ao desmatamento para todos os 
biomas. Nós já temos um plano para a Amazônia. E 
se nós estamos dizendo que vamos também ter uma 
redução de 40%, no cerrado, por que não ter o plano 
de combate ao desmatamento do cerrado, da caatinga? 
Isso é para dar consistência ao que nós estamos nos 
propondo a fazer com maior grau de efetividade. 

E, por último, uma emenda mostrando a nossa 
preocupação de proteger as áreas marinhas, porque 
são sumidouros de carbono e estão sendo destruídas, 
e também que o Brasil vai cuidar da sua zona costeira, 
vai cuidar dos recursos naturais, da biodiversidade ma-

rinha, que tanto pode ser um fator de emissão quanto 
de estoque de carbono, um sumidouro de carbono.

São essas as quatro emendas que apresento. 
Não vejo motivos que possamos ser contrários, since-
ramente. Então, eu gostaria de fazer um apelo aqui ao 
Governo, aos Partidos de Oposição no sentido de que 
façamos algo que, de fato, possa marcar a história do 
Brasil, como fomos capazes de marcar, inclusive com 
a minha contribuição, quando o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso foi lá para Johannesburg. Eu e o 
Senador Lúcio Alcântara relatamos a proposta brasi-
leira de Ratificação do Protocolo de Kyoto e todas as 
medidas que, naquele momento, eram necessárias 
para que o Brasil fosse para lá com efetividade.

O meu apelo é que, em nome do Brasil, da con-
tribuição do planeta, não se faça agora um bicho de 
sete cabeças em torno de algo que é possível o Brasil 
fazer. Algumas pessoas, talvez por ainda não terem 
tido a oportunidade de se debruçar sobre a convenção, 
estão fazendo confusão com algumas coisas que se 
resolvem observando a tecnicidade. 

O Brasil, segundo o próprio Ministro de Ciência e 
Tecnologia, poderá ter uma redução de 25% com base 
em 2005. E nós estamos propondo que seja 20%, in-
clusive porque é algo que se equipara ao que foi feito 
pelo Governo de São Paulo.

E eu faço aqui um apelo para que possamos votar 
não só as emendas da Senadora Ideli e a emenda do 
Senador Renato Casagrande, mas também as emen-
das que apresentei, que considero relevantes. 

Sem a emenda que estabelece que a incidên-
cia será sobre as emissões reais, estaremos fazendo 
apenas um exercício de futurologia. Vamos ganhar na 
conjuntura e vamos na parte das políticas estruturan-
tes, para que, de fato, possamos cumprir a meta com 
a qual estamos nos comprometendo.

Por último, nem mudei o número. Deixei exata-
mente o número que o Governo apresentou – 36,1%, 
38,9% –, porque não queríamos inventar um dado, 
não queríamos entrar em contradição com a estima-
tiva feita pelo Ministério do Meio Ambiente, ainda que 
fosse possível, hoje, com base no discurso oficial do 
Ministro Rezende, fazer essa mudança.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 2.139, DE 2009

Da Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle, so-
bre Projeto de Lei da Câmara nº 283, de 2009 
(PL nº 18, de 2007, na origem), do Deputado 
Sarney Filho, que institui a Política Nacional 
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sobre Mudança do Clima –PNMC, e dá outras 
providências.

Relatora: Senadora Marina Silva

I – Relatório

Submete-se ao exame da Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA), o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 
nº 283, de 2009 (PL nº 18, de 2007, na origem), de 
autoria do Deputado Sarney Filho. O texto aprovado 
na Câmara dos Deputados resulta da compilação de 
diversas proposições que tramitaram apensadas na-
quela Casa Legislativa. Entre eles, merece destaque 
o PL nº 3.535, de 2008, do Poder Executivo, que ins-
titui a Política Nacional sobre Mudança do Clima e dá 
outras providências.

No Senado Federal, o projeto foi submetido à 
apreciação das Comissões de Serviços de Infra-Es-
trutura (CI) e de Assuntos Econômicos (CAE). Nesta 
oportunidade, cabe à CMA manifestar-se.

Em doze artigos, o PLC nº 283, de 2009, institui 
a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC, 
e dá outras providências. Conforme o art. 1º, o projeto 
estabelece princípios, objetivos, diretrizes e instrumen-
tos da Política. O art. 2º apresenta algumas definições 
importantes para a aplicação da lei. Entre elas figuram 
conceitos como mudança do clima, gases de efeito es-
tufa, mitigação e adaptação, impacto e vulnerabilidade, 
fonte e sumidouro.

O art. 3º do projeto estabelece os princípios da 
PNMC: precaução, prevenção, participação cidadã, de-
senvolvimento sustentável e, no âmbito internacional, 
as responsabilidades comuns, porém diferenciadas. 
Na execução da Política, deverão ser considerados, 
entre outros, os seguintes aspectos:

i) todos têm o dever de atuar em benefício das 
presentes e futuras gerações, para a redução dos im-
pactos decorrentes das interferências antrópicas sobre 
o sistema climático;

ii) serão tomadas medidas para prever, evitar ou 
minimizar as causas identificadas da mudança climá-
tica com origem antrópica no território nacional, sobre 
os quais haja razoável consenso por parte dos meios 
científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenô-
menos envolvidos;

iii) as medidas tomadas devem levar em conside-
ração os diferentes contextos socioeconômicos de sua 
aplicação, distribuir os ônus e encargos decorrentes 
entre os setores econômicos e as populações e comu-
nidades interessadas de modo equitativo e equilibrado 
e sopesar as responsabilidades individuais quanto à 
origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasiona-
dos sobre o clima; e

iv) o dispêndio público com as ações de enfren-
tamento das alterações climáticas não sofrerá contin-
genciamento de nenhuma espécie durante a execução 
orçamentária.

Os objetivos da PNMC estão enumerados no art. 
4º. Entre eles, merecem especial destaque:

– redução das emissões antrópicas de gases de 
efeito estufa em relação às suas diferentes fontes;

– fortalecimento das remoções antrópicas por 
sumidouros de gases de efeito estufa em território 
nacional; e

– implementação de medidas para promover a 
adaptação à mudança de clima pelas três esferas da 
Federação, com a participação e a colaboração dos 
agentes econômicos e sociais interessados ou bene-
ficiários, em particular aqueles especialmente vulne-
ráveis aos seus efeitos adversos.

As diretrizes da PNMC, por seu turno, constam 
do art. 5º. Entre elas, figuram:

os compromissos assumidos pelo Brasil na Con-
venção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima, no Protocolo de Quioto e nos demais do-
cumentos sobre mudança do clima dos quais vier a 
ser signatário;

as ações de mitigação da mudança do clima em 
consonância com o desenvolvimento sustentável, que 
sejam, sempre que possível, mensuráveis para sua 
adequada quantificação e verificação a posteriori;

as medidas de adaptação para reduzir os efeitos 
adversos da mudança do clima e a vulnerabilidade dos 
sistemas ambiental, social e econômico;

a utilização de instrumentos financeiros e econô-
micos para promover ações de mitigação e adaptação 
à mudança do clima; e

o aperfeiçoamento da observação sistemática 
e precisa do clima e suas manifestações no território 
nacional e nas áreas oceânicas contíguas.

Conforme disposto no art. 6º, a PNMC contará 
com os seguintes instrumentos:

– o Plano Nacional sobre Mudança do Clima;
– o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima;
– a Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, 
de acordo com os critérios estabelecidos por essa Con-
venção e por suas Conferências das Partes;

medidas fiscais e tributárias, linhas de crédito e 
financiamento, linhas de pesquisa e dotações orça-
mentárias específicas para ações de mitigação das 
emissões de gases de efeito estufa e de adaptação 
aos impactos da mudança do clima; e

mecanismos financeiros e econômicos – em âm-
bito doméstico e internacional – referentes às ações 
de mitigação e adaptação.
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O art. 7º do PLC nº 283, de 2009, estabelece ins-
trumentos institucionais para atuação da PNMC. São 
eles, entre outros:

i) o Comitê Interministerial sobre Mudança do 
Clima;

ii) a Comissão Interministerial de Mudança Glo-
bal do Clima;

iii) o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima;
iv) a Rede Brasileira de Pesquisas Sobre Mudan-

ças Climáticas Globais – Rede Clima; e
v) a Comissão de Coordenação das Atividades 

de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia.
O art. 8º da proposição trata da concessão de li-

nhas de crédito e financiamento, por instituições finan-
ceiras oficiais, para ações e atividades consentâneas 
com os objetivos da lei. A atuação das instituições ofi-
ciais deverá induzir a conduta dos agentes privados no 
âmbito de suas ações e responsabilidades sociais. Já 
o art. 9º trata da operacionalização do Mercado Bra-
sileiro de Redução de Emissões.

O art. 10 do PLC nº 283, de 2009, dispõe so-
bre a substituição gradativa dos combustíveis fósseis 
por fontes renováveis na matriz energética brasileira. 
São estimuladas as pequenas centrais hidrelétricas, 
a biomassa, o uso do biodiesel, além das fontes solar, 
eólica e termal.

Segundo o art. 11, os princípios, objetivos, dire-
trizes e instrumentos das políticas públicas e progra-
mas governamentais deverão compatibilizar-se com 
os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos da 
PNMC.

O art. 12 veicula a cláusula de vigência, deter-
minando que a lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

Na CI, o PLC nº 283, de 2009, foi aprovado com 
duas emendas. A primeira, de redação, substitui, no ca-
put do art. 10, a expressão “do PNMA” pela expressão 
“da PNMC”. A segunda, de mérito, procura atualizar o 
projeto em relação às metas voluntárias anunciadas 
pelo Governo Federal após o envio do projeto ao Se-
nado Federal. Isso foi feito mediante a inclusão de um 
novo art. 5º, com a seguinte redação:

Art. 5º Para alcançar os objetivos da PNMC, o 
País adotará como compromisso nacional voluntário 
ações de mitigação das emissões de gases de efeito 
estufa, com vistas a reduzir entre 36,1% e 38,9% suas 
emissões projetadas para 2020.

Parágrafo único. Decreto disporá sobre a proje-
ção das emissões para 2020, assim como o detalha-
mento das ações para alcançar o objetivo expresso 
no caput.

Na CAE, foi apresentada uma subemenda al-
terando o parágrafo único do novo artigo incluído ao 
PLC pela Emenda nº 2 – CI, destinada a vincular a 
redução das emissões de gases de efeito estufa, pro-
jetadas até 2020, ao segundo Inventário Nacional de 
Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito 
Estufa. Não Controlados pelo Protocolo de Montreal, 
a ser concluído em 2010.

Outra emenda altera a redação do parágrafo 
único do art. 11, estabelecendo que as ações volun-
tárias destinadas a atender as metas de redução de 
emissões antrópicas serão estabelecidas por decreto 
do Poder Executivo, considerando as especificidades 
de cada setor da economia e determinando que esse 
compromisso poderá ser alcançado por meio de NAMA 
e projetos de MDL.

II – Análise

Conforme o art. 102-A, II, a, compete à CMA 
opinar sobre os assuntos atinentes à defesa do meio 
ambiente, especialmente sobre proteção do meio am-
biente e controle da poluição, conservação da natureza 
e defesa dos recursos naturais, entre outros.

A mudança do clima constitui o maior desafio já 
imposto à humanidade. Trata-se de uma questão com 
óbvias implicações ambientais, associadas a outras, 
de natureza econômica, social, cultural e tecnológica, 
apenas para citar algumas.

Em 2007, o Painel Intergovernamental sobre Mu-
danças Climáticas (IPCC) – vinculado à Organização 
das Nações Unidas (ONU) e que reúne milhares de 
cientistas das mais diversas nacionalidades, inclusive 
brasileiros – divulgou seu Quarto Relatório de Avalia-
ção. De acordo com esse documento, as alterações 
do clima são inequívocas e, com 90% de certeza, de-
correm das atividades humanas. As principais causas 
do agravamento do efeito estufa são o uso indiscrimi-
nado de combustíveis fósseis e as mudanças de uso 
da terra, em especial o desmatamento.

As consequências do fenômeno também já foram 
muito divulgadas. Aumento das temperaturas médias 
no planeta, derretimento das geleiras, elevação do ní-
vel dos oceanos, perda de áreas agricultáveis, deslo-
camento de culturas agrícolas, aumento da incidência 
de doenças tropicais, entre outras. As modificações 
da geografia física terão, certamente, reflexos sobre a 
geografia humana no mundo. Projeta-se um forte au-
mento dos contingentes populacionais deslocados – 
os refugiados ambientais, e dos conflitos decorrentes 
da escassez de recursos naturais.

As soluções para o problema também são co-
nhecidas: promover ações de mitigação das emissões 
de gases de efeito estufa e de adaptação aos efeitos 
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já inevitáveis das mudanças climáticas. No campo da 
mitigação, impõe-se a redução do consumo de com-
bustíveis fósseis, substituindo-os por fontes renováveis 
de energia, o combate ao desmatamento e às queima-
das, o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos 
e a adoção de práticas sustentáveis na agricultura e 
na indústria. No campo da adaptação, mostra-se ne-
cessário promover a segurança ambiental, alimentar 
e humana no planeta.

No plano internacional, os Estados nacionais 
firmaram, durante a Rio 92, as bases do regime inter-
nacional de enfrentamento das mudanças globais do 
clima. A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima e o posterior Protocolo de Quioto 
consagraram o princípio das responsabilidades comuns, 
porém diferenciadas. Segundo ele, todos são respon-
sáveis pela adoção de medidas destinadas a comba-
ter as alterações climáticas e suas consequências. Os 
países desenvolvidos, no entanto, devem arcar com a 
maior parcela dos custos associados, pois são histo-
ricamente responsáveis pela maioria das emissões de 
gases de efeito estufa para a atmosfera.

Bem conhecidas, portanto, as causas, as conse-
quências e as soluções para as mudanças climáticas 
globais, o que falta? Falta passar – decidida e deci-
sivamente – do discurso à prática: implementar, de 
fato, as ações necessárias ao efetivo enfrentamento 
da questão.

No plano internacional, o Brasil precisa assumir 
um papel protagonista nas negociações para confor-
mação do regime aplicável ao segundo período de 
compromisso do Protocolo de Quioto, em conformida-
de com os interesses nacionais e a necessidade de 
preservação do meio ambiente do planeta.

No plano doméstico, devemos adotar estratégias 
sustentáveis de desenvolvimento, coerentes com a 
posição internacional do País. Para ilustrar esse pon-
to, basta lembrar, por exemplo, que a participação de 
energia suja – produzida com base em carvão mine-
ral e óleo combustível – na matriz energética brasilei-
ra aumentou significativamente nas últimas décadas. 
Em que pese o fato de a maior parte das emissões 
brasileiras decorrer de mudanças de uso do solo, essa 
constatação demonstra a incoerência da política ener-
gética com a necessidade de preservação do sistema 
climático global.

Ao estruturar o conjunto de princípios, objetivos, di-
retrizes e instrumento da PNMC, o PLC nº 283, de 2009, 
permite o estabelecimento de planos, programas e proje-
tos coerentes para o enfrentamento da questão estadual 
e municipal – dos diversos órgãos e entes, públicos e pri-
vados, envolvidos com o tema. Trata-se de uma Política 
fundamental para que o País aproveite a oportunidade 

de implantar um modelo de desenvolvimento em bases 
sustentáveis, pouco intensivo em carbono.

Os relatores que nos antecederam no exame da 
matéria apresentaram importantes contribuições para 
o aperfeiçoamento do projeto. Assim, acatamos, na ín-
tegra, as Emendas nº 1 – CI e nº 3 – CAE, bem como 
a Subemenda da CAE à Emenda nº 2 – CI.

Consideramos, entretanto, oportunas as seguintes 
modificações à Subemenda adotada pela CAE, nos termos 
de Subemenda que apresentamos ao fim deste relatório:

-
pressão “compromisso nacional voluntário”, 
por considerá-lo desnecessário, uma vez que 
todos os compromissos assumidos pelos pa-
íses em desenvolvimento (não integrantes do 
Anexo I), no âmbito da Convenção de Mudan-
ças Climáticas, como é o caso do Brasil, são 
sempre voluntários.

-
ferência para a meta de redução de emissões 
assumida pelo governo.

Segundo análise do próprio Ministério do Meio 
Ambiente, o nível de redução das emissões poderia 
chegar a 20% em relação a 2005, ou seja, ficar em 
torno de 1,55 bilhão de toneladas de CO2 equivalen-
te. Para tanto, bastaria ampliar a meta de redução do 
desmatamento no bioma Cerrado para 60%, como 
inicialmente previsto, promover ações de refloresta-
mento e ampliar as metas já estabelecidas para a área 
da agricultura.

Além disso, conforme projeções do próprio go-
verno, caso nenhuma medida de mitigação seja to-
mada, o País emitirá em 2020 cerca de 2,7 bilhões de 
toneladas de CO2 equivalente. Ao assumir a meta de 
redução de 36,1% a 38,9% das emissões projetadas 
até 2020, o governo espera atingir emissões de apro-
ximadamente 1,65 bilhão de toneladas de CO2 equi-
valente. Esse compromisso equivale a uma redução 
de 15% em relação às emissões do País em 2005, 
que foram estimadas em 1,94 bilhão de toneladas de 
CO2, equivalente.

Para atingir essa meta, o governo propõe reduzir 
a taxa de desmatamento no bioma Amazônia em 80% 
e, no bioma Cerrado, em 40% até 2020, além de adotar 
ações nas áreas da agricultura, energia e siderurgia.

Além disso, propomos emenda destinada a incluir 
inciso VII do art. 3º, para definir que todas as medidas 
implementadas para execução da PNMC serão passí-
veis de acompanhamento pela sociedade, a qualquer 
tempo, por meio de serviço criado especificamente 
para essa finalidade, no âmbito da rede mundial de 
computadores.

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL90



61874 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

Consideramos fundamental contar com diretri-
zes para que a participação cidadã possa ocorrer da 
forma mais ampla e qualificada possível. É inegável 
que a criação de uma espécie de portal na internet, 
com as informações relevantes sobre o assunto, bem 
como com o andamento dos programas e ações do 
governo relacionadas à questão climática, é uma forma 
altamente eficiente de dar transparência à gestão da  
PNMC e de potencializar e qualificar a ação do cidadão 
comum, dos formadores de opinião e das instituições 
da sociedade interessadas no assunto.

Outra emenda que oferecemos acrescenta novo 
inciso ao art. 4º, definindo como objetivo da PNMC a 
ampliação significativa da extensão das áreas protegi-
das por unidades de conservação marinha, de acordo 
com estudos de vulnerabilidade da zona costeira às 
mudanças climáticas e considerando principalmente 
as regiões estuarinas e de manguezais – sumidouros 
naturais de gás carbônico.

As áreas marinhas protegidas são instrumentos 
fundamentais para a conservação dos recursos vivos 
marinhos e também para diminuir os impactos causados 
pelo aquecimento global. Os oceanos produzem 70% 
do oxigênio disponível e abrigam aproximadamente 
80% das espécies de animais e plantas do planeta. A 
exploração desenfreada dos recursos marinhos vem 
deteriorando de forma acelerada desse ambiente.

Essa realidade deve ser revertida por meio da 
adoção de metas de criação de áreas marinhas pro-
tegidas, ordenamento costeiro e controle das fontes 
de poluição marinha de origem telúrica, priorizando o 
investimento em saneamento básico.

Além disso, com as áreas marinhas protegidas 
e os oceanos limpos e saudáveis, eles poderão reali-
zar sua função natural como maior sumidouro de gás 
carbônico e também mitigar os impactos na biodiver-
sidade e nos estoques pesqueiros.

Por fim, sugerimos emenda que acrescenta inci-
sos ao art. 6º, de modo a atribuir novos instrumentos 
à PNMC:

Remoções Atrópicas de Gases de Efeito Estufa 
não Controlados pelo Protocolo de Montreal, 
que deverá ser atualizado anualmente.

Controle do Desmatamento nos biomas.
Não temos dúvida de que um dos instrumentos 

mais importantes para orientar a gestão da PNMC é 
o Inventário. Afinal, é esse documento que fornece as 
estimativas das emissões regionais e dos setores da 
economia, permitindo, assim, o acompanhamento, a 
avaliação e o eventual ajuste da implementação das 
ações contidas na PNMC, com vistas ao cumprimento 

eficiente das metas assumidas pelo País. Nesse sen-
tido, é fundamental contar com atualizações periódi-
cas anuais, a exemplo do que já se faz atualmente na 
área energética, onde a Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE) emite atualmente o Balanço Energético 
Nacional, para orientar o planejamento dos setores 
públicos e privado.

Ademais, é importante ressaltar que as emissões 
oriundas do desmatamento e queimadas representam 
cerca de 60% do total das emissões de gases de efeito 
estufa no País e a meta assumida pelo governo pre-
tende reduzir em 80% o desmatamento na Amazônia 
e em 40% no Cerrado.

O êxito que vem sendo obtido, desde 2005, no 
combate ao desmatamento da Amazônia é fruto, em 
grande medida, da criação, em 2004, do Plano de Ação 
para Prevenção e Controle do Desmatamento da Ama-
zônia. Esse plano estabeleceu uma nova estratégia 
para o enfrentamento do problema. O que antes era 
uma ação isolada de governo, mobilizando treze minis-
térios, a partir de uma combinação de ações voltadas 
a coibir as práticas ilegais e a estabelecer condições 
para que o desenvolvimento sustentável seja o modelo 
dominante na região.

Nesse sentido, é fundamental que essa nova e 
eficiente abordagem seja inserida no elenco de instru-
mentos com os quais a PNMC contará para alcançar 
as metas propostas e que possam ser criados planos 
semelhantes para os biomas não contemplados, como 
é o caso do Cerrado.

Acreditamos que a proposição vem, em boa hora, 
estruturar uma Política imprescindível à promoção do 
desenvolvimento do País, possibilitando a conciliação 
do crescimento econômico com a responsabilidade 
ambiental e a justiça social.

III – Voto

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do 
PLC nº 283, de 2009, com a Emenda nº 1 – CI, com 
a Emenda nº 3 – CAE, com a Subemenda da CAE à 
Emenda nº 2 – CI, na forma da subemenda abaixo, 
além das emendas apresentadas a seguir:

Subemenda nº 2 – CMA 
(à Subemenda CAE à Emenda nº 2 – CI)

Dê-se a seguinte redação ao art. 5º, acrescen-
tado ao PLC nº 283, de 2009, pela Emenda nº 2 – CI, 
renumerando-o como art. 12 e, como art. 13, o art. 12 
do texto original:

“Art. 12. Para alcançar os objetivos da PNMC, o 
País adotará como compromisso nacional ações de 
mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com 
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vistas a reduzir entre 36,1% e 38,9% suas emissões 
projetadas até 2020.

§ 1º A redução das emissões de gases de efeito 
estufa definidos no caput não poderá ser inferior a 20% 
em relação às emissões quantificadas no Inventário 
Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de 
Gases de Efeito Estufa para o ano de 2005.

§ 2º A projeção das emissões para 2020, assim 
como o detalhamento das ações para alcançar o ob-
jetivo expresso no caput, serão dispostas por decre-
to, tendo por base o segundo Inventário Brasileiro de 
Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito 
Estufa não Controlados pelo Protocolo de Montreal, a 
ser concluído em 2020.

Emenda nº 4 – CMA

Acrescente-se ao art. 3º o seguinte inciso:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
VII – Todas as medidas implementadas 

para execução da PNMC serão passíveis de 
acompanhamento pela sociedade, a qualquer 
tempo, por meio de serviço criado especifica-
mente para essa finalidade, no âmbito da rede 
mundial de computadores.”

Emenda nº 5 – CMA

Acrescente-se ao art. 4º o seguinte inciso:

“Art. 4º  ..................................................
 ..............................................................
IX – A ampliação significativa da exten-

são das áreas protegidas por unidades de con-
servação marinha, de acordo com estudos de 
vulnerabilidade da zona costeira às mudanças 
climáticas, considerando principalmente as re-
giões estuarinas e de manguezais.

 ..............................................................

Emenda nº 6 – CMA

Acrescente-se ao art. 6º os seguintes incisos, 
renumerando-se os demais.

“Art. 6º  ..................................................
 ..............................................................
III – o Inventário Brasileiro de Emissões e 

Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estu-
fa não Controlados pelo Protocolo de Montreal, 
que deverá ser atualizado anualmente.

IV – os Planos de Ação para a Prevenção 
e Controle do Desmatamento nos biomas.

 ..............................................................
Sala da Comissão, – Senadora Marina Silva, 

Relatora.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra a Senadora Ideli Salvatti.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, vamos votar hoje duas matérias 
extremamente importantes para o momento político 
mundial. Todos os países, que têm responsabilidades 
com o Planeta, estão se preparando, tomando posi-
ções, assumindo compromissos e estabelecendo metas 
para levar para a Conferência de Copenhague sobre o 
Clima, que vai acontecer no mês de dezembro. 

O Brasil fez uma profunda discussão. O Governo 
brasileiro, há um bom tempo, vem fazendo uma análise 
e gradualmente vem assumindo posições muito claras, 
e, além de assumir posições muito claras, tem atua-
do na conjuntura internacional de modo a fazer com 
que países que não tinham qualquer interesse com 
o sucesso dessa conferência mundial sobre o clima, 
países que não tinham interesse em assumir qualquer 
tipo de responsabilidade fossem gradualmente modi-
ficando a posição.

Causou profunda indignação, a ponto de a Co-
missão Mista de Mudanças Climáticas ter aprovado um 
texto repudiando o episódio – há poucos dias, quando 
houve uma reunião entre o Presidente Barack Oba-
ma, dos Estados Unidos, e o Presidente Hu Jintao, da 
China. Essas duas pessoas, por mais poderosas que 
sejam, por mais poder que representem no Planeta 
hoje os Estados Unidos e a China, não têm direito de 
se reunirem e estabelecerem para todo o restante do 
Planeta o que eles desejam ou não fazer. 

E o repúdio foi tão significativo que a mudança 
já vem ocorrendo em termos de posição. Hoje acom-
panhamos que, mesmo sem a votação pelo Senado 
americano, o Presidente Barack Obama, que não queria 
nenhum compromisso, não estava sequer anunciando 
a presença na Conferência de Copenhague, na COP-
15, já está apresentando tímidos 17% de redução de 
emissão de gases de efeito estufa. Tímidos porque os 
Estados Unidos são responsáveis por 22% das emis-
sões de gases de efeito estufa no Planeta. Portanto, 
são responsáveis por, aproximadamente, quase um 
quarto de tudo o que é emitido em termos de gases 
de efeito estufa no Planeta.

É por isso que, ao votarmos hoje uma Política Na-
cional de Mudanças Climáticas e um Fundo Nacional 
de Mudanças Climáticas, o Brasil fará, sim, muita dife-
rença e continuará atuando no sentido de exigir mais 
daqueles que têm mais responsabilidade, daqueles que 
contribuíram durante décadas, séculos com a emis-
são de gases de efeito estufa, tendo, em decorrência 
desse tipo de produção, uma condição de vida muito 
diferenciada de desenvolvimento econômico e social 
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em relação à grande maioria dos demais países do 
Planeta, principalmente aqueles que não conseguiram 
se desenvolver, até agora, no mesmo patamar.

Por isso, o Brasil tem tido uma posição exemplar, 
atuante, propositiva, instigante e, eu diria até, uma posi-
ção decisiva com relação ao resultado que eu acredito 
ser e que tem condição de ser extremamente positivo 
desta conferência.

Portanto, aprovar a lei... Eu tenho, muitas ve-
zes, até brincado com o slogan do Presidente Barack 
Obama: “sim, nós podemos”. No Brasil, a votação de 
hoje provocará mudanças que provavelmente impli-
carão um retorno do projeto à Câmara. Com a rápida 
votação na Câmara, tenho certeza de chegar à Con-
ferência de Copenhague em dezembro com as duas 
leis aprovadas e promulgadas. E isso fará toda a dife-
rença para que possamos dizer, alto e bom som: “sim, 
nós podemos no Brasil estabelecer compromissos 
e reduzir, nossas emissões projetadas até 2020, de 
36% a 39%” e “sim, nós podemos, nós fazemos e nós 
transformamos isso em lei”. O Presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, não poderá fazê-lo, porque o 
Senado dos Estados Unidos vem, de forma sistemáti-
ca, se recusando a aprovar matéria relacionada a esse 
tema, sendo inclusive essa a grande desculpa para o 
Presidente dos Estados Unidos não assumir metas de 
responsabilidade.

Portanto, ter aprovada a lei de Política Nacional 
de Mudanças Climáticas, pôr na lei o compromisso 
voluntário que o Brasil está assumindo e subordinar 
as ações que terão de ser desenvolvidas para que 
esses compromissos voluntários sejam executados 
de forma efetiva, com base, inclusive, no inventário de 
emissões que deverá estar concluído no ano de 2010, 
é um grande e significativo avanço. 

Não tenho a menor dúvida de que, juntamente 
com o fim da Desvinculação das Receitas da União, 
colocando mais recursos para educação, mais tempo 
obrigatório de permanência das crianças e dos jovens 
na escola, será, juntamente com o fim da DRU, com a 
aprovação da Política Nacional de Mudanças Climá-
ticas e do Fundo Nacional de Mudanças Climáticas 
um grande momento, um momento que enobrece, que 
exalta o papel real e concreto que este Senado tem 
de responsabilidade para com o Brasil, para com as 
futuras gerações de brasileiros e brasileiras e, no caso 
desses dois projetos, para a estabilidade e a perma-
nência de um Planeta onde todos tenham o direito de 
viver com dignidade e sem ameaças das mudanças 
que efetivamente nós, como seres humanos, acaba-
mos provocando na natureza. 

O texto da emenda que aprovei na Comissão de 
Infraestrutura teve modificações negociadas com o 

Senador Casagrande. Por isso a ele faço aqui o apelo 
para que possamos aprovar as emendas que estão 
sendo apresentadas ao projeto de comum acordo com 
o relatório conclusivo na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, cujo Relator foi o Senador Casagrande.

Era isso, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra, o Senador Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 

Para discutir.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
fui Relator dessa matéria na Comissão de Assuntos 
Econômicos, a Senadora Ideli, na Comissão de Infra-
estrutura, e a Senadora Marina Silva, na Comissão de 
Meio Ambiente. 

Ela acabou relatando a matéria aqui, porque foi 
pedido vista da matéria na Comissão e aprovado o 
regime de urgência na CAS.

Bem, o que a Câmara dos Deputados fez, Srªs e 
Srs. Senadores? A Câmara dos Deputados aprovou a 
matéria da forma como ele veio do Governo. Não alte-
rou, não fez mudança com relação à matéria.

Por que a Câmara fez isso? A Câmara entendeu 
que o projeto, naturalmente, poderia sofrer aperfeiço-
amentos, mas que era melhor aprovar daquele jeito, 
uma vez que nós gostaríamos e queremos que essa 
matéria seja votada até a semana que vem, no Con-
gresso Nacional, para que, na Conferência de Cope-
nhague, já tenhamos a política nacional aprovada pelo 
Congresso Nacional e, se possível, sancionada pelo 
Presidente da República.

A Câmara fez críticas ao projeto, mas o apro-
vou de acordo com o entendimento. De lá para cá, o 
que o que aconteceu? O Governo anunciou os seus 
compromissos voluntários de redução das emissões. 
Quais são esses compromissos? É importante com-
preendermos isso.

O Governo Federal anunciou que vai reduzir de 
36,1% a 38,9% as suas emissões, até 2020, numa 
projeção. A redução é com base naquilo que o Brasil 
iria emitir, em 2020, se nenhuma ação de mitigação, se 
nenhuma ação de redução dos gases do efeito estufa 
fosse tomada. Se nada fosse feito, o Brasil emitiria tan-
to. Considerando que o Brasil vai fazer alguma coisa, 
esse alguma coisa significará entre 36,1% a 38,9%. O 
Governo brasileiro tomou essa decisão.

Bem, com a decisão política tomada pelo Gover-
no brasileiro, pelo Poder Executivo, nós, discutindo a 
matéria aqui no Senado, começamos a conversar com 
a Senadora Ideli, com a Senadora Marina e com ou-
tros Senadores, da Comissão do Meio Ambiente, da 
Comissão de Mudança Climáticas. Decisão tomada, 
pensamos: por que, então, não institucionalizarmos 
essa decisão do Governo Federal? 
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Foi isso que passamos a fazer, Senador Tasso 
Jereissati. Vamos institucionalizar a decisão já tomada 
pelo Governo, que é essa redução, é esse compromis-
so voluntário de redução.

A primeira Comissão, Comissão de Infraestrutura. 
A Senadora Ideli Salvatti, então, aceitando o debate, 
fez a primeira emenda. Acrescentou e institucionali-
zou, Senador Arthur Virgílio, a meta já anunciada pelo 
Governo Federal. E ainda foi um pouco mais adiante: 
disse que iria ter uma redução de 36 a 38,9 até 2020 
e disse que um decreto do Presidente da República 
iria regulamentar como chegar a essa redução até 
2020. Senão, poderia ser uma meta lançada ao ar, 
sem nenhum compromisso. Então, um decreto vai di-
zer como é que vai, de fato, acontecer essa redução 
e esse compromisso voluntário nacional do Governo 
Federal. Então, um decreto vai fazer isso, para poder 
dizer quais são as medidas a serem tomadas. Então, 
a Senadora Ideli fez esse aperfeiçoamento importante 
na Comissão de Infraestrutura.

Faltava uma amarração. Aí, na Comissão de As-
suntos Econômicos, eu acatei e aceitei as medidas, 
as metas e as emendas apresentadas pela Senadora 
Ideli e fui um pouquinho mais adiante: disse que tinha 
que ter uma referência. Redução de 38,9 com base 
em quê? Então, eu amarrei e apresentei com base no 
inventário a ser publicado em 2010, que o Governo 
começa a concluir. Hoje, apresentou, na Comissão 
de Meio Ambiente, os dados preliminares do inven-
tário até 2005.

Então, o Brasil, por decisão nossa, da Comissão 
de Assuntos Econômicos, vai reduzir suas emissões 
até 2020 em 36,1% a 38,9%, tendo como referência 
o inventário, a ser publicado, das emissões de gases 
do efeito estufa até 2005. Então, está amarrado. Tem 
uma meta, tem um compromisso e tem uma amarra-
ção. Isso ficou amarrado.

Na Comissão de Meio Ambiente, a Senadora Ma-
rina Silva apresentou mais algumas emendas. Além 
do compromisso voluntário de redução de 36,1% a 
38,9%, ela manteve isso, retirou a palavra voluntário e 
estabeleceu uma submeta de redução de, no mínimo, 
20% até 2020, tendo como referência 2005.

Então, começa a haver um debate entre os espe-
cialistas sobre se isso interfere no mercado de carbono, 
se não interfere no MDL. Começa a haver um debate 
sobre o fato de o País não ser membro do Anexo I, mas 
do Anexo II. Então, o País pode fazer suas reduções e 
negociar esses créditos de carbono. Então, a meta que 
o Brasil vai alcançar pode, inclusive, ser alcançada por 
meio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que 
é o mercado de carbono, que é importante para um 
país em desenvolvimento, como o Brasil.

Então, com base nisso, a Senadora fez algumas 
emendas que avançam mais, mas nós aqui, no Con-
gresso, temos um ponto de negociação, o ponto que 
nós estamos vendo que pode ter a chance de unificar 
mais, para darmos um passo adiante naquilo que a 
Câmara votou, para que haja um entendimento com 
o Governo – é importante ter um entendimento com o 
Governo –, para que possamos aprovar essa matéria 
na Câmara, para que tenhamos facilidade de aprovar 
a matéria. O ponto é o ponto da amarração da meta 
do compromisso, amarração com inventário, e o de-
creto que vai dizer como se vai conseguir atingir esse 
compromisso. 

Tem um ponto que eu acho fundamental, se me 
for permitido regimentalmente, que acho que podemos 
aceitar e acatar, da emenda da Senadora Marina Silva, 
que está aqui nos acompanhando: é uma emenda que 
prevê que o Plano de Combate e Prevenção ao Des-
matamento, que é feito na Amazônia, possa ser feito 
também em todos os biomas do Brasil. Em uma emenda 
de redação, pode incorporar uma proposta importante 
para o combate ao desmatamento ilegal no nosso País. 
Acho que, chegando a um ponto desses, avançamos, 
fazemos o entendimento de governo, o entendimento 
das lideranças da Casa e podemos avançar. 

Então, Sr. Presidente, é nesse caminho, é nessa 
direção que estou apresentando, que apresentei meu 
relatório na CAE. Reafirmo meu relatório aqui no ple-
nário para que o Plenário possa tomar a decisão. 

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

– Concluída a fase de instrução do projeto, vamos pas-
sar à discussão. 

Em discussão. 
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) – 

Para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra o Sr. Senador Gilberto Goellner. 
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
congratular-me com o Senador Casagrande pela apre-
sentação das emendas de sua autoria na Comissão de 
Assuntos Econômicos. E eu vejo que a proposta, por 
si, até melhora o projeto, porque ele coloca como uma 
regulação gradativa para se chegar a 2020.

Portanto, eu vejo que a aprovação desse relató-
rio poderá dotar o País, mediante um decreto futuro 
para se atingir essas metas, de tudo que se espera, 
de tudo que o Governo, que o Executivo anunciou de 
redução de metas possíveis de se colocar até 2020. 
E se nós não valorizarmos todos nossos ativos, fa-
zendo com que os Mecanismos de Desenvolvimento 
Limpo, MDL, e as ações de mitigação nacional apro-
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priadas sejam colocadas em todos os biomas... O que 
nós não podemos hoje é achar que tem algum bioma 
que não vai participar. É de todos os biomas, porque 
existe uma legislação específica de utilização desses 
biomas. Então, nós não precisamos separar o bioma 
Amazônia do bioma Cerrado ou do bioma Pantanal, 
porque todos eles precisam obedecer à legislação e 
desmatamento em área ilegal é ilegal e não precisa 
constar de um projeto de opção de diminuição do efei-
to estufa em função de desmatamento ilegal, pois já 
estão inclusos pela lei. Eles não podem ser utilizados 
em uma relação de 20% no cerrado, 35% na área da 
Amazônia Legal... É a questão do cerrado. Então, não 
vejo necessidade de modificarmos uma emenda de 
redação quando isso já está previsto em lei.

Nesse sentido, a minha sugestão é que a gente 
vote o Projeto com as emendas do Senador Casagran-
de e também, automaticamente, amparando o Projeto 
da Senadora Ideli.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra o Senador Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu entendo que o Brasil, a so-
ciedade brasileira, o Estado brasileiro, o Governo bra-
sileiro está dando um passo histórico muito importante 
ao estabelecer uma meta ambiciosa, ambiciosa diante 
de onde estamos vindo, mas uma meta indispensável 
diante do que queremos construir para o futuro.

São inquestionáveis, hoje, o aquecimento global, 
as mudanças climáticas, a instabilidade que está por 
toda a parte e o custo que essa crise ambiental está 
trazendo para as comunidades, especialmente para as 
mais pobres e para algumas regiões do nosso País. 
As chuvas, os temporais, as ventanias, os raios, as 
secas, os desequilíbrios são visíveis e há uma ampla 
conformação científica-acadêmica de que a origem 
desse processo é antropogênica e está basicamente 
relacionada à emissão de gases.

Quando o Governo estabelece uma meta de até 
38% em 2020, nós demos um passo decisivo nessa 
direção. 

A Senadora Marina deu uma grande contribui-
ção nesse processo, não apenas no debate que vem 
fazendo historicamente, como Ministra do Governo, 
como Senadora da República, como militante ambien-
tal, mas também porque foi ela que iniciou aqui nesta 
Casa a recomendação de que essas exigências esti-
vessem no texto da lei. A Senadora Ideli e o Senador 
Renato Casagrande incorporaram isso como uma 
exigência legal.

Quero explorar aqui o que não discutimos.

Não acho que esse desafio histórico possa ser 
responsabilidade apenas dos países em desenvolvi-
mento, ainda que os países em desenvolvimento, e o 
Brasil tenham que assumir a sua responsabilidade com 
ousadia, com sacrifício, o que vai exigir mudança de 
tecnologia, sequestro de carbono, mudança de padrão 
de consumo. O desafio é muito grande do Planeta, e 
precisamos participar desse desafio.

Acho que, se não tivermos recursos substanciais 
capazes de financiar os serviços ambientais presta-
dos pelas comunidades, dificilmente vamos reverter 
esse cenário. Não adianta chegar simplesmente com 
a meta de desmatamento zero na Amazônia, o que 
todos queremos. O problema é que o proprietário, não 
só o grande, mas o pequeno proprietário, não enxerga 
na floresta condição para alimentar sua família e para 
gerar sua renda. Se ele derrubar a mata e puser gado, 
plantar soja ou o que for, evidentemente está gerando 
renda. A biodiversidade, o equilíbrio do Planeta, ele não 
entende que isso está ao alcance da responsabilidade 
dele. Estamos falando de 25 milhões de pessoas que 
vivem na Amazônia. Isso vale para as matas ciliares 
das propriedades rurais, especialmente no meu Estado 
de São Paulo, onde a produção de água vem caindo 
ano a ano, onde ocorre a poluição e a destruição dos 
mananciais. E não se consegue reverter isso apenas 
com poder de polícia ou com Plano Diretor. Precisamos 
compensar as comunidades mais carentes, precisamos 
compensar o pequeno produtor rural que mantém a 
mata ciliar, que mantém as minas, que faz a reserva 
legal. Ele precisa ter uma compensação.

E isso vale para os outros setores da economia, 
especialmente para a educação ambiental. O que eu 
quero dizer? Que criar um fundo ambiental interna-
cional não é aportar US$6 milhões, como estamos 
discutindo aqui. Isso é absolutamente insignificante. 
Esse fundo internacional não dá sequer para começar 
essa discussão.

Nós precisaríamos fazer um fundo internacional 
para valer, um fundo internacional ousado, em que os 
ricos dessem uma contribuição muito mais substantiva 
do que estão dando. Se nós observarmos a história 
econômica, veremos que quem despejou milhares e 
milhares de toneladas de gás carbônico na atmosfera 
do Planeta foram eles. O consumo de energia vem de 
lá: 25% da energia do Planeta vem do consumo da 
economia americana, da Europa e do Japão. E agora, 
somos chamados a uma responsabilidade, que teremos 
de assumir, mas não podemos esquecer essa história 
e nem as desigualdades que existem no Planeta.

Qual é o fundo internacional que nós deveríamos 
criar? Um fundo internacional em que cada país pu-
desse cobrar até 1% do valor das suas importações, 
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desonerando os bens ecologicamente saudáveis e 
onerando mais os bens que têm maior impacto na 
produção de gases tóxicos.

Ora, 1% das importações daria, no caso do Bra-
sil, algo em torno de US$2 bilhões por ano. Ora, com 
US$2 bilhões, nós podemos fazer a proteção da Ama-
zônia, nós podemos fazer a educação ambiental, nós 
podemos fazer a proteção do meio ambiente, nós po-
demos mudar a qualidade desse debate.

Por isso, eu, sinceramente, acho que o nosso 
caminho não está em radicalizar a posição do Brasil, 
pois já é bastante ousada uma meta como essa que 
está sendo anunciada. O que nós deveríamos fazer 
é assumir uma liderança dos países em desenvolvi-
mento e propor a constituição de um fundo e de uma 
agência internacional, a exemplo do FMI, a exemplo 
do Banco Mundial, para poder gerir esse fundo, para 
poder levantar estatísticas confiáveis, para poder dar 
transparência a esse debate.

Acho que a política externa brasileira, que tem 
sido bastante ousada e bastante competente, tanto 
econômica quanto comercialmente, e a liderança, a 
emergência do Brasil na diplomacia internacional de-
veria, agora, aprofundar esse passo que nós demos.

Não basta apenas estabelecer uma meta e radi-
calizarmos a meta. Nós precisamos propor um fundo 
internacional e cobrar das nações ricas, daqueles que 
poluíram e poluem muito mais e continuarão poluindo, 
uma contribuição concreta para que os países mais po-
bres, os países em desenvolvimento tenham recursos 
para fazer uma política ambiental de reconversão da 
matriz energética e da base produtiva com mais con-
sistência e com mais profundidade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Em discussão. (Pausa.)
Senador Antonio Carlos Valadares e, depois, Se-

nador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-

dente, eu só queria, na votação do Ministério Público, 
registrar que o meu voto é “sim”. Apenas isso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– A Ata registrará o desejo de V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senado Federal 
efetivamente está cumprindo neste momento um pa-
pel histórico ao apreciar matérias tão relevantes para 
o futuro do Brasil, dando exemplo ao mundo inteiro 
de como um país deve portar-se na preservação do 
meio ambiente.

Na verdade, Sr. Presidente, essa questão do meio 
ambiente só veio a tomar um rumo correto a partir de 
1997, quando várias nações reunidas em Kyoto che-
garam à conclusão de que um protocolo teria que ser 
assinado pelas nações industrializadas, principalmente, 
visando evitar o aquecimento global, o aumento da tem-
peratura da Terra, a emissão de gases de efeito estufa, 
que fazem o aquecimento do nosso Planeta.

Foi por isso, Sr. Presidente, que as reuniões co-
meçaram a acontecer em Kyoto, em 1997. Ou melhor, 
em Toronto, no Canadá, em 1988, em primeiro lugar; em 
seguida, em 1990, na Suécia; aqui no Brasil, tivemos a 
Eco-92, no Rio de Janeiro; e foi, então, realizada, em 
1997, em Kyoto, no Japão, essa grande reunião. Só 
dois anos depois, com a assinatura da Rússia, é que 
o chamado Protocolo de Kyoto foi assinado, mas os 
Estados Unidos, infelizmente – naquela época, a nação 
mais emissora do mundo, a que mais contribuía para 
o aquecimento global –, não concordaram.

O calendário estabelecido naquele período pelo 
Protocolo de Kyoto foi de 5,2% de emissões aos níveis 
de 1990, calendário esse que deveria ser cumprido 
entre os anos de 2008 e 2012. Daí, prevendo-se já o 
término desse protocolo, haverá, agora, no início do 
mês de dezembro, em Copenhague, a realização desse 
grande encontro climático, onde o Brasil vai levar o di-
ploma da seriedade por seu compromisso com o futuro 
da humanidade, assegurando que níveis suportáveis 
de emissão de gases de efeito estufa sejam reduzidos 
e que o Brasil esteja dando um exemplo edificante.

Sr. Presidente, aqui no Brasil, por meio da econo-
mia de energia e de procedimentos vitais para assegu-
rar o suprimento de energia para o Brasil sem atingir 
o meio ambiente e como também, Sr. Presidente, me-
diante processo de combate às queimadas, o Brasil já 
vem dando o seu exemplo. Naquela época, quando foi 
assinado o Protocolo de Kyoto, as responsabilidades 
inseridas para os países foram mais ou menos as se-
guintes: em relação a setores de energia e transporte, 
também promover o uso de fontes energéticas renová-
veis – o Brasil também está sendo um padrão de efi-
ciência nesse setor com as políticas de produção do 
biodiesel e de industrialização do álcool, com as quais 
o Brasil tem dado grandes exemplos ao mundo inteiro, 
inclusive vencendo os Estados Unidos na produção 
de álcool, que produz em função do aproveitamento 
do milho –; limitar as emissões de metano e proteger 
florestas e outros sumidouros de carbono. 

Portanto, Sr. Presidente, ao aprovarmos essas 
duas matérias, inclusive a instituição do fundo, quero 
me congratular com a Senadora Ideli Salvatti, com o 
Senador Casagrande, os dois grandes relatores dessas 
duas matérias importantes, e tenho certeza absoluta 
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de que o Brasil, ao limitar as emissões entre 36% e 
39% até o ano de 2020, estaremos na dianteira, com 
um diploma a ser entregue aos países desenvolvidos, 
para que eles sigam o exemplo do Brasil.

O Brasil tem muito ainda a crescer e a se desenvolver 
e poderia até conter-se nessa sua atitude em favor...

(Interrupção do som.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O Brasil, por ser ainda um País em desen-
volvimento, poderia conter este ímpeto de redução de 
gases de efeito estufa. Mas, se o Brasil dá esse exemplo, 
esperamos que países como a China, os Estados Unidos, 
a Rússia e tantos outros países desenvolvidos possam 
chegar à conclusão de que essas emissões impactam a 
Terra, aumentam a sua temperatura para uma temperatura 
acima de dois graus e poderão, sem dúvida alguma, contri-
buir para a eclosão de fenômenos climáticos que venham 
prejudicar substancialmente a nossa vida no Planeta. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação.
O Senador Renato Casagrande, como Relator, 

orientará o Plenário na votação da matéria que va-
mos submeter, agora, à decisão dos Srs. Senadores 
e Senadoras.

Primeiro, eu quero submeter os requerimentos.
Sobre a mesa requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.555, DE 2009

Nos termos regimentais, requeiro pre-
ferência para a votação da Subemenda nº 
1-CAE à Emenda nº 2-CI, antes da Sube-
menda nº 2-CMA.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2009. – 
Renato Casagrande. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Sobre a mesa requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.556, DE 2009

Destaque de disposição para votação 
em separado.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, 
da emenda nº 4-CMA.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2009. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.)

Sobre a mesa requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.557, DE 2009

Destaque de disposição para votação 
em separado.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, 
da Emenda nº 5-CMA.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2009.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Aprovado, não havendo manifestação contrária.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.558, DE 2009

Destaque de disposição para votação 
em separado.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, 
da Emenda nº 6-CMA.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2009. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Aprovado.
Vamos passar agora à votação do projeto, sem 

prejuízo das emendas e das subemendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o projeto, sem prejuízo das emendas 

e das subemendas.
Votação das Emendas nº 1, da Comissão de 

Serviços de Infraestrutura, e nº 3, da Comissão de 
Assuntos Econômicos.

Peço a orientação do Senador Renato Casagran-
de sobre as duas emendas.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente, meu parecer é favorável às Emen-
das nºs 1 e 3, da Comissão de Serviços de Infraestru-
tura, e nº 3, da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O parecer é favorável às emendas.

Em votação as emendas de parecer favorável.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Trata-se das Emendas nºs 1 e 3. (Pausa.)
Aprovadas.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Votação da Subemenda nº 1, da Comissão de 
Assuntos Econômicos, à Emenda nº 2, da Comissão 
de Infraestrutura, que têm preferência aprovada pelo 
Plenário.

Senador Casagrande, uma vez mais, peço a 
orientação de V. Exª. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – É favo-
rável, Sr. Presidente. 

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – O parecer é favorável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O parecer é favorável. Submeto a emenda à delibe-
ração do Plenário. 

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada. 
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 

Para uma questão de ordem.) – Sr. Presidente, antes 
de V. Exª dizer que está aprovada, gostaria de pedir ao 
Senador Casagrande que nos fale aqui. Parece-me que 
essa emenda trata de como nós atingimos a meta que 
foi proposta no plano. É isso, Senador Casagrande?

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

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES) 
– Senador José Sarney, igualmente eu gostaria...

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Sem revisão 
do orador.) – Posso esclarecer ao Senador Casagrande 
para que V. Exª dê uma explicação única. Sou frontal-
mente contrário a que se fixe em lei um compromisso 
em cima de parâmetros que não estão suficientemente 
debatidos. Frontalmente, porque podemos estar com-
prometendo o próprio desenvolvimento do País. 

O que gostaria de ter era a explicação do Senador 
Casagrande com relação a como é que se comporta 
esse compromisso por regulamentação posterior, porque 
você definir em lei o que seria a atitude única no mundo 
inteiro o compromisso de emissão de CO² colocado em 
lei. Ninguém pode, depois de aprovado, ter nenhuma 
flexibilidade. Gostaria de saber, a bem do desenvolvi-
mento a que o País se propõe, em que termos o Sena-
dor Casagrande coloca a questão da regulamentação 
das metas a serem atingidas e que flexibilização o País 
pode ter em função das metas que serão colocadas na 
lei, se por regulamentação ou por menção a número. É 
essa explicação que gostaria de ter.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador José Agripino, essa matéria já foi aprovada, 
foi o destaque feito pelo eminente Relator. E a emenda 
diz o seguinte:

Art. 12. Para alcançar os objetivos do 
PNMC, o País adotará, como compromisso 

nacional voluntário, ações de mitigação das 
emissões de gases do efeito estufa, com vis-
tas a reduzir em 36,1a 38,9 suas emissões 
projetadas até 2020.

Parágrafo único. A projeção das emis-
sões para 2020, assim como o detalhamento 
das ações para alcançar o objetivo expresso 
no caput, serão dispostas por decreto, tendo 
por base o segundo inventário brasileiro de 
emissões e remoções antrópicas de gases de 
efeito estufa não controlados pelo Protocolo de 
Montreal, a ser incluído em 2010.

Foi a emenda que o Plenário aprovou.
Então, agora, vamos submeter a Emenda nº 4, da 

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

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para 
esclarecer, um complemento no esclarecimento de V. 
Exª ao Senador José Agripino.

Há a meta geral de 36,1 a 38,9, amarrada no 
inventário a ser publicado no ano que vem, que já foi 
hoje anunciado para nós aqui no Senado da Repúbli-
ca, mas a forma como chegaremos a essa meta até 
2020 é um decreto do Presidente da República, que 
dirá, o setor da agropecuária, de energia, de indústria, 
qual vai ser o compromisso voluntário de cada setor 
desse. É um decreto que o Presidente da República 
vai, a partir da aprovação da política nacional, publicar, 
para orientar as ações, e até um acompanhamento por 
parte do Congresso e da sociedade do atingimento 
dessas metas. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos votar agora a Emenda nº 4.

Eu quero ler a Emenda nº 4, para que o Plenário 
tenha conhecimento do que nós estamos votando.

Acrescente-se ao art. 3º o seguinte inciso:

Art. 3º ....................................................
VII – Todas as medidas implementadas 

para execução da PNMC serão passíveis de 
acompanhamento pela sociedade, a qualquer 
tempo, por meio de serviço criado especifica-
mente para essa finalidade, no âmbito da rede 
mundial de computadores.

A Senadora Marina Silva é a autora dessa emenda.
Senador Casagrande qual é o parecer de V. 

Exª?
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB) 

– Sr. Presidente, no entendimento feito com as Lide-
ranças para que nós possamos votar esta matéria, a 
orientação é contra a emenda.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Os de-
mocratas votam contra, Sr. Presidente.

A SRª MARINA SILVA (PV – AC) – Sr. Presiden-
te, para defender.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senadora Marina Silva com a palavra.

A SRª MARINA SILVA (PV – AC. Sem revisão 
da oradora.) – Para defender, ainda que o Democrata 
já se tenha antecipado. Mas, enfim.

Sr. Presidente, eu acho que uma das grandes 
conquistas da democracia é a transparência. E, no meu 
entendimento, os avanços que conseguimos em várias 
políticas públicas foi graças à transparência.

Ora, se o Governo está dizendo que vai ter uma 
meta entre 36,1 e 38,9 e que essa meta estará distri-
buída entre a redução das emissões por desmatamen-
to na indústria, no setor de energia e na agricultura, é 
fundamental que tenhamos uma ferramenta para que 
a sociedade, não apenas o Governo, possa monitorar 
essas ações.

Não vejo razão para que sejamos contra uma 
emenda que dá transparência a um processo como 
esse que vai precisar de apoio do setor produtivo, 
dos cientistas, dos formadores de opinião, de toda a 
sociedade.

Lamento profundamente, porque, em um pro-
cesso como esse, em que cada vez mais o mundo se 
desdobra na informação em tempo real, e sabemos 
que o que estamos conseguindo agora em relação 
aos Estados Unidos, que está dizendo que vai assumir 
metas, é em função dos processos transparentes que 
temos, pois a opinião pública sabe o que está sendo 
feito, inclusive criando uma concorrência positiva entre 
os diferentes setores...

Quero advogar porque talvez um dos assuntos 
mais delicados seja o desmatamento da Amazônia.

Nós criamos um sistema transparente que, inclu-
sive, a Rede Globo passou a utilizar. Durante o período 
em que se utilizou o sistema, mais de 47 milhões de 
brasileiros lá entraram. Isso nos ajudou a chegar a esse 
resultado de redução de emissão de mais de 60% que 
agora serve de base para que possamos ter metas.

No meu entendimento, quem está fazendo o de-
ver de casa não tem medo da transparência. É por isso 
que apresentei a emenda e a advogo, em nome do di-
reito que a sociedade tem de acompanhar as ações do 
Governo e de poder interagir com essas ações, já que 
o Governo não vai consegui-las a partir de si mesmo. 
A indústria terá de adaptar-se, a agricultura terá de 
adaptar-se, o setor de energia terá de trabalhar junto. 
De sorte, Sr. Presidente, que a melhor forma de o Go-
verno ter sustentabilidade política para fazer isso com 

que está se comprometendo, agora, na conjuntura, é 
criar uma estrutura que viabilize esse compromisso.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitada a emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Votação da Emenda nº 5.
A Emenda nº 5 diz o seguinte:
Acrescente-se ao art. 4º o seguinte inciso:
A ampliação significativa da extensão das áreas 

protegidas por unidades de conservação marinha, de 
acordo com estudo de vulnerabilidade da zona costeira 
às mudanças climáticas, considerando principalmente 
as regiões estuarinas e as de manguezais.

Senador Casagrande, consulto V. Exª.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES) 

– Sr. Presidente, o parecer é contrário à emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– O parecer é contrário.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Há um requerimento de destaque também, do Se-
nador Casagrande.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 1.559, DE 2009

Destaque de disposição para votação 
em separado.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, 
do inciso IV do art. 6º da Emenda 6 – CMA.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2009. – 
Renato Casagrande.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Para a 
Emenda 6, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Para a Emenda 6, do inciso IV do art. 6º da Emen-
da nº 6.

A SRª MARINA SILVA (PV – AC) – Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado o requerimento de destaque.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Vamos submeter....
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A SRª MARINA SILVA (PV – AC) Sr. Presidente, 
eu gostaria de...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos submeter a Emenda 6, ressalvado o desta-
que, que é o de V. Exª.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitada.
Vamos submeter agora o inciso IV, que diz: “os 

planos de ação para prevenção e controle do desma-
tamento nos biomas”.

A SRª MARINA SILVA (PV – AC) – Sr. Presidente, 
eu gostaria de poder defender cada uma das minhas 
emendas destacadas.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não, nós 
vamos aprovar esta, Sr. Presidente. Esta é favorável.

A SRª MARINA SILVA (PV – AC) – Não, mas a ou-
tra, das unidades de conservação na zona costeira.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Já pas-
sou a votação.

A SRª MARINA SILVA (PV – AC) – Não, já pas-
sou, mas eu não tive oportunidade de defender. Só es-
tou dizendo que a Mesa colocou em votação sem que 
eu pudesse me manifestar. Eu sei que V. Exª é ouvidor, 
não foi de propósito, compreendo, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Faça 
uma declaração de voto.

A SRª MARINA SILVA (PV – AC) – Mas gostaria 
de ter dito, sobretudo para os Senadores do Nordes-
te, que 25% da população vive na zona costeira, que 

é a população mais vulnerável. E, se não tivermos 
políticas para essas populações, nós criaremos um 
prejuízo grave para essas pessoas. De sorte que, às 
vezes, fazemos um cabo de guerra entre propostas, 
e tenho certeza que se os Senadores olhassem no 
mérito não seriam contra. Mas, às vezes, em função 
de isso vir de alguém que defende historicamente o 
meio ambiente, já parece que é, em si, para prejudicar 
algum interesse econômico. Não o é. É apenas para 
defender uma população que é altamente vulnerável 
e salvaguardar um ecossistema que é um sumidouro 
de carbono e que pode, enfim, deixar de prestar esses 
serviços ambientais.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação.

As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presi-

dente, só para registrar, na oportunidade, que a Banca-
da do Democratas é favorável a essa emenda. Gostaria 
de deixar consignado que o Democratas é favorável à 
emenda que acaba de ser apreciada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Muito obrigado pelo esclarecimento de V. Exª.

Discussão da redação final das emendas. (Pausa.)
Não havendo nenhuma contestação, considero 

aprovada.

É o seguinte o parecer da redação final:
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ANEXO AO PARECER Nº 2.140, DE 2009

Institui a Política Nacional sobre Mudança 
do Clima – PNMC e dá outras providências.

Emenda nº 1 
(Corresponde à Emenda nº 6 – CMA)

Acrescenta-se ao art. 6º do Projeto o seguinte 
inciso III, renumerando-se os demais:

“Art. 6º  ..................................................
 ..............................................................
III – os Planos de Ação para a previsão e 

Controle do Desmatamento nos biomas;
 ............................................................. ”

Emenda nº 2 
(Corresponde à Emenda nº 1 – CI)

Substitua-se no caput do art. 10 do Pro-
jeto a expressão “do PNMA” por “da PNMC”.

Emenda nº 3 
(Corresponde à Emenda nº 3 – CAE)

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 
único do art. 11 do Projeto:

“Art. 11.  ................................................
Parágrafo único. Decreto do Poder Exe-

cutivo estabelecerá, em consonância com a 
Política Nacional sobre Mudança do Clima, os 
Planos setoriais de mitigação e de adaptação 
às mudanças climáticas visando à consolida-
ção de uma economia de baixo consumo de 
carbono, na geração e distribuição de energia 
elétrica, no transporte público urbano e nos sis-
temas modais de transporte interestadual de 
cargas e passageiros, na indústria de transfor-
mação e na de bens de consumo duráveis, nas 
indústrias químicas fina e de base, na indústria 
de papel e celulose, na mineração, na indústria 
da construção civil, nos serviços de saúde e 
na agropecuária, com vistas a atender metas 
gradativas de redução de emissões antrópi-
cas quantificáveis e verificáveis, consideran-
do as especificidades de cada setor, inclusive 
por meio do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) e das Ações de Mitigação Na-
cionalmente Apropriadas (NAMA)”.

Emenda nº 4 
(Corresponde à Subemenda nº1 – CAE  

à Emenda nº 2 – CI)

Acrescente-se ao Projeto o seguinte art. 12 re-
numerando-se o atual art. 12 como art. 13:

“Art. 12. Para alcançar os objetivos da PNMC, o 
País adotará como compromisso nacional voluntário 
ações de mitigação das emissões de gases de efeito 
estufa, com vistas a reduzir entre 36,1% (trinta e seis 
inteiros e um décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito 
inteiros e nove décimos por cento) suas emissões pro-
jetadas até 2020.

Parágrafo único. A projeção das emissões para 
2020, assim como o detalhamento das ações para al-
cançar o objetivo expresso no caput, serão dispostas 
por decreto, tendo por base o segundo Inventário Bra-
sileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases 
de Efeito Estufa não Controlados pelo Protocolo de 
Montreal, a ser concluído em 2010.”

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A matéria volta à Câmara dos Deputados, uma vez 
que sua origem é a Câmara dos Deputados. O autor é 
o Deputado Sarney Filho. Projeto nº 283, de 2009.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente, só um minuto.

Quero agradecer aos Parlamentares que apoia-
ram a votação dessa matéria, da Política Nacional de 
Mudanças Climáticas, e parabenizar o Senado por ter 
votado essa matéria, como também a defesa da Se-
nadora Ideli, que foi Relatora na Comissão de Infra-
estrutura e a Senadora Marina Silva, que foi Relatora 
na Comissão do Meio Ambiente.

Tenho certeza que está sendo um avanço impor-
tante, se a Câmara confirmar e até aperfeiçoar mais 
o projeto para o Brasil e para a posição brasileira lá 
em Copenhague.

Obrigado, Sr. Presidente.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 

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

– Pela ordem.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Apenas um pequeno 
complemento para coroar o sucesso dessa votação, 
do acordo, da participação de tantos Senadores e 
Senadoras que contribuíram. Eu queria solicitar que 
a Mesa pudesse proceder, como em outras situações, 
uma expedição para a Câmara, a mais rápida possível, 
porque como a Câmara está com medidas provisórias 
trancando a pauta, nós temos um intervalo muito pe-
queno para tentar votar essa matéria.

Então, se nós tivéssemos condições de enviar 
o mais rapidamente possível, até amanhã cedo, se-
ria ótimo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendida.

Já estou assinando o pedido de V. Exª.
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A SRª MARINA SILVA (PV – AC) – Sr. Presi-
dente, eu também gostaria de poder fazer aqui o meu 
registro.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra.

A SRª MARINA SILVA (PV – AC) – Obrigada.
Bem, primeiro eu quero dizer que, para um País 

que até três meses atrás estava com esse assunto em 
quadragésimo lugar, o que temos aqui é um avanço. 
Saímos do quadragésimo lugar das prioridades do Go-
verno para, pelo menos, dizermos que o Brasil tem a 
intenção de, através de um processo de institucionaliza-
ção, reduzir as suas emissões projetadas até 2020.

Infelizmente, nós não estamos incidindo sobre 
as emissões de fato, e o próprio Ministro da Ciência 
e Tecnologia acabou de dizer na Comissão de Meio 
Ambiente para mim e o Senador Casagrande, de que 
essa redução sobre as emissões de fato, com base 
em 2005, poderia ser de 25%.

Lamento profundamente que não tenhamos apro-
vado assim, como fez o Governo de São Paulo, e lamen-
to que inclusive aqui o PSDB não tenha tido a mesma 
compreensão que teve em São Paulo. E quero dizer 
mais: lamento que aprovemos apenas – foi positivo 
aprovar – para os biomas Amazônia, Caatinga, Pan-
tanal, Cerrado, todos os biomas, e deixemos a zona 
costeira de fora, um espaço altamente relevante onde 
moram 25% da população brasileira. E, finalmente, 
lamento que tenhamos sido contrários a duas coisas: 
à transparência e não termos suprimido que a meta 
é voluntária.

Fizemos aqui, o Senado brasileiro, um projeto 
autorizativo. Parecem aquelas coisas que a gente faz 
na Câmara de Vereadores: autorizo o Prefeito a fazer 
saneamento básico. Estamos autorizando o Governo 
a, nos próximos vinte anos, fazer aquilo a que já está 
autorizado. Se tivéssemos tirado o termo “voluntário”, 
o Brasil estaria diante de um compromisso para o Go-
verno atual, para o Governo futuro, porque seria uma 
meta do Estado brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 284, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 284, de 2009 (nº 2.223/2007, 
na Casa de origem), de autoria do Deputado 
Sebastião Bala Rocha, que cria o Fundo Na-
cional sobre Mudança do Clima e altera os 
arts. 6º e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997, e dá outras providências.

Os pareceres das comissões são favoráveis.

São os seguintes os pareceres:

PARECER Nº 2.141, DE 2009

Da Comissão de Serviços de Infra-Es-
trutura, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 
284, de 2009 (nº 2.223, de 2007, na origem), 
do Deputado Sebastião Bala Rocha, que cria 
o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, 
altera os arts. 6º e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, e dá outras providências.

Relatora: Senadora Ideli Salvatti

I – Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Bala Rocha, 
o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 284, de 2009, 
visa a criar o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima 
(FNMC). A proposição aprovada na Câmara dos Depu-
tados é fruto da compilação de várias outras:

Bala Rocha, que altera o art. 50, § 2º, inciso II da Lei 
nº 9.478, de 1997, que dispõe sobre a política ener-
gética nacional, as atividades relativas ao monopólio 
do petróleo, institui o Conselho Nacional de Políticas 
Energéticas e a Agência Nacional de Petróleo e dá 
outras providências;

Valverde, que altera o art. 50, modificando os inciso I 
e II e acrescentando os incisos VII e VIII e os §§ 4º e 
5º, na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, criando 
o Fundo Nacional de Mudanças Climáticas e o Plano 
Nacional de Mudanças Climáticas;

altera os arts. 6º e 5º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997, que dispõe sobre a política energética nacio-
nal, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, 
institui o Conselho Nacional de Política Energética e a 
Agência Nacional do Petróleo, e cria o Fundo Nacional 
sobre Mudança do Clima – FNMC.

de Jesus, que altera o art. 50 da Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, modificando o inciso II do parágrafo 
segundo.

O texto que vem à apreciação do Senado Fede-
ral foi o substitutivo aprovado na Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) 
da Câmara dos Deputados, com duas subemendas, 
apresentadas na Comissão de Minas e Energia (CME) 
daquela Casa.

Nas palavras do relator na CMADS, Deputado 
Arnaldo Jardim 

O PL nº 3.820, de 2008, é o mais abran-
gente dos projetos em análise, ao propor a 
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criação do Fundo Nacional sobre Mudança 
do Clima, que concentraria os recursos desti-
nados às ações de mitigação da mudança do 
clima e adequação aos seus efeitos, e detalhar 
a aplicação da parcela de participação espe-
cial que cabe ao Ministério do Meio Ambien-
te. Dessa forma, adotamos o texto do projeto 
apresentado pelo Poder Executivo como base 
para um Substitutivo que incorpora o conteúdo 
dos demais projetos.

Assim, embora o projeto que ora apreciamos 
seja, do ponto de vista formal, de autoria do Depu-
tado Sebastião Bala Rocha, trata-se, materialmen-
te, de texto apresentado pelo Poder Executivo. Essa 
observação preliminar é importante para o exame da 
constitucionalidade de vários dispositivos do PLC nº 
284, de 2009.

A proposição está estruturada em catorze arti-
gos. De acordo com o art. 1º, o projeto cria o FNMC, 
dispondo sobre sua natureza, finalidade, fontes e apli-
cação de recursos. Além disso, altera os arts. 6º e 50 
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que, entre 
outras providências, dispõe sobre a Política Energé-
tica Nacional.

Conforme o art. 2º, o FNMC será vinculado ao 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) e terá natureza 
contábil. A finalidade do Fundo é assegurar recursos 
para apoio a projeto ou estudos e financiamento de 
empreendimentos que visem à mitigação da mudan-
ça do clima à adequação à mudança do clima e aos 
seus efeitos.

Por força do art. 3º do projeto, além de dotações 
orçamentárias, doações e empréstimos, entre outros, 
o FNMC terá como fonte de recursos até 60% dos re-
cursos de que trata o inciso II do § 2º do art. 50 da Lei 
nº 9.478, de 1997. Ou seja, 60% dos 10% de recur-
sos – destinados ao MMA – de participação especial 
proveniente de concessões reguladas por aquela lei, 
nos casos de grande volume de produção ou de gran-
de rentabilidade.

De acordo com o art. 4º, o FNMC será administra-
do e coordenado por um Comitê Gestor vinculado ao 
MMA. As competências e a composição desse Comitê 
serão estabelecidas em regulamento, assegurada a 
participação de seis representantes do Poder Executivo 
federal e cinco do setor não-governamental.  

O art. 5º fixa as diretrizes para a aplicação dos 
recursos do Fundo. Os incisos I e II do caput do dis-
positivo estabelecem as modalidades de aplicação: (i) 
apoio financeiro reembolsável mediante concessão de 
empréstimo por intermédio do agente operador; e (ii) 
apoio financeiro não-reembolsável a projetos relativos 
à mitigação da mudança do clima e os seus efeitos, 

aprovados pelo Comitê Gestor do FNMC, conforme 
diretrizes previamente estabelecidas pelo próprio Co-
mitê. O § 4º do art. 5º enumera uma série de atividades 
específica passíveis de financiamento com recursos 
do Fundo.

O financiamento concedido com recursos do Fun-
do terá como garantia os bens definidos a critério do 
agente financeiro (art. 6º), que, em função do disposto 
no art. 7º, será o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). O BNDES poderá ha-
bilitar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal 
e outros agentes financeiros públicos para atuar nas 
operações de financiamento com recursos do FNMC. 
Os riscos, contudo, serão sempre suportados pelo 
BNDES (art. 7º, parágrafo único).

Conforme o art. 8º, o Comitê Gestor deverá ser 
mantido atualizado em relação aos financiamentos 
aprovados. As normas reguladoras dos empréstimos 
a serem concedidos pelo Fundo no que concerne aos 
encargos financeiros e prazos, às comissões devidas 
pelo tomador a título de administração e risco das 
operações serão estabelecidos pelo Conselho Mone-
tário Nacional.

Os arts. 10 e 11 do PLC nº 284, de 2009, promo-
vem as alterações necessárias à adaptação, respecti-
vamente, dos arts. 6º e 50 da Lei nº 9.478, de 1997. O 
art. 12 dispõe que o Poder Executivo regulamentará o 
disposto na Lei. Em mais uma adaptação necessária, 
o art. 13 revoga o § 3º do art. 50 da Lei nº 9.478, de 
1997, e, por fim, o art. 14 veicula a cláusula de vigên-
cia, pela qual a Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Segundo a Exposição de Motivos que acompanha 
o PL nº 3.820, de 2008, do Poder Executivo, o FNMC 
constitui instrumento fundamental para a viabilização 
da Política e do Plano Nacional sobre Mudanças do 
Clima, ao assegurar recursos para o apoio a projetos 
ou estudos e financiamento de empreendimentos que 
visem à mitigação da mudança do clima e à adapta-
ção aos seus efeitos. A iniciativa do Poder Executivo, 
conforme reconhece a própria Exposição de Motivos, 
vem somar-se aos esforços empreendidos pelo Poder 
Legislativo, que já avalia projetos de lei com objetivos 
similar, propostos por parlamentares.

Além da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura 
(CI), a proposição será apreciada pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) e, em decisão termina-
tiva, pela de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle (CMA).

Até o momento, não foram apresentadas emen-
das.
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II – Análise

De acordo com o art. 104 do Regimento Interno 
do Senado Federal, compete à CI opinar sobre maté-
rias pertinentes de terra, mar e ar, obras públicas em 
geral, minas, recursos geológicos, serviços de teleco-
municações, parcerias público-privadas, agências re-
gulatórias pertinentes e outros assuntos correlatos. As 
implicações econômicas e ambientais da proposição 
serão apreciadas nas comissões competentes para 
tanto, ou seja, CAE e CMA, respectivamente.

Preliminarmente, cabe uma observação sobre o 
aspecto constitucional da proposição. Conforme já dito, 
o texto ora submetido ao exame do Senado Federal é, 
materialmente, de autoria do Poder Executivo. Assim, 
não há o que questionar, por exemplo, a respeito da 
criação do Comitê Gestor do FNMC, dispositivo que, 
caso o projeto fosse de iniciativa parlamentar, poderia 
ter questionada sua constitucionalidade em face do art. 
84, II e VI, da Constituição Federal. O mesmo raciocínio 
é válido para os demais pontos do projeto.

No mérito, consideramos a proposição convenien-
te e oportuna. De fato, ela constitui um complemento 
necessário ao PLC nº 283, de 2009, também subme-
tido ao exame desta Comissão, que institui a Política 
Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC e dá ou-
tras providências. Tal Política seria uma mera carta de 
intenções sem o correspondente aporte de recursos 
indispensáveis à sua implementação. E nisto reside o 
mérito do PLC nº 284, de 2009: garantir os recursos 
para efetiva condução de ações e atividades destina-
das à mitigação da mudança do clima e à adaptação 
aos seus efeitos.

Somente assim será possível promover o desen-
volvimento nacional em bases sustentáveis. É verdade 
que, para crescer, o País é autorizado pela Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
a aumentar suas emissões de gases de efeito estufa. 
O que se pretende, no entanto, é reduzir o impacto do 

desenvolvimento brasileiro sobre o sistema climático 
global. Mas isso só será possível se o País adotar um 
modelo de desenvolvimento distinto daquele adorado 
historicamente países hoje desenvolvidos.

De fato, a matriz elétrica brasileira é muito mais 
limpa que a média mundial e os biocumbustíveis subs-
tituem gradativamente os combustíveis fósseis. Mas é 
imprescindível fazer, no Brasil, uma transição abran-
gente para um paradigma econômico pouco intensivo 
em carbono, com repercussões sobre os setores de 
transportes, mineração e aproveitamento de recursos 
naturais. Esse é o objetivo da Política Nacional sobre 
Mudança do Clima, a ser implementada com os recur-
sos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima.

Acreditamos, portanto, que o PLC nº 284, de 2009, 
vem, em boa hora, criar um Fundo necessário à con-
dução da Política Nacional sobre Mudança do Clima, 
uma política estruturante para todas as demais ações 
– nos âmbitos público e privado – relacionadas com a 
promoção do desenvolvimento sustentável no Brasil.

III – Voto

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara nº 284, de 2009.

Sala da Comissão, 

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Serviços de Infraestrutura, em 
Reunião realizada no dia 19 de novembro de 2009, 
aprovou Relatório favorável, da Senadora Ideli Salvatti, 
que passa a constituir Parecer da Comissão de Serviços 
de Infraestrutura ao Projeto de Lei da Câmara nº 284 
de 2009, que “Cria o Fundo Nacional sobre Mudanças 
do Clima, altera os arts. 6º e 50 da Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997, e dá outras providências”.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2009. – 
Senador Fernando Collor, Presidente.
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PARECER Nº 2.142, DE 2009

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 
284, de 2009 (PL nº 2.223, de 2007, na ori-
gem), do Deputado Sebastião Bala Rocha, 
que cria o Fundo Nacional sobre Mudança 
do Clima, altera os arts. 6º e 50 da Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras 
providências.

Relator: Senador Inácio Arruda

I – Relatório

É submetido a esta Comissão o Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) nº 284, de 2009, de autoria do Deputa-
do Sebastião Bala Rocha, que cria o Fundo Nacional 
sobre Mudança do Clima (FNMC). Conforme o Des-
pacho de 5 de novembro último da Presidência desta 
Casa, compete às Comissões de Serviços de Infra-
Estrutura (CI), de Assuntos Econômicos (CAE) e de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle (CMA) deliberar sobre a presente matéria, 
cabendo à última dos citados colegiados manifestar-
se terminativamente.

No dia 19, a CI aprovou Relatório elaborado pela 
Senadora Ideli Salvatti favorável ao PLC nº 284, de 
2009, na forma da redação final encaminhada pela 
Câmara dos Deputados. Em seu relatório, a Senadora 
esclareceu que a presente proposição é fruto da com-
pilação de várias outras:

Sebastião Bala Rocha, que altera o art. 50, § 
2º, inciso II da Lei nº 9.478, de 1997, que dis-
põe sobre a política energética nacional, as 
atividades relativas ao monopólio do petróleo, 
institui o Conselho Nacional de Política Ener-
gética e a Agência Nacional do Petróleo e dá 
outras providências;

-
ardo Valverde, que altera o art. 50, modificando 
os incisos I e II e acrescentando os incisos VII 
e VIII e os §§ 4º e 5º, na Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, criando o Fundo Nacional de 
Mudanças Climáticas e o Plano Nacional de 
Mudanças Climáticas;

-
tivo, que altera os arts. 6º e 50 da Lei nº 9.478, 
de 6 de agosto de 1997, que dispõe sobre 
a política energética nacional, as atividades 
relativas ao monopólio do petróleo, institui o 
Conselho Nacional de Política Energética e a 
Agência Nacional do Petróleo, e cria o Fundo 
Nacional sobre Mudança do Clima – FNMC;

-
selmo de Jesus, que altera o art. 50 da Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997, modificando 
o inciso II do parágrafo segundo.

A proposição é composta por catorze artigos. O 
art. 1º informa que a lei a ser aprovada cria o FNMC, 
dispondo sobre sua natureza, finalidade, fontes e apli-
cação de recursos, bem como altera os arts. 6º e 50 
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que dispõe 
sobre a Política Energética Nacional.

O art. 2º estabelece que o Fundo será vinculado 
ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e terá natu-
reza contábil. A sua finalidade é assegurar recursos 
para o apoio a projetos ou estudos e para o financia-
mento de empreendimentos que visem à mitigação 
da mudança do clima e à adaptação a essa mudança 
e seus efeitos.

O art. 3º prevê que o FNMC terá como fonte de 
recursos, além de dotações orçamentárias, doações 
e empréstimos, entre outros, até 60% dos recursos de 
que trata o inciso II do § 2º do art. 50 da Lei nº 9.478, 
de 1997. Assim, até 60% dos 10% dos recursos des-
tinados ao MMA como parte da participação especial 
provenientes das concessões reguladas por aquela 
lei, nos casos de grande volume de produção ou de 
grande rentabilidade, constituirão recursos do Fundo.

O Art. 4º estipula que o FNMC será administra-
do e coordenado por um Comitê Gestor vinculado ao 
MMA. As competências e a composição desse Comitê 
serão estabelecidas em regulamento, assegurada a 
participação de seis representantes do Poder Executivo 
Federal e cinco do setor não-governamental.

O art. 5º fixa as diretrizes para a aplicação dos 
recursos do Fundo. Os incisos I e II do caput do dis-
positivo estabelecem as modalidades de aplicação; (i) 
apoio financeiro reembolsável mediante concessão de 
empréstimo por intermédio do agente operador; e (ii) 
apoio financeiro não-reembolsável a projetos relativos 
à mitigação da mudança do clima e aos seus efeitos, 
aprovados pelo Comitê Gestor do FNMC, conforme di-
retrizes previamente estabelecidas pelo próprio Comitê. 
O § 4º enumera uma série de atividades específicas 
passíveis de financiamento com recursos do Fundo.

O art. 6º determina que os financiamentos con-
cedidos com recursos do FNMC terão como garantia 
os bens definidos a critério do agente financeiro, que, 
conforme disposto no art. 7º, será o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O 
Banco poderá habilitar o Banco do Brasil, a Caixa Eco-
nômica Federal e outros agentes financeiros públicos 
para atuar nas operações de financiamento com os 
recursos em questão. Os riscos, contudo, serão sem-
pre suportados pelo Bndes.
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Na forma do art. 8º, o Comitê Gestor deverá ser 
mantido atualizado em relação aos financiamentos 
aprovados. O art. 9º, por sua vez, prescreve que caberá 
ao Conselho Monetário Nacional editar as normas re-
guladoras dos empréstimos a serem concedidos pelo 
Fundo no que concerne aos encargos financeiros, aos 
prazos e às comissões devidas pelo tomador a título 
de administração e risco das operações.

Os arts. 10 e 11 promovem as alterações neces-
sárias dos arts. 6º e 50., respectivamente, da Lei nº 
9.478, de 1997. O Art. 12. dispõe que o Poder Executivo 
regulamentará o disposto na lei. Em outra adaptação, 
o art. 13 revoga o § 3º do art. 50. da Lei nº 9.478, de 
1997, e, por fim, o art. 14 veicula a cláusula de vigên-
cia, pela qual a lei resultante entrará em vigor na data 
de sua publicação.

II – Análise

De acordo com o art. 99., I, do Regimento Inter-
no do Senado Federal, compete à CAE opinar sobre 
o aspecto econômico e financeiro de qualquer matéria 
que lhe seja submetida.

Impõe-se notar, primeiramente, que a questão da 
constitucionalidade do PLC nº 284, de 2009, foi com-
petentemente tratada no Relatório da Senadora Ideli 
Salvatti, não havendo, da nossa parte, qualquer reparo 
ao ali contido. Como ressaltado pela Relatora:

... o texto ora submetido ao exame do Senado Fe-
deral é, materialmente, de autoria do Poder Executivo. 
Assim, não há o que questionar, por exemplo, a respeito 
da criação do Comitê Gestor do FNMC, dispositivo que, 
caso o projeto fosse de iniciativa parlamentar, poderia 
ter questionada sua constitucionalidade em face do art. 
84, II e VI, da Constituição Federal. O mesmo raciocínio 
é válido para os demais pontos do projeto.

No mérito, a proposição é seguramente conve-
niente e oportuna. De fato, trata-se de importante com-
plemento ao PLC nº 283, de 2009, também submetido 
ao exame desta Comissão, que institui a Política Na-
cional sobre Mudança do Clima – PNMC e dá outras 
providências. Essa política seria uma mera declaração 
de intenções se não houvesse o correspondente aporte 
de recursos para a sua implementação.

Em efeito, o Projeto de Lei do Congresso Nacio-
nal (PLN) nº 46, de 2009, que estima a receita e fixa a 
despesa da União para o exercício financeiro de 2010, 
já contém dotações relacionadas com a citada política. 
A Mensagem Presidencial esclarece que o Brasil, na 
condição de signatário do Protocolo de Kyoto, criou me-
tas quantitativas internas para redução das emissões 
de gás carbônico. Assim, há a previsão de investimen-
tos voltados para a implantação do Plano Nacional de 
Mudanças Climáticas, que prevê zerar a perda líquida 

de cobertura florestal até 2015 e reduzir o índice de 
desmatamentos no País, em 70%, até 2017. Dentre os 
objetivos do plano, estão o combate ao desmatamento, 
a implementação de medidas com vistas ao aumento 
da eficiência energética por meio das melhores práticas 
existentes e a manutenção da elevada participação da 
energia renovável na matriz elétrica (ver Mensagem 
Presidencial acerca do Projeto de Lei Orçamentária 
Anual – PLOA para 2010, p. 73).

No que tange às receitas, o PLN nº 46, de 2009, 
estima que a parcela do MMA na Participação Especial 
pela Produção de Petróleo ou Gás Natural alcançará 
R$1,35 bilhão (ver PLOA 2010, v. 1, p. 66). Assim, o 
FNMC poderá contar com até R$810,8 milhões por 
meio dessa fonte.

Portanto, o PLC nº 284, de 2009, é indispensável 
para que a Política Nacional sobre Mudança do Clima 
tenha caráter estruturante para todas as demais ações, 
nos âmbitos público e privado, relacionadas com a pro-
moção do desenvolvimento sustentável no Brasil.

III – Voto

Em face do exposto, considerando o inegável méri-
to da proposição e a inexistência de óbices de natureza 
constitucional, legal e regimental, voto pela aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 284, de 2009.

Sala da Comissão, – Senador Inácio Arruda, 
Relator.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Discussão do projeto. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, encerro a 
discussão.

Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial e será feita a 

devida comunicação à Câmara dos Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 284, DE 2009 
(nº 2.223/2007, na Casa de origem)

Cria o Fundo Nacional sobre Mudan-
ça do Clima, altera os arts. 6º e 50 da Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei cria o Fundo Nacional sobre Mu-

dança de Clima – FNMC, dispondo sobre sua nature-
za, finalidade, fonte e aplicação de recursos e altera os 
arts. 6º e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
que dispõe sobre a política Energética Nacional, as 
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atividades relativas ao monopólio de petróleo, institui o 
Conselho Nacional de Política Energética e a Agência 
Nacional do Petróleo e dá outras providências.

Art. 2º Fica criado o Fundo Nacional sobre mudan-
ça do Clima – FNMC, de natureza contábil, vinculado 
ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de 
assegurar recursos para apoio a projetos ou estudos 
e financiamento de assegurar recursos para apoio de 
projetos ou estudos e financiamento de empreendimen-
tos que visem à mitigação da mudança do clima e à 
adaptação à mudança do clima e aos seus efeitos.

Art. 3º Constituem recursos do FNMC:
I – até 60% (sessenta por cento) dos recursos de 

que trata o inciso II do § 2º do art. 50 da Lei nº 9.474, 
de 6 de agosto de 1997;

II – dotações consignadas na Lei orçamentária 
anual da União e em seus créditos adicionais;

III – recursos decorrentes de acordos, ajustes, 
contratos e convênios celebrados com órgãos e enti-
dades da administração e convênios celebrados com 
órgãos e entidades da administração pública federal, 
estadual, distrital ou municipal;

IV – doações realizadas por entidades nacionais 
e internacionais públicas ou privadas;

V – empréstimos de instituições financeiras na-
cionais e internacionais;

VI – reversão dos saldos anuais não aplicados;
VII – recursos oriundos de juros e amortizações 

de financiamentos;
Art. 4º O FNMC será administrado por um Comi-

tê Gestor vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, 
que o coordenará. Cuja competência e composição 
serão estabelecidos em regulamento, assegurada a 
participação de 6 (seis) representantes do Poder Exe-
cutivo Federal e 5 (cinco) representantes do setor não 
governamental.

Art. 5º Os recursos do FNMC serão aplicados;
I – em apoio financeiro reembolsável mediante 

concessão de empréstimo, por intermédio do agente 
operador;

II – em apoio financeiro, não reembolsável, a pro-
jetos relativos à mitigação da mudança do clima ou a 
à adaptação à mudança do clima e aos seus efeitos, 
aprovados pelo Comitê Gestor do FNMC, conforme 
diretrizes previamente estabelecidas pelo Comitê.

§ 1º Cabe ao Comitê Gestor do FNMC definir, anu-
almente, a proposição de recursos a serem aplicados 
em cada uma das modalidades previstas no caput.

§ 2º Os recursos de que trata o inciso II do caput 
podem ser aplicados diretamente pelo Ministério do 
Meio Ambiente ou transferidos mediante convênios, 
termos de parceria, acordos, ajustes ou outros instru-
mentos previstos em lei.

§ 3º Até 2% (dois por cento) dos recursos do 
FNMC podem ser aplicados anualmente:

I – no pagamento ao agente financeiro;
II – em despesas relativas à administração do 

Fundo e a gestão e utilização dos recursos.
§ 4º A aplicação dos recursos poderá ser desti-

nada às seguintes atividades:
a) educação, capacitação, treinamento e mobili-

zação na área de mudanças climáticas;
b) Ciência do Clima, Análise de Impactos e Vul-

nerabilidade;
c) adaptação da sociedade e dos ecossistemas 

aos impactos das mudanças climáticas;
d) projetos de redução de emissões de gases de 

efeito estufa – GEE;
e) projeto de redução de emissões de carbono 

pelo desmatamento e degradação florestal, com prio-
ridade a áreas naturais ameaçadas de destruição e 
relevantes para estratégias de conservação da bio-
diversidade;

f) desenvolvimento e difusão de tecnologia para 
a mitigação de emissões de gases do efeito estufa;

g) formulação de políticas públicas para solução 
dos problemas selecionados à emissão e mitigação 
de emissões do GEE;

h) pesquisa e criação de sistemas e metodologias 
de projetos e inventários que contribuam para a redu-
ção das emissões líquidas de gases de efeito estufa 
e para a redução das emissões de desmatamento e 
alteração do uso do solo;

i) desenvolvimento de produtos e serviços que 
contribuam para a dinâmica de conservação ambien-
tal e estabilização de concentração de gases de efei-
to estufa;

j) apoio às cadeias produtivas sustentáveis;
k) pagamentos por serviços ambientais às co-

munidades e aos indivíduos cujas atividades compro-
vadamente contribuam para a estocagem de carbono, 
atrelado a outros serviços ambientais;

l) sistemas agroflorestais que contribuam para 
redução de desmatamento e absorção de carbono por 
sumidouros e para geração de renda;

m) recuperação de áreas degradadas e restau-
ração florestal, priorizando áreas de Reserva Legal e 
Áreas de Preservação Permanente e as áreas prio-
ritárias para a geração e garantia da qualidade dos 
serviços ambientais.

Art. 6º O financiamento concedido com recursos 
do FNMC terá como garantia os bens definidos a cri-
tério do agente financeiro.

Art. 7º O FNMC terá como agente financeiro o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES.
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Parágrafo único. O BNDES poderá habilitar o 
Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e outros 
agentes financeiros públicos, para atuar nas operações 
de financiamento com recursos do FNMC, continuando 
a suportar os riscos perante o Fundo.

Art. 8º A aprovação de financiamento com re-
cursos do FNMC será comunicada imediatamente ao 
Comitê Gestor do FNMC.

Parágrafo único. Os agentes financeiros man-
terão o Comitê Gestor do FNMC atualizado sobre os 
dados de todas as operações realizadas com recur-
sos do Fundo.

Art. 9º O Conselho Monetário Nacional, sem pre-
juízo de suas demais atribuições, estabelecerá normas 
reguladoras dos empréstimos a serem concedidos pelo 
FNMC ao que concerne:

I – aos encargos financeiros e prazos;
II – às comissões devidas pelo tomador de finan-

ciamento com recursos do FNMC, a título de adminis-
tração e risco das operações.

Art. 10. O art. 6º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte inci-
so XXVII:

“Art. 6º  ..................................................
 ..............................................................
XXVII – cadeia produtiva do petróleo: 

sistema de produção de petróleo, gás natural 
e outros hidrocarbonetos fluidos e seus deriva-
dos, incluindo a distribuição, a revenda e a es-
tocagem, bem como o seus consumo.”(NR)

Art. 11. O inciso II do § 2º do art. 50 da Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 50.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º  .......................................................
 ..............................................................

II – 10% (dez por cento) ao Ministério do Meio 
Ambiente, destinados, preferencialmente, ao desenvol-
vimento das seguintes atividades de gestão ambiental 
relacionadas à cadeia produtiva do petróleo, incluindo 
as consequências de sua utilização:

modelos e instrumentos de gestão, controle (fis-
calização, monitoramento, licenciamento e instrumen-
tos voluntários), planejamento e ordenamento do uso 
sustentável dos espaços e dos recursos naturais;

estudos e estratégias de conservação ambiental, 
uso sustentável dos recursos naturais e recuperação 
de danos ambientais;

novas práticas e tecnologias menos poluentes 
e otimização de sistemas de controle de poluição, in-
cluindo eficiência energética e ações consorciadas para 

o tratamento de resíduos e rejeitos oleosos e outras 
substâncias nocivas e perigosas;

definição de estratégias e estudos de monitora-
mento ambiental sistemático, agregando o estabeleci-
mento de padrões de qualidade ambiental específicos, 
na escala das bacias sedimentares;

sistemas de contingência que incluam prevenção, 
controle e combate e resposta à poluição por óleo;

mapeamento de áreas sensíveis a derramamen-
tos de óleo nas águas jurisdicionais brasileiras;

estudos e projetos de prevenção de emissões de 
gases de efeito estufa para a atmosfera, assim como 
para mitigação da mudança do clima e adaptação à 
mudança do clima e seus efeitos, considerando-se 
como mitigação a redução de emissão de gases de 
efeito estufa e o aumento da capacidade de remoção 
de carbono pelos sumidouros e, como adaptação as 
iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos 
sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais 
e esperados da mudança do clima;

estudos e projetos de prevenção, controle e re-
mediação relacionados ao desmatamento e à poluição 
atmosférica;

iniciativas de fortalecimento do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente – SISNAMA;

  .............................................................  
 § 3º (Revogado).”(NR)

 Art. 12. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta lei.

Art. 13. Fica revogado o § 3º do art. 50 da Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997.

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, apenas para 
fazer o registro, como tive a oportunidade de utilizar 
a tribuna.

Este é um momento de dignidade do Senado da 
República: estarmos aprovando o acordo na política, 
e o Fundo Nacional de Mudanças Climáticas nos dá 
a convicção de que vale a pena estar aqui para que o 
Brasil possa ter essas duas matérias transformadas 
em lei. Espero que a Câmara tenha a agilidade que 
nós tivemos na tramitação, para podermos levar para 
a conferência este diferencial: não só de ter os com-
promissos públicos quantificados, mas também insti-
tucionalizados, colocados na forma da lei.

Por isso, quero parabenizar o Senado da Repú-
blica por essa votação, que eu considero histórica em 
um momento tão especial como esse, que antecede 
a Conferência de Copenhague.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Muito obrigado pela observação de V. Exª, mas o povo 
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brasileiro está assistindo o esforço do Senado, no sen-
tido de votar essas matérias de tamanha importância 
em nível mundial e em nível nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Vamos prosseguir a votação, de acordo com o 
esquema traçado pelas Lideranças do Governo e da 
Oposição e que remeteram à Mesa.

Vamos proceder, agora, à votação das emendas 
do calendário especial. A PEC nº 41.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já que nós 
temos um quorum baixo, eu queria propor que fizés-
semos as cinco primeiras sessões e não votássemos 
o primeiro turno. Deixaríamos para votar o primeiro 
turno das duas emendas na próxima terça-feira, mas 
já encaminharíamos quatro sessões, exatamente para 
que tivéssemos o andamento das duas matérias.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM –RN) – A proposta 
tem o nosso “de acordo”, Sr.Presidente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB –PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não havendo objeção, a Mesa procederá dessa na-
tureza.

Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é sobre a 
proposta do Senador Jucá, também de acordo.

Só peço a V. Exª que nós possamos incluir, hoje, 
para votação o item nº 88. É uma solicitação de reti-
rada de um requerimento, de minha autoria, para que 
o Projeto de Lei da Câmara nº 197, de 2009, tramite 
na CCT. Estou retirando esse requerimento com o Re-
querimento nº 1.513, de 2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 88

REQUERIMENTO Nº 1.465, DE 2009

Votação, em turno único do Requerimento 
nº 1.465, de 2009, do Senador Flexa Ribeiro, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câ-
mara nº 197, de 2009, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática (dispõe 
sobre normas gerais para licitação e contra-
tação pela administração pública de serviços 
de publicidade).

(Pendente de apreciação o Requerimento nº 
1.513, de 2009, do Senador Flexa Ribeiro, de retirada 
do Requerimento nº 1.465, de 2009.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votação do Requerimento nº 1.465, de 2009, de au-
toria do Senador Flexa Ribeiro, que está retirando o 
Requerimento nº 1.513, de 2009.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB –PA) – Ao con-
trário, Presidente, o 1.513 retira o 1.465.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Perdão a V. Exª.

A Presidência informa que foi apresentado o 
Requerimento nº 1.513, de 2009, do Senador Flexa 
Ribeiro, solicitando a retirada, em definitivo, do Re-
querimento nº 1.465, de 2009.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agrade-

ço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Vamos votar os calendários especiais. É a discussão, 
em primeiro turno, da PEC nº 41, de 2008; calendário 
especial resultado da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 28, de 2009.

São os seguintes os requerimentos:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não havendo objeção do Plenário, estão aprovados 
os calendários.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos fazer o primeiro turno de votação da emen-
da. (Pausa.)

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Presidente, inscreva-me para falar como Líder, de-
pois da Ordem do Dia.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Drª Cláudia está procedendo à inscrição.

Item extrapauta:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 41, DE 2008.

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 41, de 2008, tendo como primeiro signatário 
o Senador Renan Calheiros, que institui o piso 
salarial para os servidores policiais.

Parecer sob o nº 2006, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Relator: Senador Demóstenes. Parecer fa-
vorável com as Emendas nº 1 e 2-CCJ, que 
apresenta.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, 
a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco 
sessões deliberativas consecutivas, em fase de dis-
cussão, em primeiro turno, quando poderão ser ofe-
recidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, 
da composição do Senado.

Em discussão a proposta e as emendas. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, a matéria 
constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibe-
rativa para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Item 8:

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 
Deputados, 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 divórcio, 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.

Em discussão a proposta.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Gerson Camata.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Não é para discutir. 
Eu queria apenas, Sr. Presidente, fazer um apelo aos 
Líderes. Quando se chega ao fim de ano, já vimos isto 
aqui muitas vezes acontecer, começa-se a pressão para 
votar matérias que poderiam ter sido votadas durante 
o ano, e não o foram. O que vimos hoje? A Ordem do 
Dia, marcada para às 16 horas e 30 minutos, começou 
às 18 horas. A maioria de nós não sabia as matérias 
que viriam para nossa votação aqui.

Os Líderes poderiam, pelo menos, às segundas-
feiras, fazer uma reunião e fazer um mapa, pelo menos, 
da semana. Eu saberia o que vou votar na terça-feira, na 
quarta-feira, na quinta-feira; haveria um melhor entendi-
mento de todo o Plenário diante das matérias, e não o que 
aconteceu hoje, em que as matérias vieram como uma 
enxurrada para cima do Plenário, às vezes, sem Avulsos, 
até mesmo o Avulso eletrônico. O Plenário fica um pouco 
tonto na discussão das emendas, no entendimento das 
emendas, nos destaques que são apresentados.

É uma colaboração que eu pediria dos Líderes, 
que deveriam, no dia 1º de dezembro, fazer um mapa 
do mês todo, de todas as votações daquele mês, para 
que pudéssemos antecipar a leitura, o estudo, a con-
sulta aos eleitores, aos amigos e votar com mais co-
nhecimento da matéria que virá para o Plenário. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Nós agradecemos a inspiração e a sabedoria, que lhe 
são peculiares. Tenho certeza de que as Lideranças de 
todos os partidos acatarão a sugestão de V. Exª.

Em discussão, a proposta. (Pausa.)
Não há orador que queria manifestar-se, encer-

rada a discussão em primeiro turno.
A matéria constará da Ordem do Dia para votação.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:
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2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2008

Votação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 7, de 2008, tendo 
como primeiro signatário o Senador Gim Argello, 
que altera os arts. 21, 22 e 48 da 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.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador 
João Alberto Souza, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: 
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad 
hoc: Senador João Batista Motta, favorável, nos 
termos de Subemenda que apresenta.

4 
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.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, tendo 
como primeiro signatário o Senador Tião Viana, 
que acrescenta parágrafo único ao art. 54 da Cons-

tituição Federal, para permitir a Deputados Fede-
rais e Senadores o exercício de cargo de professor 
em instituição pública de ensino superior.

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.

6 
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.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2008

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº 
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Sandes 
Júnior), que altera a denominação do Capítulo 
VII do Título VIII da Constituição Federal e mo-
difica o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção 
dos direitos econômicos, sociais e culturais 
da juventude).

Parecer sob nº 297, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação, 
que apresenta.

9 
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.
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10 
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
110, de 2005 (nº 3.685/2004, na Casa de ori-
gem, do Deputado Gustavo Fruet), que altera 
os arts. 11 e 62 da Lei nº 10.406, de 10 de ja-
neiro de 2002, que institui o Código Civil (altera 
dispositivos referentes aos direitos da persona-
lidade e à constituição de uma fundação).

Parecer sob nº 1.549, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido.

11 
SUBSTITUTIVO 

AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 104, DE 2007

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
104, de 2007 (nº 5.522/2005, na Casa de ori-
gem, do Deputado André de Paula), que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da implementação de 
protocolo terapêutico para a prevenção vertical 
do HIV, em hospitais e maternidades.

Parecer sob nº 1.548, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido.

12 
EMENDAS DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 498, DE 2003

Discussão, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
498, de 2003 (nº 4.647/2004, naquela Casa), 
da Senadora Serys Slhessarenko, que altera o 
art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, de modo a definir critérios 
para a revalidação de diplomas expedidos por 
universidades estrangeiras.

Parecer sob nº 1.758, de 2009, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator 
ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi, favorável às 
Emendas nºs 1 e 3 e contrário à Emenda nº 2.

13 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2005

Discussão, em turno único, do Substi-
tutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Sena-
do nº 118, de 2003 (nº 7.087/2006, naquela 

Casa), de autoria do Senador Antonio Carlos 
Valadares, que dispõe sobre os Juizados Es-
peciais da Fazenda Pública no âmbito dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios.

Parecer favorável, sob nº 2.007, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior.

14 
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-
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, Rela-
tora: 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.

15 
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.
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16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 97, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 97, de 2001 (nº 2.958/2000, 
na Casa de origem, do Deputado Nelson Pro-
ença), que institui o Programa Voluntário de 
Vacinação – PVV.

Pareceres sob nºs 1.623, de 2003; 2.081, 
2.082 e 2.083, de 2009, das Comissões: 

– de Assuntos Sociais, 1º Pronunciamen-
to: Relator ad hoc: Senador Eduardo Azere-
do, favorável ao projeto; 2º Pronunciamento 
(em reexame, nos termos do Requerimento 
nº 1.531, de 2003): Relator: Senador Augusto 
Botelho, pela audiência prévia da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania; 3º Pronun-
ciamento: Relator: Senador Augusto Botelho, 
favorável ao projeto, com as Emendas nºs 1 e 
2-CAS, que apresenta; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do Parecer nº 2.081, 
de 2009), Relator ad hoc: Senador Romeu 
Tuma, favorável ao projeto.

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 22, de 2002 (nº 1.670/99, na 
Casa de origem, do Deputado Carlito Merss), 
que proíbe a utilização do jateamento de areia 
a seco, determina prazo para mudança tecno-
lógica nas empresas que utilizam este proce-
dimento e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 244, de 2003; e 1.672, 
de 2009, das Comissões

– de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Juvêncio da Fonseca, favorável, nos ter-
mos da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que 
oferece; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do art. 101, II, d, do 
Regimento Interno), Relator ad hoc: Senador 
Valter Pereira, favorável, nos termos do Subs-
titutivo apresentado pela Comissão de Assun-
tos Sociais e que passa a ser denominado de 
Emenda nº 1-CAS/CCJ (Substitutivo).

18 
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.

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 85, de 2004 (no 1.282/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Inaldo Lei-
tão), que acrescenta parágrafo ao art. 1.050 
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 
Código de Processo Civil (dispensa a citação 
pessoal do embargado para responder à pe-
tição inicial, exceto quando não houver cons-
tituído advogado).

Parecer sob no 1.570, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior, 
favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de reda-
ção, que apresenta.

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 19, de 2005 (no 1.683/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Fernando 
Gabeira), que dispõe sobre a criação do Mo-
numento Natural do Arquipélago das Ilhas 
Cagarras.

Pareceres sob nºs 1.571 e 1.572, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Patrícia Saboya, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece; e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relatora ad 
hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável ao 
Projeto, nos termos da Emenda da CCJ, que 
passa a ser denominada Emenda nº 1-CCJ/
CMA (Substitutivo).
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21 
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.

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 71, de 2006 (nº 1.355/2003, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que dá nova redação ao § 1º 
do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro 
de 1995, que dispõe sobre os Juizados Espe-
ciais Cíveis e Criminais (confere legitimidade 
ativa perante os Juizados Especiais Cíveis às 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público – OSCIP e às Sociedades de Crédito 
ao Microemprendedor – SCM). 

Parecer favorável, sob nº 1.879, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora ad hoc: Senador Marco Maciel.

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 72, de 2006 (no 4.127/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que altera o art. 275 da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Códi-
go de Processo Civil, incluindo como sujeitas 
ao procedimento sumário as causas relativas 
à revogação de doação.

Parecer favorável, sob no 1.573, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Antonio Car-
los Júnior.

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 

que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”).

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta.

25 
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.

26 
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.

27 
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 esta-
belecimentos penais destinados às mulheres 
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tenham por efetivo de segurança interna so-
mente agentes do sexo feminino.

Parecer favorável, sob nº 1.212, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

28 
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, Rela-
tor: Senador Cícero Lucena, favorável ao Proje-
to, 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.

29 
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.

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 127, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 127, de 2007 (nº 7.258/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que altera a Lei nº 7.565, de 19 
de dezembro de 1986, – Código Brasileiro de 
Aeronáutica, para definir a abrangência da 
franquia de bagagem.

Pareceres sob nºs 1.660 e 1.661, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável; e

– de Assuntos Econômicos, Relator ad 
hoc: Senador Francisco Dornelles, pela re-
jeição.

31 
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.

32 
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.

33 
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.

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-
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lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente).

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Paulo Paim.

35 
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 Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Neuto de Conto.

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52 DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº2.347/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências.

Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.

37 
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.

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz).

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina.

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.

40 
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 Turis-
mo, Relator: Senador Jefferson Praia.

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 138, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 138, de 2008 (nº 706/2007, na Casa 
de origem, do Deputado Magela), que altera o art. 
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65 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
dispondo sobre a proibição de comercialização de 
tintas em embalagens do tipo aerossol a menores 
de dezoito anos, e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 1.882 e 1.883, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Marina Silva, favorável; e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator ad 
hoc: Senador Cícero Lucena, favorável com as 
Emendas nºs 1 e 2-CMA, que apresenta.

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 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 pro-
teção do consumidor (inclui a substituição ou reti-
rada de peças e componentes, 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.

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos.

Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de 
2009, das Comissões

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009).

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 151, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 151, de 2008 (nº 1.000/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Uldurico Pin-
to), que acrescenta § 6º ao art. 7º da Lei nº 
11.096, de 13 de janeiro de 2005, que institui 
o Programa Universidade para Todos – Prouni, 
regula a atuação de entidades beneficentes de 
assistência social no ensino superior; e altera 
a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá 
outras providências (permite ao estudante be-
neficiário do Prouni solicitar transferência para 
outra instituição participante do Programa).

Parecer sob nº 1.875, de 2009, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator 
ad hoc: Senador Alvaro Dias, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CE, que apresenta.

45 
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.

46 
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.

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.

47 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

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

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões

– de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio 
Arns.

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos 
do Requerimento nº 636, de 2009).

48 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer.

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: 
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.

49 
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.

50 
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 1990 (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.

51 
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.

52 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Ricardo 
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, 
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, e dá outras providências,para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem ser-
viços de aferição da pressão arterial.

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, que apresenta.

53 
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, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança.

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa.

54 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11 DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abi-
calil), que dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede 
pública de ensino e dá outras providências.
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Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de 
2009, das Comissões – de Educação, Cultu-
ra e Esporte, Relator: Senador Papaléo Paes, 
favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CE, que 
apresenta.

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE.

55 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos.

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

56 
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.

57 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 430, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 430, de 2008 (nº 
387/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo de Adesão da 
República Bolivariana da Venezuela ao Mer-
cosul, assinado em Caracas, em 4 de julho de 
2006, pelos presidentes dos Estados Partes 
do Mercosul e da Venezuela.

Parecer favorável, sob nº 2.056, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Romero Jucá, 
com voto vencido, em separado, do Senador 
Tasso Jereissati, e voto em separado do Se-
nador Mozarildo Cavalcanti.

58 
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 pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
226, de 2006, de iniciativa da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito dos Correios, 
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go 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).

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, 
da Comissão de Constituição e Justiça (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 29, 
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 293, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 293, de 2001, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito – Futebol, 
que regulamenta a atividade relacionada com 
o futebol praticado por profissionais, estabele-
ce normas orgânicas específicas para a prá-
tica e administração transparente das ligas e 
entidades e para a responsabilidade de seus 
administradores.

Pareceres sob nºs 2.017 e 2.018, de 2009 
(em audiência, nos termos do Requerimento 
nº 105, de 2002), das Comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora ad hoc: Senadora Serys Slhessa-
renko, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, 
que apresenta;

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Alvaro Dias, favorável ao Projeto 
e à Emenda nº 1-CCJ/CE.

60 
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 
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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.

61 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia,  
nos termos do Recurso nº 11, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de auto-
ria do Senador Hélio Costa, que acrescenta 
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar 
aulas presenciais e periódicas nos cursos de 
educação à distância.

Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Marco Maciel, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

62 
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.

63 
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.

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.

64 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 220, DE 2006 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 15, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 220, de 2006, de autoria da 
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera 
o art. 508 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 (Código de Processo Civil), para reduzir 
o prazo para a interposição de recursos.

Parecer favorável, sob nº 1.838, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Wellington Sal-
gado de Oliveira, com abstenção do Senador 
Francisco Dornelles.

65 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, DE 2007  

– COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
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nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda, que oferece.

66 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 1.135, de 2008, 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador 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 encaminhamento de relatório pertinen-
te ao quantitativo de emolumentos recebidos no 
exercício anterior 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.

67 
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 equipamen-
tos urbanos.

Parecer sob nº 1.388, de 2009, da Comis-
são de Desenvolvimento Regional e Turismo, 
Relator ad hoc: Senador Tasso Jereissati, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CDR, que oferece.

68 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2009

Projeto de Lei do Senado nº 201, de 
2009, de autoria da Comissão Parlamentar de 
Inquérito – Pedofilia, que altera os arts. 286 e 
287 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 (Código Penal), com a finalidade 
de agravar a pena dos delitos de incitação e 
de apologia de crime quando este for punido 
com reclusão.

Parecer sob nº 1.880, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Francisco Dornel-
les, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta.

69 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 234, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 234, de 2009, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pe-
dofilia, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal) com 
a finalidade de modificar as regras relativas à 
prescrição dos crimes praticados contra crian-
ças e adolescentes.

Parecer sob nº 1.637, de 2009, da Co-
missão de Constituição Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do Requerimento 
nº 881, de 2009), Relator: Senador Aloizio Mer-
cadante, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, 
que apresenta.

70 
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 Romeu Tuma.

71 
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.

72 
REQUERIMENTO Nº 356, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 356, de 2007, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, solicitando que 
seja encaminhado ao Ministro de Estado das 
Relações Exteriores voto de conclamação para 
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que lance nos fóruns internacionais, principal-
mente na Organização das Nações Unidas, a 
proposta de realização da III Conferência Mun-
dial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 
“RIO + 20”, em 2012, com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, deflagrando desde já as ne-
cessárias negociações para os compromissos 
a serem ali firmados.

Parecer favorável, sob nº 2.071, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Suplicy.

73 
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).

74 
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.)

75 
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).

76 
REQUERIMENTO Nº 1.210, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.210, de 2009, do Senador João 
Pedro, solicitando voto de censura à Polícia 
Aduaneira do Aeroporto de Roma, na Itália, 

em relação à abordagem realizada por poli-
ciais quando da visita da Senadora Patrícia 
Saboya àquela cidade.

Parecer favorável, sob nº 2.097, de 2009, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.

77 
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.

78 
REQUERIMENTO Nº 1.239, 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.

79 
REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia,  
nos termos do art. 222 do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.276, de 2009, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 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.

Parecer nº 1.636, de 2009, da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
em reexame, favorável, nos termos do texto 
que apresenta.

80 
REQUERIMENTO Nº 1.278, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.278, de 2009, do Senador Jefferson 
Praia, solicitando voto de aplauso à iniciativa 
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adotada pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE/PR) ao adotar normativamente 
a obrigatoriedade de encaminhamento, pelos 
jurisdicionados, de informações sobre projeto 
básico das obras públicas segundo os padrões 
técnicos fixados pela Orientação Técnica OT-
IBR-01, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro 
de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP).

Parecer favorável, sob nº 2.086, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma.

81 
REQUERIMENTO Nº 1.279, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.278, de 2009, do Senador Jefferson 
Praia, solicitando voto de aplauso à iniciativa 
adotada pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE/PR) ao adotar normativamente 
a obrigatoriedade de encaminhamento, pelos 
jurisdicionados, de informações sobre projeto 
básico das obras públicas segundo os padrões 
técnicos fixados pela Orientação Técnica OT-
IBR-01, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro 
de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP).

Parecer favorável, sob nº 2.086, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma.

82 
REQUERIMENTO Nº 1.295, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.295, de 2009, do Senador Marconi Perillo, 
solicitando voto de aplauso à Polícia Federal 
pela operação Roubo S/A – Saque Noturno, rea-
lizada em diversos municípios do Rio de Janeiro 
e de Minas Gerais, emsetembro de 2009.

Parecer favorável, sob nº 2.098, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romeu Tuma.

83 
REQUERIMENTO Nº 1.365, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.365, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 158, de 2002; 201, de 
2003; e 475, de 2007, por regularem a mesma 
matéria (alteração do Código Florestal).

84 
REQUERIMENTO Nº 1.371, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.371, de 2009, do Senador Aloizio 
Mercadante, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 131, de 2001, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Econômicos (cria o Serviço Social da 
Saúde – Sess e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem da Saúde – Senass).

85 
REQUERIMENTO Nº 1.443, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.443, de 2009, do Senador Expe-
dito Júnior, solicitando o desapensamento do 
Projeto de Lei do Senado nº 37, de 2009, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 80, de 2006; 
340, de 2007; e 375, de 2008, a fim de que 
tenha tramitação autônoma (dedução do Im-
posto de Renda de despesas com pagamento 
de pedágio em rodovia federal).

86 
REQUERIMENTO Nº 1.450, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.450, de 2009, do Senador Antonio 
Carlos Júnior, solicitando a tramitação con-
junta do Projeto de Lei do Senado nº 376, de 
2009, ao Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 
2006, que já se encontra apensado aos Proje-
tos de Lei do Senado nºs 294, de 2004; 219, 
de 2005; 353, de 2007, e 368, de 2008, por 
versarem sobre matéria correlata (dispõem 
sobre as programações da Voz do Brasil e 
das convocações de rede obrigatória gratuita 
de radiodifusão).

87 
REQUERIMENTO Nº 1.452, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.452, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2009, e do Projeto de 
Lei do Senado nº 149, de 2009; com o Projeto 
de Lei da Câmara nº 19, de 2004, que já se en-
contra apensado aos Projetos de Lei da Câmara 
nºs 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 
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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, 202, 253, 280 e 426, de 2008, por 
regularem a mesma matéria (alteram dispositi-
vos do Código de Trânsito Brasileiro).

89 
REQUERIMENTO Nº 1.473, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.473, de 2009, do Senador João 
Vicente Claudino, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 2009, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle (altera a Lei dos Car-
tórios para dispor sobre infrações cometidas 
por Tabeliães de Notas).

90 
REQUERIMENTO Nº 1.474, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.474, de 2009, do Senador Alva-
ro Dias, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 2009, com 
o Projeto de Lei do Senado nº 327, de 2004, 
por regularem a mesma matéria (regulamen-
tar a participação de Torcidas Organizadas em 
competições esportivas).

91 
REQUERIMENTO Nº 1.489, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.489, de 2009, da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, solicitando o sobrestamento do 
estudo do Projeto de Decreto Legislativo nº 
174, de 2009, até que tenham sido sanadas 
irregularidades na documentação apresentada 
e analisada com base na Resolução nº 3, de 
2009, do Senado Federal.

92 
REQUERIMENTO Nº 1.490, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.490, de 2009 , da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, solicitando o sobrestamento do 
estudo do Projeto de Decreto Legislativo nº 
181, de 2009, até que tenham sido sanadas 
irregularidades na documentação apresentada 
e analisada com base na Resolução nº 3, de 
2009, do Senado Federal.

93 
REQUERIMENTO Nº 1.491, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.491, de 2009 , da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, solicitando o sobrestamento do 
estudo do Projeto de Decreto Legislativo nº 
192, de 2009, até que tenham sido sanadas 
irregularidades na documentação apresentada 
e analisada com base na Resolução nº 3, de 
2009, do Senado Federal.

94 
REQUERIMENTO Nº 1.514, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.514, de 2009, da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, so-
licitando voto de louvor ao Governador José 
Serra pela iniciativa da quebra das patentes 
de medicamentos.

95 
REQUERIMENTO Nº 1.516, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.516, de 2009, do Senador Lobão Filho, so-
licitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
da Câmara nº 99, de 2009, com os Projetos de 
Lei do Senado nºs 301, de 2003; 355, de 2004; 
8 e 18, de 2005; 45, de 2006; 42, de 2007; 54, 
de 2009; e com os Projetos de Lei da Câmara 
nºs 106, de 2007; 55 e 75, de 2009, que já se 
encontram apensados, por regularem a mesma 
matéria (prestadoras de serviços públicos).

96 
REQUERIMENTO Nº 1.518, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.518, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2009, com o Projeto 
de Lei do Senado nº 566, de 2007, por regula-
rem a mesma matéria (cobrança de anuidade 
por entidades representativas de classes).

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Convocamos nova sessão para as 19 horas e 43 
minutos.

Está encerrada esta sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 42 
minutos.)
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Ata da 222ª Sessão, Deliberativa Extraordinária 
em 25 de novembro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Mão Santa.

(Inicia-se a Sessão às 19 Horas e 43 Minu-
tos e Encerra-se às 19 Horas e 46 Minutos)

(É o seguinte o registro de compareci-
mento:)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Dezenove horas e quarenta e três minutos.

Há número regimental. Declaramos aberta a 
sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos – e sob a orientação aqui do Romero, que é 
o Pelé do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Passa-se à

ORDEM DO DIA 
Item único:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 41, DE 2008

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
41, de 2008 – tendo como primeiro signatário o 
Senador Renan Calheiros –, que institui o piso 
salarial para os servidores policiais. 

Em discussão, a proposta e as emendas.
Há algum Senador ou Senadora que queira discu-

tir a proposta do Senador Renan Calheiros, que institui 
o piso salarial para os servidores policiais? (Pausa.)

Não há ninguém mais querendo discutir – só 
aplaudir o Senador Renan Calheiros.

Para discutir, Papaléo? (Pausa.)
Papaléo Paes, Senador do Amapá, pede a pala-

vra para discussão.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou 
aproveitando a oportunidade, porque esse projeto im-
portante do Senador Renan Calheiros indiretamente 
vem reparar uma grande injustiça que o Governo Fe-
deral está cometendo com os policiais militares, com 

os servidores policiais dos ex-territórios – no caso, meu 
Estado do Amapá – e do Distrito Federal. 

O Governo Federal, burlando a Constituição Fe-
deral, deu reajustes. O piso é nacional. Mas estou 
dizendo que esse piso nacional vem reparar um erro 
do Governo Federal, que deveria dar o reajuste dos 
servidores policiais militares do Distrito Federal, esten-
dendo-o aos servidores dos ex-territórios.

Então, parabenizo o Senador Renan Calheiros, 
cujo projeto é louvável. Digo que essa legislação é a 
forma que teremos de fazer justiça aos servidores po-
liciais do meu Estado do Amapá, que foram burlados 
e enganados por meio de artifícios que o Governo 
usou, para não dar o reajuste merecido por eles, que 
seria o mesmo reajuste dado aos militares do Distrito 
Federal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Há, ainda, algum Senador que queira manifestar-se? 
(Pausa.)

Não. Só o Senador Papaléo, com aplausos ao 
Senador Renan Calheiros e advertindo o Governo 
Federal para as preocupações dos policiais do seu 
Estado, o Amapá.

A matéria constará da Ordem do Dia da próxi-
ma sessão deliberativa para prosseguimento da dis-
cussão.

Encerramos esta sessão e convocamos uma pró-
xima sessão para as 19 horas e 47 minutos.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está encerrando a sessão. Abriremos nova daqui a 
um minuto.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 46 
minutos)
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Ata da 223ª Sessão, Deliberativa Extraordinária 
em 25 de novembro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Mão Santa.

(Inicia-se a Sessão às 19 Horas e 47 Minu-

tos e Encerra-se às 20 Horas e 58 Minutos)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Há 
número regimental. O painel apresenta a presença de 
74 Senadores na Casa. 

Declaramos aberta a sessão. Sob a proteção de 
Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA
Item único:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 41, DE 2008

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 41, de 2008 – tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Renan Calheiros –, que institui o 
piso salarial para os servidores policiais. 

Em discussão, a proposta e as emendas.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Pela ordem, pede a palavra o Senador Magno Malta, 
do Espírito Santo.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro registrar o esforço da bancada do meu Estado, da 
bancada federal, juntamente com o Governo Estadual, 
para lutar essa luta que tem sido travada, juntamente 
com o Espírito Santo e com o Estado do Rio de Janeiro, 
Estados que não são produtores, mas onde estão os 
lençóis do pré-sal, dentro deste entendimento de que a 
degradação fica com os Estados onde há extração. Há 
legitimidade no que requer o Espírito Santo, até porque 
o que requereram os Estados que não são produtores, 
numa partilha total, o Presidente atendeu.

Só registro aqui, em meu nome e do Senador 
Renato Casagrande, que me autorizou, que espera-
mos que o Presidente Lula cumpra a palavra, o acordo 
que fez na presença do Ministro Lobão, do Governador 
do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e do Governador do 
Espírito Santo, Paulo Hartung.

Não temos qualquer tipo de razão para duvidar 
que o Presidente vai cumprir sua palavra, que não ha-
verá quebra de palavra e que o Presidente vai fazer 
voltar atrás aquilo que já está acordado. De maneira 
que esperamos que a Comissão Especial do Pré-sal 
na Câmara e a Câmara dos Deputados cumpram seu 
papel, não entregando para o Senado algo que é de res-
ponsabilidade maior de uma Comissão que lá está.

Nós acreditamos. Há a palavra do Presidente 
Lula, não temos razão para desacreditar. Quebrando 
sua palavra, ele colocará o Estado do Espírito Santo 
e o Estado do Rio de Janeiro – que vão ficar com toda 

a degradação da extração, uma vez que os outros Es-
tados foram contemplados nessa partilha.

Registro, Sr. Presidente, que o cidadão pego hoje 
em São Paulo, que é noticiário neste momento, coorde-
na uma grande rede de abuso de criança na Internet. 
Foi preso hoje, em São Paulo, Senador Tuma, com o 
depoimento e o testemunho da vizinhança. Ele foi pego 
pela Polícia Federal, hoje, à tarde. E o Ministério Público 
está nessa investigação grande em São Paulo. 

A CPI da Pedofilia, ao encerrar sua reunião, mais 
ou menos às duas horas da tarde, já convocou esse 
cidadão, juntamente com os envolvidos, após entrar 
em contato com o Ministério Público. Quando formos 
a Sorocaba no dia 10, na audiência pública, vamos 
ouvir esse cidadão em vez de levá-lo a São Paulo. 
Senador Tuma, foi apanhada lá no seu Estado, hoje à 
tarde, uma rede grande, uma rede internacional, que 
faz parte dessa coordenação de consumo de pedofilia, 
nesse comércio de US$3 bilhões ao ano, que enver-
gonha a Nação, mas nós estamos cumprindo nosso 
papel, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– O Senador Magno Malta mostrou suas preocupa-
ções com a partilha do pré-sal e suas ações na CPI 
da Pedofilia.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, o Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu gostara de saber se após a realização 
da Ordem do Dia ainda vai haver sessão plenária para 
a continuidade dos oradores.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nós estaremos aqui para garantir a palavra de V. Exª, 
aguardada não só em Sergipe...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu sou o primeiro inscrito após a Ordem 
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Como Líder do Partido de V. Exª.

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

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem... Onde é que...

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Senador 
Efraim Morais, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Ah, é o Efraim.
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O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Tudo 
bem, Senador?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Estava com saudade de você.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – V. Exª 
me concede a palavra pela ordem?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem V. Exª. Jamais negaria o direito de V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, eu quero discutir o projeto do Senador Renan.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é exatamente 
sobre esta matéria que desejo falar. Nós sabemos que 
haverá outras sessões, mas vamos à votação desta 
matéria na sessão da próxima terça ou quarta-feira, 
dependendo do quorum, já que nós precisamos de 
quorum qualificado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Assim acordaram os Líderes.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Queria 
parabenizar o Senado Federal por ter tomado essa 
posição, agilizando a votação desta matéria, numa 
prova de que o Senado Federal tem compromisso com 
a nossa Polícia Militar, com aqueles que são respon-
sáveis pela segurança neste País.

Queria, Sr. Presidente, registrar em plenário a 
presença de três grandes batalhadores da PEC nº 
300. É evidente que essa PEC vai ao encontro, lá na 
Câmara dos Deputados, da PEC nº 300.

O Deputado Major Fábio, da Paraíba, foi o Rela-
tor na Comissão Especial. Ao lado, principalmente, do 
Capitão Assumção, do Espírito Santo, e de Paes de 
Lira, que é Coronel, de São Paulo, percorreram todo o 
País, divulgaram e mostraram a necessidade de apro-
varmos a PEC nº 300. Claro que pela sua natureza o 
Senado é mais ágil. Aqui é mais fácil o entendimento. 
Assim avançamos mais, e vamos chegar à Câmara 
dos Deputados com essa matéria já votada aqui no 
Senado Federal. É preciso aproveitar a experiência, 
principalmente destes três Parlamentares: Major Fá-
bio, da Paraíba, Deputado Federal; Capitão Assumção, 
Deputado Federal pelo Espírito Santo; e Coronel Paes 
de Lira, do Estado de São Paulo. Esses três Deputados 
Federais sabem exatamente o que está acontecendo 
com a PEC. Discutiram a matéria e aprovaram a PEC 
nº 300. Foi votado e aprovado o relatório do Major Fá-
bio, que relatou a matéria na Comissão Especial.

Então o Senado Federal avançou. Lá nós já va-
mos encontrar quem esteja de braços abertos espe-
rando essa PEC, que são, principalmente, esses três 
parlamentares que se dedicaram à PEC 300, repito, 
percorreram o Brasil. Nesta semana, amanhã, vão ao 
Rio Grande do Norte, para fazer talvez a última au-

diência pública desta matéria. Matéria justa, justíssi-
ma, até porque não podemos fazer segurança neste 
País com os salários que são pagos à nossa Polícia 
Militar de cada um dos Estados, ao nosso Corpo de 
Bombeiros.

Então, eu fico feliz em saber que se está dando 
um passo muito importante para diminuir a violência 
neste País. Para isso é preciso dar àquele cidadão que 
faz a nossa segurança, que faz a segurança da nos-
sa família e do povo brasileiro, condições de vida. Ele 
precisa ter um bom salário, ele precisa sair de casa na 
certeza de que está garantindo à sua família a educa-
ção, a saúde, uma espécie de segurança.

Devo dizer que fico feliz em saber que estamos 
avançando. Daqui eu levo a certeza de que todos 
nós, 81 Senadores e Senadoras, vamos, na próxima 
semana, por unanimidade, aprovar esta matéria que 
pertence a todos nós, pois pertence aos Estados, e 
nós os representamos.

Por isso, em nome desses três grandes compa-
nheiros Deputados Federais – Major Fábio, Capitão 
Assumção e Coronel Paes de Lira –, que são verda-
deiros batalhadores, companheiros, amigos...

Repito: as portas da outra Casa estão abertas. Na 
próxima semana, Senador Mão Santa, vamos votar e 
aprovar essa matéria para que possamos oferecer tran-
quilidade aos nossos irmãos que fazem a segurança. 
E daqui eu envio um abraço todo especial à extraordi-
nária Polícia Militar do meu Estado, Paraíba, ao Corpo 
de Bombeiros e aos homens da Polícia Civil.

Enfim, tenho certeza de que o Brasil neste mo-
mento está feliz, porque a atitude que tomam os Srs. 
Senadores, quebrando todos os interstícios, significa 
que esta matéria é urgente, por isso, há pressa em 
apreciá-la. Precisamos votá-la e aprová-la, porque, 
a partir daí, nós estaremos garantindo mais vidas, 
menos mortes e, acima de tudo, mais segurança ao 
povo brasileiro.

Parabéns ao Congresso Nacional, especialmente, 
nesta tarde, ao Senado Federal!

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Esse foi o Senador Efraim, que manifestou seus 
aplausos a esta PEC, cujo signatário é o Senador 
Renan Calheiros, que institui o piso salarial para os 
servidores policiais.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Pela 
ordem.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nós vamos seguindo a ordem.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Eu pedi primeiro.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Primeiro foi o Senador Cícero Lucena.

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – MT) 
– Eu pedi em primeiro lugar. Eu já tinha pedido.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Eu não tinha visto, embora eu goste de olhar para V. 
Exª. Então, eu olhei errado.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Eu quero 
embarcar no barco do Efraim.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Sena-
dora Serys, eu não havia falado, mas havia sinaliza-
do. Mas, se o Presidente permitir, eu concedo a vez 
a V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – A voz 
é sua.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Vamos fazer 
a lista aí, Senador.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – E da Se-
nadora Rosalba também.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Faz a lista.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Senadora Serys, pela ordem.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 

MT. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Eu vou 
ser bem breve.

Apenas quero pedir seja incluída na pauta da 
próxima sessão o PLS nº 498/2003. Nós já conversa-
mos com todos os Srs. Líderes e todos concordaram. 
Trata-se do projeto de revalidação de diplomas.

Queria registrar o início hoje dos 16 dias de ati-
vismo pelo fim da violência contra a mulher e também 
parabenizar o Senado da República, a polícia do nosso 
País e o meu Mato Grosso pelo encaminhamento que 
a PEC nº 41 está tendo no Senado.

Não vou fazer discurso porque é pela ordem e 
realmente vou respeitar o tempo.

Parabéns ao Senado! A PEC nº 41 está avan-
çando e vai acontecer.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 

solicitação de V. Exª, não havendo nenhuma objeção 
do Plenário, será atendida. (Pausa.)

Pronto, Serys, será apreciada na próxima ses-
são.

Pela ordem, Senador Cícero Lucena.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Pre-
sidente.

Também quero me somar às manifestações e 
reconhecer o trabalho do Senado nesta PEC, que es-
tabelece o piso salarial do policial. Eu gostaria apenas 
de dizer que esse avanço é importante, embora esta 
PEC, Sr. Presidente, não contemple algo que está pre-
visto, por exemplo, na PEC nº 300 da Câmara, que é 
a questão dos reformados e aposentados. Esta Casa 
terá de tomar iniciativa a respeito disso.

Então, nós vamos avançar para não atrapalhar a 
fixação do piso salarial, mas chamo a atenção desta 
Casa, que não está contemplando os reformados e 
aposentados. Portanto, teremos que corrigir essa falha 
na PEC nº 300, quando ela aqui chegar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esse foi o Senador Cícero Lucena mostrando suas 
preocupações com os aposentados e os reformados 
da polícia.

Com a palavra, pela ordem, o Senador Flexa 
Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Presidente Mão Santa, na 
mesma linha dos Senadores e das Senadores que 
me antecederam, já fiz aqui vários pronunciamentos 
a respeito da PEC nº 41, de autoria do Senador Re-
nan Calheiros. Quando ela foi aprovada na CCJ, tive 
oportunidade de dizer que, diferentemente da PEC nº 
300, que está na Câmara Federal, a PEC proposta 
pelo Senador Renan Calheiros resolveria o problema 
de um salário digno para os policiais de todo o Brasil 
– policiais militares, policiais civis e bombeiros.

Tenho certeza absoluta de que, na próxima se-
mana, votaremos e aprovaremos por unanimidade a 
PEC do Senador Renan Calheiros. Sei da dificuldade 
que os policiais militares, que defendem a segurança 
de todos nós no meu Estado do Pará, têm com rela-
ção ao nível salarial. Reconheço, e disse isso a eles, 
que os Governos estaduais não teriam condições, com 
recursos próprios, de fazer uma equalização, como 
pretendiam eles, com os salários do Distrito Federal, 
pela PEC nº 300, nem fazer um piso salarial, como 
está sendo proposto aqui, se não houvesse um fundo 
que permitisse a transferência de recursos da União 
para os Estados.

Já fiz a sugestão de incluir uma das áreas, a área 
de segurança, Senador Romeu, que deveria ser aten-
dida por esses recursos do pré-sal, o que não está. Ela 
terá de ser incluída. Se não vier da Câmara com essa 
modificação, nós o faremos aqui no Senado Federal.

E tenho certeza de que os policiais do meu Es-
tado, os policiais militares, os policiais civis e o Corpo 
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de Bombeiros, terão, com essa PEC nº 41 a condição 
de receberem um salário digno, para que não precisem 
fazer bico, para que não precisem trabalhar além da 
capacidade física e psicológica do ser humano e que 
possam sustentar com dignidade as suas famílias.

Vamos aprovar, por unanimidade, a PEC nº 41, 
do Senador Renan Calheiros, na próxima semana. E 
mais: o Senador Cícero Lucena faz um alerta para 
que olhemos para os aposentados, para os policiais 
da reserva. Eles também terão de ser atendidos por 
essa PEC.

Tenho certeza de que o Senador Renan Calheiros 
acolherá a emenda que será feita por todos nós.

Parabéns a V. Exª que preside esta sessão. Vamos 
esgotar as sessões de discussão, para que possamos, 
imediatamente na próxima semana, votar e aprovar, 
por unanimidade, a matéria.

Faço um apelo para que a Câmara Federal tam-
bém possa fazer a mesma coisa ainda nesta legisla-
tura.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Esse foi o Senador Flexa Ribeiro, que apoiou a PEC 
nº 41, que institui o piso salarial para os servidores 
policiais.

Está inscrita a Senadora Rosalba, o Senador 
Romeu Tuma e o Senador Magno Malta. Falará a Se-
nadora Rosalba e, em seguida, o Senador Tuma.

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
realidade, nós sabemos que o maior problema enfren-
tado no Brasil é a segurança pública. E, no meu Estado, 
não é diferente não. Quando fazemos uma avaliação, 
nós sabemos que aqueles que cuidam da segurança 
publica, os policiais civis ou militares precisam ter tran-
qüilidade, uma boa remuneração, dignidade, respeito, 
no sentido de que possam, numa profissão tão difícil, 
em que colocam sua vida em risco todos os dias, pelo 
menos, saber que têm como sustentar dignamente sua 
família. Por isso, sou favorável, sim, à PEC nº 41, como 
sou favorável à PEC nº 300, para que se faça justiça 
neste País com homens e mulheres que trabalham no 
dia a dia numa profissão tão difícil e tão arriscada como 
é a de dar segurança ao povo brasileiro.

E essa medida, tenho certeza, será um passo 
importante, se conseguirmos fazer com que haja uni-
formidade nacional, com que haja realmente condi-
ções de o próprio Governo Federal complementar os 
recursos dos Estados menores, os Estados mais po-
bres que vão precisar, com certeza de mais recursos 
para a segurança pública, para bem remunerar os seus 
trabalhadores dessa área.

Eu quero aqui dizer à Associação dos Cabos e 
Soldados da Política Militar do meu Estado, dizer a Po-
lícia Civil e a todos que me procuraram, pedindo apoio 
a esta PEC, que podem ficar certos de que o apoio é 
total, porque eu entendo que essa é uma medida jus-
ta e que nós temos que dar um verdadeiro reconheci-
mento a esses trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Senadora Rosalba Ciarlini manifesta seu apoio à PEC 
nº 41, que institui o piso salarial para os servidores 
públicos.

O próximo orador inscrito é o Senador Romeu 
Tuma. Agripino, essa sua candidata é extraordinária! 
Depois Magna Malta e José Agripino.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Eu vou procurar ser bem 
rápido.

O Senador Efraim levantou a tese da PEC nº 300, 
que está sendo trabalhada e, sem dúvida, será apro-
vada na Câmara dos Deputados e aqui também, com 
algumas modificações que estão sendo propostas.

Quanto à PEC nº 41, ainda hoje, o Senador Re-
nan Calheiros conversou comigo, e vem conversando 
desde que foi Ministro da Justiça, da importância de 
criar o piso salarial.

Nós sabemos, Presidente, que o policial militar 
ganha um salário muito baixo, Senador José Agripi-
no, e nós sabemos que ele mora onde a criminalidade 
também mora: nas favelas.

A esposa do policial – quem conviveu com a Po-
lícia sabe o que é isso – é obrigada a lavar a roupa 
que ele suou e honrou durante o dia de trabalho na 
pia, secando-a atrás da geladeira, porque não pode 
pendurar no varal para o bandido não saber que, na-
quela casa, mora um policial.

Outro dia, Senador, foi dito aqui que um policial 
ganha R$1,8 mil e um preso custa R$2,3 mil. A com-
paração é esdrúxula e maldosa. Importante é o fato 
de que o policial ganha muito mal; não é o que gasta o 
preso para ser tratado com dignidade. O que o policial 
recebe como salário é indigno da sua função e da res-
peitabilidade que ele deve ter diante da população.

Acho tão importante o piso. Nós sabemos que o 
Pronasci hoje tem condições de superar, por exemplo, 
o Piauí, se ele não puder pagar bem o seu policial. 
Sem dúvida, o Governo Federal terá de suplementar. 
O Governador que vai ser eleito, o futuro Governador, 
que está ao lado de V. Exª, vai fazer isso com muito 
prazer.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Futuro é longe. Diga o próximo.
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O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Ele é o pró-
ximo Governador. Antes disso, ele já vai fazer as me-
lhorias que o policial merece...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, eu não estou concorrendo com ele, não, porque 
eu queria era o lugar do Luiz Inácio.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Mas digo o 
seguinte: a PEC vai elevar o moral e a dignidade do 
policial. Ela estabelece um piso e todos os policiais 
deverão ganhar, no mínimo, esse piso.

Então, é um trabalho que nós temos de, sem dú-
vida algum, votar a favor. Devemos fazer alterações, 
qualquer uma que traga benefícios aos policiais militares 
e aos bombeiros. Se V. Exª visse ontem, na televisão, 
em São Paulo, um incêndio de grandes proporções, 
cem bombeiros estavam lá arriscando a sua vida, só 
conseguindo debelá-lo nesta manhã. 

Tem a Defesa Civil. São tantas as atividades que 
a PM desenvolve durante a sua atividade profissional, 
que o salário baixo só traz o desrespeito, a indignidade 
e, sem dúvida nenhuma, a falta da dedicação que deve 
ter um policial sabendo que vai ter o respaldo salarial 
para beneficiar a sua família e atender às necessida-
des de seus filhos.

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

Agora, depois das sábias e firmes manifestações de 
apoio do Senador Romeu Tuma à PEC nº 41, que ins-
titui o piso salarial, vamos ouvir agora o orador inscrito, 
Senador Magno Malta. Como S. Exª não está na Casa, 
é a vez do Senador José Agripino.

Senador Mário Couto, V. Exª falará já, mas não 
estava aqui, não anotaram. V. Exª está no meu cora-
ção, Mário Couto, mas no papel é José Agripino. Mas 
vou colocar agora o seu nome.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu passei a tarde toda aqui. 
V. Exª é testemunha. Às 17 horas, eu lhe consultei 
para saber se haveria Ordem do Dia e V. Exª disse 
que não sabia ainda. Eu perguntei se os Líderes es-
tavam reunidos para decidirem isso e V. Exª disse que 
não sabia. Aí, eu fui ao meu gabinete. De repente, fui 
alertado por alguém do meu gabinete de que já ha-
viam feito uma votação secreta. Então, eu peguei falta 
no dia de hoje. Eu peguei falta no dia de hoje porque 
não deu tempo de eu correr do meu gabinete para cá 
e votar. Calcule V. Exª como nós estamos aqui neste 
Senado, Sr. Presidente. Ainda agora o Senador Ca-
mata fez uma observação muito justa. Aqui nós esta-
mos fazendo o quê? É preciso que o Sarney observe 
que, quando ele assumiu, ele disse claramente que a 
Ordem do Dia, religiosamente, iniciaria às 16 horas. E 

não se está cumprindo isso, Presidente. Não se está 
cumprindo isso!

Então, eu pego falta porque fui driblado pela 
Mesa? Eu estou pegando falta no dia de hoje porque 
fui driblado pela Mesa. Eu não gosto de pegar falta, 
Presidente. Você sabe que eu sou um dos primeiros 
que chegam e um dos últimos que saem deste Parla-
mento. Então, eu não acho justo. Não acho justo.

Eu gostaria que V. Exª reparasse a minha falta. 
Eu gostaria que V. Exª reparasse a minha falta. Eu não 
vou levar falta por causa de um abuso da Mesa. Isso 
é um abuso da Mesa! Eu não tenho nenhuma dificul-
dade de falar isto, Presidente. Nenhuma! Nenhuma 
dificuldade.

Não é com V. Exª, é com a Mesa. V. Exª é uma 
pessoa que respeito muito. Não é V. Exª, é a Mesa. V. 
Exª estava aí e não lhe informavam se ia ou não ia 
haver votação. Eu fui ao meu gabinete atender a dois 
prefeitos e, quando voltei, já haviam votado e o Mário 
Couto tinha pego falta. Não acho justo! Não acho justo! 
Quero que V. Exª corrija.

Diante da minha indignação, cancele o meu di-
reito de falar. Eu não gostaria mais de falar hoje, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Mário Couto, eu sei que os políticos leem 
mais o livro O Príncipe, de Maquiavel, mas eu gosto 
mais de O Pequeno Príncipe, que diz que a linguagem 
é uma fonte de desentendimento.

Então, V. Exª indagou e eu disse que ia haver 
Ordem do Dia. Agora, a matéria que vinha dependeria 
do acordo das Lideranças.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Fora do micro-
fone) – Que horas ia haver – eu perguntei a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora, a falta de V. Exª já está justificada com o poder 
que eu tenho por estar presidindo a sessão.

Vamos providenciar para justificar a falta, uma vez 
que ele esteve presente em todos os assuntos desde 
a manhã. Damos nosso testemunho.

Vamos dar continuidade à lista que está aqui. 
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 

(PMDB – MG) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Agora é o José Agripino. 
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 

(PMDB – MG) – Presidente Mão Santa, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 

– Mas ele está na frente. Já está assegurado. José 
Agripino, que havia pedido, Antonio Carlos Valadares 
e depois V. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
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e Srs. Senadores, estive, hoje à tarde, na companhia 
do Deputado Federal Rogério Marinho, que, por si-
nal, foi o homem que consolidou a proposta da DRU, 
da desvinculação das receitas da União, das verbas 
da educação. Ele fez o substitutivo que produziu um 
ganho fenomenal em matéria de recursos financeiros 
para a educação. 

Fomos nós dois, ele e eu, ao Ministro da Educa-
ção, Fernando Haddad, para tratar de assunto de inte-
resse do meu Estado, da implantação, nos Municípios 
de Caraúbas e Pau dos Ferros, do campus avançado da 
Universidade Federal da Região do Semi-Árido, a antiga 
Esam, Escola Superior de Agronomia de Mossoró, que 
foi federalizada, transformada em escola autônoma e 
tem, portanto, condições de ter campi avançados em 
Municípios do interior do Estado.

Fui conversar com S. Exª em razão de o Ministério 
da Educação dispor agora de recursos mais elásticos 
pela aprovação da DRU. Fui pedir a ele, dizendo que 
a Bancada Federal do meu Estado, na elaboração das 
emendas coletivas, na montagem, tinha estabelecido 
uma emenda no valor R$22 milhões para a construção 
do campus avançado da Ufersa em Pau dos Ferros, 
em função de o Ministério dispor de recursos do orça-
mento para fazer o campus avançado de Caraúbas, 
em função de a DRU dispor de dinheiro para o custeio 
dessas duas faculdades, em campi avançados. Eu ia 
pedir a ele a instalação de um sonho de Pau dos Ferros, 
que é um Município polo da região oeste do Estado, 
para se transformar num polo, além de prestador de 
serviços, de saúde, de comércio, ser também um polo 
cultural, um polo educacional na região.

Fui muito bem recebido por S. Exª. Inclusive, já 
tive oportunidade, Presidente Mão Santa, de fazer... 
Sou um crítico das coisas erradas do Governo, mas 
sei reconhecer as coisas acertadas, e reconheço que 
a política de escolas técnicas federais do Governo Fe-
deral é boa, é um salto que se dá, como foi muito boa 
a iniciativa congressual do estabelecimento do piso 
salarial para professor. Sou daqueles que acham que 
investimento em educação... E disse ao Ministro que 
pode contar comigo em tudo o que disser respeito à 
ação voltada para melhorar a educação no País, como 
Líder da Oposição. Não faço oposição ao País, nem 
às coisas boas do Governo; faço oposição aos erros 
do Governo. Muitas vezes, sou duro, implacável, mas 
para combater os erros e para que se consertem os 
erros, para que a ação do Governo se volte de forma 
qualificada para o interesse do cidadão brasileiro. Mui-
tas vezes, elogio a ação do Governo, como no caso da 
educação. Nós, no Parlamento, votamos, não faz muito 
tempo, a definição do piso salarial para o professor. 

Eu dizia a ele que, quando fui Governador, pro-
curei, por meio do instituto do professor, potencializar, 
como meta de governo, a qualificação do professor. 
Eu estabeleci reajustes diferenciados para o salário 
do professor ao longo dos dois governos, enquanto 
fui Governador, e procurei, por meio da qualificação 
do professor, levar ao alunado do meu Estado uma 
educação da melhor qualidade.

Aquilo que votamos aqui, o piso salarial para o 
professor, na minha opinião, é um marco na perspectiva 
de uma educação de melhor qualidade que este País 
pode ter na medida em que qualifique o professor... E 
o Ministro me mostrou o esforço do Governo no senti-
do da qualificação do professor e da remuneração do 
professor a partir de um piso salarial igual, no mínimo, 
para o Piauí, para o Rio de Janeiro e para São Paulo. 
É daquele ponto para cima. Inclusive, para quem não 
pode pagar, está apontada a fonte de recursos de onde 
o Governo pode ir buscar o suplemento do dinheiro 
para garantir aquele teto mínimo.

A mesma coisa acontece agora com um dos 
problemas tão graves quanto o da educação, que é 
a segurança.

Estamos dando, Senador Mão Santa, um passo 
importante no sentido de melhorar, no médio prazo, a 
segurança deste País, que é um problema seriíssimo. 
No meu Estado, é um problema seriíssimo. Muito mais 
do que sério, é seriíssimo. Tem que ser prioridade do 
próximo Governo do Estado.

Este piso para policiais e bombeiros é um marco 
que está se estabelece, porque o policial do seu Piauí, 
a partir da aprovação desse projeto, não poderá ganhar, 
após a regulamentação de valores, menos do que o 
piso salarial que vai ser igual ao piso para o Estado de 
São Paulo. E a fonte de recursos para compensar ou 
para suprir o seu Piauí ou o meu Rio Grande do Norte 
estará definida: é a boa aplicação do dinheiro público, 
é o fundo de apoio a uma questão fundamental do ci-
dadão chamada segurança.

Por essa razão é que eu faço o encaminhamen-
to, de forma entusiástica, a favor da aprovação dessa 
PEC, que é um marco importante na melhoria do pa-
drão de segurança para o nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esse foi o Senador José Agripino, que manifestou o 
seu louvor a ações educacionais no Governo e o seu 
apoio à PEC nº 41, que institui o piso salarial para os 
servidores.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Sr. 
Presidente, me permite um comentário?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Atenderemos todos. Mas o seguinte está incluído aqui: 
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Antonio Carlos Valadares, depois Wellington Salgado 
e V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – É 
um comentário à fala do Senador José Agripino.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mas é que eles estão na frente.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Está bem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Es-
tão inscritos aqui: Antonio Carlos Valadares, Wellington 
Salgado e V. Exª. O Senador Antonio Carlos Valadares 
tinha vindo aqui se inscrever e o Senador Wellington 
Salgado pediu da tribuna.

Antonio Carlos Valadares com a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho a honra e o 
privilégio de dizer a esta Casa que, em face do trata-
mento que dei ao policial, no Estado de Sergipe, quando 
de minha passagem pelo Governo do Estado, até hoje 
os policiais, quando se encontram comigo, em qualquer 
lugar, seja em Aracaju, seja no interior, muitos deles 
fazem questão de me prestar homenagem, inclusive 
alguns, Senadora Rosalba, prestando continência ao 
ex-Governador; uma cortesia que eles costumam fa-
zer comigo quando me encontram em qualquer lugar, 
como eu disse, do Estado de Sergipe.

De lá para cá, passaram muitos Governadores, 
mas só o atual conseguiu restabelecer a dignidade sa-
larial, o Governo Marcelo Déda, fixando um piso que 
chega a aproximadamente R$3 mil, até o ano que vem, 
até o final do ano de 2010. Isso significa dizer, Sr. Pre-
sidente, que o Estado de Sergipe compreende a impor-
tância do policial em todos os seus segmentos. Seja o 
Policial Civil, o Policial Militar, o Corpo de Bombeiros, 
todos têm de ter uma remuneração condigna para o 
enfrentamento do dia a dia, que é um enfrentamento 
contra a violência, contra a criminalidade, para prote-
ger a sociedade. Eles são um instrumento da nossa 
segurança, os policias. Eles, bem remunerados, bem 
assistidos, terão condições psicológicas, físicas e men-
tais para o exercício nobre de suas funções.

A PEC do Senador Renan Calheiros tem a virtude 
de trazer, pela primeira vez, a esta Casa, de levantar 
nesta Casa esse problema da instituição do piso sa-
larial dos militares, tal como fizemos em relação aos 
professores, cujos benefícios vão repercutir no futuro, 
na formação dos nossos jovens. Os professores rece-
beram um piso salarial e, agora, através dessa PEC, 
que abre um leque para a apresentação de uma lei, nós 
poderemos, então, fixar o piso salarial, que será com-
plementado, caso o Estado não possa pagar, por um 
fundo a ser constituído com a participação do Governo 

Federal, da União. Traduzindo em poucas palavras, é 
a conjugação de esforços do Congresso Nacional com 
apresentação dessa matéria, do Governo da União, do 
Governo dos Estados, visando proporcionar uma vida 
decente, uma vida digna, bem protegida para aqueles 
que nos protegem, que são os policiais. 

Portanto, Sr. Presidente, V. Exª, Senador Mão 
Santa, que foi Governador do Estado do Piauí, que é 
também a terra de Heráclito Fortes, deu um exemplo 
dignificante de como deve ser tratado o policial, com 
dignidade, concedendo-lhe a remuneração que a família 
espera para o sustento dos seus filhos, para a educação 
dos seus filhos, para a tranquilidade de todos aqueles 
que compõem a Polícia Militar e a Polícia Civil.

Por isso, Sr. Presidente, eu voto, com a maior ale-
gria, com o maior prazer, essa PEC nº 41, aguardando 
que a PEC nº 300 – que com ela vai se encontrar na 
Câmara dos Deputados – também seja apreciada, o 
mais rápido possível, pela Casa vizinha, e, assim, os 
policiais se sintam prestigiados, se sintam valorizados 
numa tarefa tão grave, num momento tão difícil e cru-
cial por que passa o País, em que a violência invade 
as cidades, invade o campo, tirando a vida de muitos 
jovens. São vários “vietnãs” que surgem anualmente 
e mortes em nosso País, parecendo até que estamos 
enfrentando uma guerra civil em determinados luga-
res, como no Rio de Janeiro, na periferia das grandes 
cidades e no meio rural.

Portanto, Sr. Presidente, o meu voto é favorável, 
com os devidos elogios e aplausos ao seu autor, o 
Senador Renan Calheiros.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Esse foi o Senador Antonio Carlos Valadares, ex-
brilhante Governador do Estado, que dá o seu apoio 
à PEC nº 41, que institui o piso salarial para os servi-
dores policiais.

Agora, já pediu a palavra anteriormente, o Sena-
dor Wellington Salgado. Nós estamos seguindo uma 
ordem de inscrição.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG. Para discutir. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, demais Senadores, eu queria dizer que, 
como membro de várias comissões, inclusive de co-
missão que acaba aprovando membros para agências 
do Governo, eu tenho notado que muitos membros de 
agências que nós aprovamos, no momento da apro-
vação, apresentam o seu currículo, fazem promessas 
do que vão fazer na agência e, depois, mudam o seu 
comportamento, inclusive alguns sem dar nenhuma 
satisfação aos Senadores da República.
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Diante disso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, eu estou apresentando um requerimento em 
que peço esclarecimentos sobre se o Senado Fede-
ral pode também desfazer nomeações aprovadas nas 
comissões.

Leio o meu requerimento:
Requeiro, com fulcro no art. 101, inciso V, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, a manifestação da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania quanto 
à seguinte consulta:

A Constituição Federal, no seu art. 52, inciso III, 
alínea “f”, institui o seguinte, verbis:

“Art. 52. (...)
III – Aprovar previamente, por voto secre-

to, após arguição pública, a escolha de:
(...)
titulares de outros cargos que a lei de-

terminar;”

Por outro lado, no que especifica o mandato 
constitucional, o Regimento Interno do Senado Federal 
estabelece em seu art. 383 o iter procedimental para 
a Escolha de Autoridades, verbis:

“CAPÍTULO II
DA ESCOLHA DE AUTORIDADES 

(Const., art. 52, III e IV)
Art. 383. Na apreciação do Senado so-

bre escolha de autoridades, observar-se-ão 
as seguintes normas:

I – a mensagem, que deverá ser acom-
panhada de amplos esclarecimentos sobre 
o candidato e de seu curriculum vitae, será 
lida em plenário e encaminhada à comissão 
competente;

II – a comissão convocará o candidato 
para, em prazo estipulado, não inferior a três 
dias, ouvi-lo, em arguição pública, sobre as-
suntos pertinentes ao desempenho do cargo 
a ser ocupado (Const., art. 52, III);

III – a arguição de candidato a chefe de 
missão diplomática de caráter permanente será 
feita em reunião secreta (Const., art. 52, IV);

IV – além da arguição do candidato e do 
disposto no art. 93, a comissão poderá realizar 
investigações e requisitar, da autoridade com-
petente, informações complementares;

V – o relatório deverá conter dados so-
bre o candidato, passando a constituir parecer 
com o resultado da votação, aprovando ou re-
jeitando o nome do indicado;

VI – a reunião será pública, sendo a vota-
ção procedida por escrutínio secreto, vedadas 

declaração ou justificação de voto, exceto com 
referência ao aspecto legal;

VII – o parecer será apreciado pelo Ple-
nário em sessão pública, sendo a votação 
procedida por escrutínio secreto;

VIII – a manifestação do Senado será 
comunicada ao Presidente da República, con-
signando-se o resultado da votação.

Parágrafo único. A manifestação do Sena-
do e das comissões sobre a escolha do chefe 
de missão diplomática de caráter permanente 
será procedida em sessão e reunião secretas. 
(Const., art. 52, item IV)”

Notadamente, dentre as autoridades que estão 
submetidas à apreciação do Senado Federal, podemos 
declinar os Presidentes e Diretores das denominadas 
Agências Reguladoras, conforme prescrito na Lei nº 
9.986, de 18 de junho de 2000:

“Art 5º. O Presidente ou o Diretor-Geral 
ou o Diretor-Presidente (CD I) e os demais 
membros do Conselho Diretor ou da Diretoria 
(CD II) serão brasileiros, de reputação ilibada, 
formação universitária e elevado conceito no 
campo de especialidade dos cargos para os 
quais serão nomeados, devendo ser escolhidos 
pelo Presidente da República e por ele nome-
ados, após aprovação pelo Senado Federal, 
nos termos da alínea f do inciso III do art. 52 
da Constituição Federal.”

No entanto, há de ser constatada a inexplicável 
omissão do legislador quanto à possibilidade de desti-
tuição do cargo de quaisquer das autoridades ocupan-
tes de cargos nas Agências Reguladoras pelo órgão 
Senado Federal, que, em última instância, é o grande 
avalista dessas nomeações nesses Colegiados.

A questão posta é, pois, de singular indagação, 
uma vez que, se ao Senado Federal compete, por força 
do art. 52, XI, da Constituição Federal, verbis, a mani-
festação quanto à exoneração do Procurador-Geral da 
República, que é autoridade da mais alta significância 
republicana, quanto mais teria pertinência a necessi-
dade de apreciação pela Câmara Alta de exonerações 
das autoridades nomeadas para as Agências Regula-
doras, que têm legislação infraconstitucional.

“Art. 52 
 ..............................................................
 ..............................................................
XI - aprovar, por maioria absoluta e por 

voto secreto, a exoneração de ofício, do Pro-
curador Geral da República antes do término 
do seu mandato.”
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Assim, parece meridiano que, se o Senado Fe-
deral pode ou não, por uma de suas Comissões e/
ou Plenário, sufragar a indicação de autoridade para 
as Agências Reguladoras, poderia igualmente desle-
gitimar a permanência de qualquer delas e em que 
condições?”

Esse é o meu requerimento, Presidente. Para 
saber se o Senado Federal pode, depois de nomear, 
também desnomear, porque alguns nomeados vêm 
às nossas Comissões; sentam-se, fazem discurso, fa-
lam o que vão fazer, que vão cumprir a Constituição, 
que vão dar explicações ao Senado, e alguns deles, 
depois, não querem nem saber de vir ao Senado dar 
explicações. Tem o Senado Federal de implorar para 
que venham à nossa Casa explicar situações que o 
nosso eleitorado vem contestando.

Então, diante disso, Sr. Presidente, encaminho 
este requerimento para que a Mesa encaminhe à Co-
missão de Constituição e Justiça. Lá, o Senador De-
móstenes irá nomear um relator, e nós teremos de vez 
essa... pelo menos eu acabarei com essa dúvida. Se 
podemos desconstituir um Procurador-Geral, por que 
não membros de agências nomeados que não vêm 
cumprindo aquilo a que se comprometeram durante 
a audiência?

É o requerimento, Sr. Presidente.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Essa é uma questão de ordem. Vamos receber o re-
querimento e encaminhar à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, há alguns que já pediram e estão inscritos 
pela ordem. Foram tantos pedidos...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – Eu 
não quero pela ordem. Eu quero discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, Wellington Salgado falou. Eu escreverei... Ca-
sagrande está aqui na fila e, depois, é Cristovam Bu-
arque, Inácio e Raupp.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Eu 
pedi pela ordem, Sr. Presidente. Eu gostaria de falar 
só pela ordem mesmo. Só em cima do que...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É, 
mas depois deles, porque eles foram pela ordem.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Tudo 
bem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Porque não pode simultâneo. Não é? Seguiremos ali a 
bandeira: ordem e progresso. Vai progredindo...

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, Casablanca, que estava...

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Casablanca faz parte da história.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mas branco é paz, é bom o significado.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado.

Presidente Mão Santa, não vou errar o nome da 
mão de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Muito obrigado.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 
– ES) – Quero, primeiro, dizer que votarei favoravel-
mente...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Casablanca é porque eu me lembrei do palácio. Você 
vai ser Governador e eu me lembrei lá de Washington. 
Governo...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 
– ES) – Agradeço a V. Exª. Agradeço a gentileza e a 
educação de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E 
V. Exª inspira e dá uma certeza de que será o próximo 
Governador.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES.) Para discutir. Sem revisão do orador) – Obrigado, 
Senador Mão Santa.

E quero agradecer pela oportunidade de manifes-
tar o meu apoio à proposta de emenda à Constituição 
do Senador Renan Calheiros, que estabelece um piso 
mínimo de salário para os policiais militares, policiais 
civis e bombeiros militares. Acho que é fundamental. 
Nós vivenciamos um momento de muita insegurança, 
de criminalidade crescente. Vivenciamos um momento 
em que a administração pública brasileira em todos os 
níveis perde, efetivamente, a guerra contra a criminali-
dade. E um dos pilares para que nós possamos come-
çar a reverter e a mudar o resultado desse jogo é a boa 
formação dos policiais. Dentro da boa formação, garan-
tir o mínimo de salário, para que as pessoas tenham 
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a tranquilidade de trabalhar; isso é muito importante. 
Por isso eu quero manifestar o meu apoio.

Ao mesmo tempo, eu quero aqui lamentar os re-
sultados publicados, ontem, sobre a violência contra 
os jovens.

A violência urbana, Sr. Presidente, dá sinais cada 
vez mais claros de que as nossas cidades se transfor-
maram em ambientes mais vulneráveis à convivência 
social, principalmente entre os jovens que deveriam 
construir um novo futuro para o Brasil.

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Sr. 
Presidente, divulgou um levantamento feito em 266 
Municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes 
sobre a violência cometida pelos jovens brasileiros. 
Infelizmente, o índice mantém-se altíssimo entre as 
cidades, com dados alarmantes para os Municípios 
do Estado que defendo com mais veemência e que 
represento nesta Casa. Cidades como Serra, cidades-
pólos do interior, como Linhares, enfrentam a violência 
e a vulnerabilidade juvenil à violência, mostrando cla-
ramente a necessidade de intensificarmos a política 
na área de combate à criminalidade, especialmente, 
de darmos aos jovens expectativa e oportunidades na 
área da educação, na geração de emprego.

Então, eu lamento. Ressalto a importância da 
emenda, mas lamento a divulgação do Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública sobre a violência contra os 
jovens brasileiros.

Faço este registro para que conste nos Anais 
desta Casa, agradecendo a V. Exª, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Esse foi o Senador Casagrande. Qual é a cor do 
Governo de vocês? Não é branca, não? Rosa é na 
Argentina.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
SE) – Azul e rosa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Azul e rosa. Vamos continuar com a ordem dos ins-
critos.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Presi-
dente, peço a minha inscrição para também discutir.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pois não, está inscrito. Agora, é o Cristovam, que já 
estava inscrito. Cristovam Buarque; depois, Inácio, 
Raupp e V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria falar no momento em que terminou o Senador 
Agripino por três razões. 

Primeiro, eu queria parabenizá-lo. É bom ver um 
Senador de oposição, que tem tido posições de lide-
rança em oposição, reconhecer fatos positivos de um 

Governo, não importa qual seja. Ele próprio disse que, 
sendo oposição, reconhecia. 

Segundo, ele tem razão em elogiar o número de 
escolas profissionais que o Presidente Lula vem im-
plantando pelo Brasil afora, praticamente dobrando o 
número de escolas que existiam desde o começo da 
República.

Terceiro, mais uma vez, quero alertar o Governo 
que as escolas técnicas, por melhores que sejam, por 
mais bem intencionado que seja o Governo, poderão 
fracassar pela má qualidade do Ensino Fundamental. 
Elas vão receber alunos que não estarão preparados 
para seguir os cursos profissionais, que não vão saber 
a diferença de um ângulo reto para outro ângulo, que 
não vão saber nenhuma das regras mais fundamentais 
da matemática e que, no final, vão forçar essas escolas 
técnicas a servirem como instrumentos de reciclagem 
do curso fundamental, com o gasto que vai ser feito 
e com a perda de recursos. No fim, o profissional não 
vai ter a qualificação que a gente espera. Não adianta 
cuidar bem das universidades, como, aliás, o Governo 
Lula vem fazendo – melhor que os anteriores -, não 
adianta implantar as escolas técnicas, como o Gover-
no Lula vem fazendo, se não investirmos para valer na 
qualidade do Ensino Fundamental. 

Esse é um alerta que faço, mais uma vez, em 
função da colocação feita, há pouco, pelo Senador 
José Agripino.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora, na sequência, Valter Pereira ainda quer? Não 
está mais. Então é o Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, eu quero aqui manifestar o meu con-
tentamento e também o meu apoio à PEC nº 41 do 
Senador Renan Calheiros, do piso das polícias. Essa 
PEC vai se encontrar com a PEC nº 300, que está 
sendo discutida na Câmara dos Deputados. Eu acho 
que já era tempo de se criar um piso nacional das po-
lícias. Eu só acredito em uma polícia eficiente se ela 
estiver bem preparada, bem remunerada e aí ela vai 
estar, com certeza, em condições de fazer uma boa 
segurança pública à sociedade brasileiras, às pessoas 
que vivem nos Estados.

Nós não podemos admitir que isso ocorra em um 
País como o Brasil, que é a 9ª economia do mundo – 
era a 8ª, depois foi para a 13ª, 14ª, agora voltou para 
a 9ª e, com certeza, em poucos anos, em menos de 
20 anos, ela vai estar entre, talvez, a 5ª ou a 6ª eco-
nomia do mundo porque o Brasil é um gigante. Então 
nós não podemos admitir que uma polícia...

Eu apoiei e vou apoiar sempre projetos que pos-
sam aumentar o salário das categorias, mas no Distrito 
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Federal, a polícia ganha em torno de cinco a seis vezes 
mais do que alguns Estados brasileiros. Quer dizer, é 
inadmissível que um País como o Brasil possa ter essa 
desigualdades regionais ainda no dia de hoje. 

Então, eu quero manifestar, mais uma vez, o meu 
contentamento e o meu apoio irrestrito a essa PEC nº 
41, que começa a discussão hoje e deve ser conclu-
ída a votação na semana que vem. Nós aprovamos 
recentemente aqui um projeto importante para o meu 
Estado, que foi a transposição dos servidores do ex-
território para os quadros da União. 

E, se Deus quiser, nós vamos conseguir resol-
ver isso em breve, porque já houve a promulgação e, 
agora, vem a regulamentação.

Então, essa é mais uma PEC do Senado Federal 
que a Câmara dos Deputados vai aprovar em benefício 
das polícias do nosso Brasil.

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

O Senador Raupp também, em síntese, manifestou 
apoio à PEC que institui o piso salarial para os servi-
dores policiais.

Agora é o Senador César Borges, da Bahia.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

Sr. Presidente, eu quero, da mesma forma que 
ouvi agora o nobre Senador Valdir Raupp, dizer do 
meu apoio a esta PEC nº 41. Pelo pronunciamento 
de vários Senadores hoje aqui nesta Casa, nós verifi-
camos, Sr. Presidente, que o problema da segurança 
hoje se torna um problema crucial da Nação brasileira, 
que, inclusive, se não for resolvido, poderá ser até um 
obstáculo para o desenvolvimento e crescimento do 
País. Não há país desenvolvido sem segurança para 
o seu cidadão.

A nossa Constituição Federal – e V. Exª conhece 
e cita muito a nossa Constituição – diz que segurança 
é um direito do cidadão e é um dever do Estado. Mas, 
para que isso saia apenas da letra da Constituição 
Federal para a prática do dia a dia, é preciso que os 
poderes constituídos atuem, priorizando a segurança 
pública. Enquanto não existir isso, lamentavelmente, 
nós vamos ter que lamentar muitas e muitas mortes 
que estão acontecendo pelo crime organizado.

Eu costumo dizer, Sr. Presidente, lá na Bahia, que 
o crime está organizado contra um governo desorgani-
zado. Se no passado a polícia perseguia os bandidos, 
os bandidos hoje perseguem a polícia. Lamentamos 
recentemente a morte de um aspirante da Polícia Mi-
litar, assassinado de forma brutal e fria pelo simples 
fato de que foi identificado como membro dessa orga-
nização baiana criada para proteger o cidadão, que é 

a Polícia Militar. Ele foi assassinado friamente. Um jo-
vem foi ceifado da sua possibilidade de crescer e viver 
numa comunidade que ele teria inclusive a obrigação 
de guarnecer. Mas ele foi assassinado.

Sr. Presidente, é um conjunto de medidas que 
passam por dar segurança ao cidadão. E todos têm 
de estar envolvidos: o Poder Executivo da União, o 
Poder Executivo Estadual e até as Prefeituras Munici-
pais por meio das guardas municipais. Para que seja 
possível esse envolvimento, estamos dando aqui um 
exemplo hoje por meio da PEC nº 41, que está sendo 
discutida e será aprovada. Então, para que tenhamos 
segurança, é necessário termos também policiais bem 
remunerados. O nível de segurança da Capital Federal 
hoje é grande, porque há remuneração condigna para 
os policiais militares e civis. Isso é possível, porque a 
União banca. 

Ora, a União tem de se envolver nisso, no traba-
lho de melhorar as condições dos nossos policiais, da 
nossa polícia. O Pronasci é um grande programa. Já 
alertei aqui que o Ministério da Justiça disse que mui-
tos Estados não estavam utilizando os recursos. Dei 
o exemplo, inclusive, da Bahia, que foi alertada que, 
de 43 milhões, utilizou apenas 4 milhões. Só tinha uti-
lizado até o mês passado 4 milhões.

Então, que o Governo Federal venha ao encon-
tro das necessidades dos Estados brasileiros, para 
que haja um piso salarial mínimo para as forças de 
segurança da sociedade; Polícia Civil, Polícia Militar, 
Bombeiros. Acho que é algo a que o Governo Federal 
deve, sim, estar atento, porque é parte das suas atri-
buições. O Governo Federal, que tem sido tão pródigo 
nas isenções dadas para manter o nível econômico do 
país, que tem, inclusive, redução da sua capacidade 
de investimento, porque tem arrecadado menos, tem 
que verificar que parte da arrecadação tem que ir para 
a segurança do cidadão, porque não podemos viver o 
que estamos lamentavelmente a constatar nas cidades 
brasileiras, nos índices que aí apresento. E lamento 
que a Bahia esteja entre as cidades mais inseguras 
para a juventude, com 3, 4 cidades entre as 10 que 
foram listadas. 

Então, é preciso haver esse esforço conjunto, 
porque, senão, perderemos a maior conquista do ci-
dadão brasileiro, Senador Mão Santa, que preside a 
sessão. E V. Exª sabe que só há cidadania se houver 
a liberdade de ir e vir. E hoje temos receio, porque não 
nos sentimos protegidos nesse direito. O cidadão se 
sente refém da criminalidade. 

Fica dentro de casa, fica no desassossego, quan-
do um seu familiar está nas ruas, chega mais tarde, 
porque pode estar sendo alvo de um atentado qualquer 
pela criminalidade, pelo crime organizado.
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Então, temos que envolver toda a sociedade. E 
acho que, quando o Senador Renan Calheiros apre-
sentou essa PEC e o Senado tem aqui mostrado que 
vai estar ao lado do povo brasileiro para aprovar a 
PEC, o que nós esperamos é que essa PEC possa 
ser seguida à risca pelo Governo Federal, com do-
tações orçamentárias que facilitem, que possibilitem 
aos Estados mais pobres do País, como é o caso da 
situação dos nossos Estados do Nordeste brasileiro, 
a arcar com essas despesas, pagando um piso digno 
à Polícia Militar, à Polícia Civil e aos Bombeiros.

Era isso que eu queria dizer e lhe agradecer, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esse foi o voto do apoio do Senador César Borges ao 
piso salarial para os servidores policiais e, na sua ma-
nifestação de apoio, mostrou as preocupações quanto 
à segurança no nosso País, ele que teve a sua expe-
riência de ser Governador da Bahia.

O Paim é o último aqui, e vamos dar sequência 
à nossa lista, aí João Vicente Claudino.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, 
primeiro, quero declarar meu apoio total, geral e irres-
trito também à PEC da segurança, que visa a garantir 
um piso decente para os policiais militares, policiais 
civis e os bombeiros. Quanto a isso, não há nenhu-
ma dúvida.

Segundo, Sr. Presidente, quero fazer esse re-
gistro, por isso aguardei até o momento, para dizer 
que a situação no Rio Grande do Sul é da maior gra-
vidade, devido às chuvas que estão acontecendo no 
meu Estado.

A bancada gaúcha, numa grande mobilização na 
tarde de hoje, teve dois encontros: um com a Secretá-
ria Nacional da Defesa Civil e a outra com o Ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O Rio Grande do Sul, Sr. Presidente, contabiliza 
mais de 10 mil pessoas que tiveram que abandonar as 
residências e já conta com 36 Municípios em situação 
de emergência. Lavouras foram atingidas, destruídas, 
outras atrasaram o plantio, mas, felizmente, o Governo 
Federal, sensível à situação do povo gaúcho, decidiu 
que mandará uma missão ao Rio Grande, de imediato, 
com a presença da Ministra Dilma, do Márcio Fortes 
e do Ministro Geddel. 

A Secretária Nacional da Defesa Civil declarou, 
nesta tarde, que o Ministério da Integração Nacional 
tem disponibilidade de recursos para atender as ações 
de emergência, o que é fundamental neste momen-
to para o nosso Estado. O Presidente Lula, inclusive, 
poderá editar uma Medida Provisória, esta, sim, em 
caráter de urgência.

Quero também destacar, Sr. Presidente, que no 
Ministério da Agricultura, o Ministro Reinhold Stepha-
nes apontou duas possibilidades a serem definidas de 
imediato: recursos para aquisição de tratores, com o 
objetivo de recuperar as estradas vicinais destruídas 
e, também, recursos para contratação de maquinário 
e material para recuperação das vias. 

Destaco também que o Ministro da Educação já 
anunciou a liberação de R$9 milhões para a recupe-
ração das escolas atingidas no nosso Estado. 

Quero destacar os Senadores, Deputados e Pre-
feitos que se fizeram presentes nesse momento tão 
importante, demonstrando a unidade do povo gaúcho, 
buscando a recuperação, diante a gravidade dos fatos 
lá acontecidos devido à chuva torrencial. 

Por fim, Sr. Presidente, quero encaminhar à Mesa 
esse documento no qual destaco que hoje à tarde esti-
ve com o Presidente Sarney, eu e o Deputado Federal 
Glauber Braga, do PSDB do RJ, e uma comitiva de lí-
deres da juventude como, por exemplo, Danilo Moreira, 
Vice-Presidente do Conselho Nacional da Juventude, 
Solisângela Montes, Coordenadora da Comissão do 
Parlamento do Conselho Nacional da Juventude, Sa-
moury Mugabe, da Articulação da Juventude Negra, 
Marcela Rodrigues, membro da União Nacional dos 
Estudantes e Gabriel Villarim, Membro da Juventude 
Socialista Brasileira.

Estivemos lá pedindo, Sr. Presidente, que a PEC 
da Juventude, a PEC nº 42, seja colocada em votação 
ainda este ano. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que o dia 10 de de-
zembro será o Dia Internacional dos Direitos Humanos 
e seria fundamental que a PEC da Juventude fosse 
votada até lá.

Era isso. Peço a V. Exª que receba os dois regis-
tros como se eu tivesse feito a leitura na íntegra. 

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
Senador Paim manifestou sua aprovação à PEC que 
aprova o piso salarial para os policiais e aproveitou essa 
oportunidade para manifestar suas preocupações com 
as alterações climáticas no seu Estado. 

Agora, o Senador João Vicente, que é do nosso 
Piauí, do PTB, é o Presidente lá e é um dos nomes de 
perspectivas invejáveis na política do Piauí e do Brasil. 
Nós tivemos o privilégio de tê-lo como auxiliar, Secre-
tário de Indústria e Comércio e, sem dúvida nenhuma, 
um dos mais brilhantes da história do Piauí.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco/PTB 
– PI. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presiden-
te Mão Santa, eu queria também somar, com todo o 
Senado, o elogio à importância da PEC da Seguran-
ça. Hoje, todos se manifestaram a sua preocupação, 
e, sabedor da importância de que, para que nós pos-
samos fazer uma segurança que dê um ambiente em 
que possamos viver com tranquilidade, passamos pela 
valorização de todos os profissionais que têm esse 
desafio muito grande. 

E fiquei hoje muito preocupado quando li os jor-
nais de circulação nacional e vi estudos sobre a vul-
nerabilidade da juventude em função de drogas e do 
crime; vi a nossa cidade, Teresina, em 6º lugar entre 
as capitais do Brasil, das 27 capitais. Então, quero me 
somar a todos os pronunciamentos dos Senadores e 
Senadoras, elogiando a PEC que trata da valorização 
de todos os policiais da segurança. 

Eu queria também solicitar a justificação da mi-
nha ausência na votação nominal do Procurador Mário 
Luiz Bonsaglia para o Conselho Nacional do Ministério 
Público. Conheço o Procurador Mário Luiz Bonsaglia, 
sei que o Conselho se enriquecerá com sua presença, 
com sua experiência jurídica. No momento da votação 
eu estava no Ministério, em reunião com a Secretária-
Executiva do Ministério, Drª Márcia Bassit, porque nós 
somos Relator setorial da saúde. É um desafio muito 
grande para que a gente possa tentar fazer o melhor 
relatório – V. Exª, que é médico, sabe das dificuldades 
da saúde no Brasil –, para que a gente possa diminuir 
as angústias pela falta de recursos dentro da saúde 

brasileira. Estávamos numa reunião, que foi muito 
proveitosa, e, infelizmente, não pude estar presente 
na votação nominal. Então, solicito a justificação da 
nossa ausência.

Quero também aproveitar a oportunidade para re-
gistrar que, ontem, à noite, estive em Natal, proferindo 
uma palestra na Loja Maçônica Bartolomeu Fagundes 
– 30 anos de sagração do templo, daquela loja – so-
bre a política e a Maçonaria, mesmo não sendo ma-
çom. E foi uma palestra muito feliz, muito participativa 
de todos os membros da loja. Queria cumprimentar 
o Grão–Mestre do Grande Oriente do Rio Grande do 
Norte, Antonio de Brito Dantas, e o Venerável da loja 
Bartolomeu Fagundes, Hélio Fernandes Silva. Estive 
lá acompanhado do João Hilton Fernandes, que é meu 
suplente, justificando a nossa raiz rio-grandense. Como 
V. Exª sabe, o meu pai é de Luís Gomes, Rio Grande 
do Norte. Ele esteve comigo, ontem à noite, em Natal, 
e foi uma felicidade participarmos daquele momento 
tão importante.

Era o que eu tinha a registrar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 

Senador João Vicente manifesta o seu voto de apoio 
à PEC que institui o piso salarial para os servidores 
policiais e baseia-se em Norberto Bobbio, que diz que 
o mínimo que um governo tem que dar ao seu povo é 
segurança à vida, à liberdade e à propriedade.

V. Exª disse que não é maçom, mas o seu irmão 
camarada, Elmano Ferrer, que é o vice-Prefeito, incor-
pora aquela instituição secular.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –Em 
discussão a proposta e as emendas.

Já foram encaminhadas.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxi-

ma sessão deliberativa para prosseguimento da dis-
cussão.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está encerrada a sessão.

Convocamos uma próxima sessão para daqui a 
um minuto, às 20 horas e 59 minutos.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 58 
minutos.)
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Ata da 224ª Sessão, Deliberativa Extraordinária 
em 25 de novembro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Mão Santa.

(Inicia-se a Sessão às 20 Horas e 59 Mi-

nutos e Encerra-se às 21 Horas)

(É o seguinte o registro de compareci-

mento:)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Há 
número regimental, declaro aberta a sessão.

O painel do Senado da República revela 74 Se-
nadores presentes na Casa.

Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos 
trabalhos.

Esta é a quarta sessão de discussão em 1º tur-
no.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item único:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 41, DE 2008

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 41, de 2008, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Renan Calheiros, que institui o 
piso salarial para os servidores policiais, ten-
do como primeiro signatário o Senador Renan 
Calheiros – que institui o piso salarial para os 
servidores policiais. 

Em discussão, a proposta e as emendas. (Pau-
sa.)

Os Senadores já discutiram na sessão anterior 
demasiadamente. 

A matéria constará da Ordem do Dia da pró-
xima sessão deliberativa para o prosseguimento da 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Antes de encerrar, quero fazer a defesa do Presidente 
Sarney, por ter iniciado a Ordem do Dia às 18h, quando 
habitualmente ele o faz às 16h. 

Quero dar o testemunho ao Senado da República 
e ao País democrático que ele é o primeiro que che-
ga ao Senado da República. Ele chegou, hoje, muito 
antes de mim. Cheguei para uma sessão cedo, e ele 
já estava. Apenas digo que, para esta sessão, tem de 
haver um acordo de Líderes, o que é complexo. Só a 
paciência, a tolerância e a inteligência do Presidente 
Sarney... 

Para que tenham uma ideia, aqui há o Líder do 
DEM, o Líder do PT, o Líder do PSOL, o Líder do PSB, 
o Líder do PMDB, o Líder do PDT, o Líder do PRB, o 
Líder do PCdoB, o Líder do PV, o Líder do PSDB, o 
Líder do PR, e até eu hoje sou Líder do PSC. Então, só 
depois da concordância dessas Lideranças, foi iniciada 
a Ordem do Dia, graças à paciência, à tolerância e à 
inteligência do nosso Presidente Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Vamos encerrar a sessão.

Convocamos uma próxima sessão para daqui a 
um minuto.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas)
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Ata da 225ª Sessão, Deliberativa Extraordinária 
em 25 de novembro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Mão Santa.

(Inicia-se a Sessão às 21 Horas e 1 Minu-

to e Encerra-se às 21 Horas e 43 Minutos)

(É o seguinte o registro de compareci-

mento:)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Brasília, 21h01min.

Há número regimental. Declaramos aberta a ses-
são. O painel revela a presença de 74 Senadores.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Esta é a quinta e última sessão de discussão e 
votação, em primeiro turno. 

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 41, DE 2008. 

Quinta e última sessão de discussão 
em primeiro turno da Proposta de Emenda 
á Constituição nº 41, de 2008 – tendo como 
primeiro signatário o Senador Renan Calheiro 
–, que institui o piso salarial para os servido-
res policiais. 

Em discussão, a proposta e as emendas. (Pausa.)
Já foi abusivamente discutida e aplaudida essa 

PEC, cujo signatário é o Senador Renan Calheiro e que 
institui o piso salarial para os servidores policiais.

Encerrada a discussão. 
Não havendo mais oradores que queiram discutir, 

a matéria constará da Ordem do Dia para votação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PSC-PI) – 

Agora, vamos votar um requerimento do Senado Fe-
deral, de 25 de novembro de 2009. 

A Presidência recebeu requerimento do Senador 
Cícero Lucena, solicitando licença para ausentar-se 
dos trabalhos da Casa, no período de 29 de novem-
bro a 7 de dezembro, a fim de participar de viagem 
oficial à China, nos termos do Parecer nº 2.130, de 
2009, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 1.562, DE 2009

Requeiro, nos termos do disposto no Art. 40, II, 
b, do Regimento Interno do Senado Federal licença 
para ausentar-me do País no período de 29 de no-
vembro a 7 de dezembro do corrente ano, ocasião em 
que desempenharei Missão Parlamentar, na cidade de 
Guangdong, na República Popular da China, conforme 
os termos do requerimento aprovado nesta data na 
Comissão de Relações Exteriores desta Casa.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2009. – 
Senador Cícero Lucena, PSDB/PB. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PSC-PI) – As 
Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada pelo Senador 

Cícero Lucena. 
O requerimento anexo está aqui: “Requeiro, nos 

termos do art. 40, Regimento Interno do Senado Fede-
ral, licença”. Assinado, Senador Cícero Lucena. 

Vai à publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PSC-PI) – 

No mesmo sentido, Senado Federal, 25 de novembro 
de 2009. 

A Presidência recebeu requerimento do Senador 
Sérgio Guerra, solicitando licença para ausentar-se dos 
trabalhos da Casa, no período de 29 de novembro a 
7 de dezembro, a fim de participar de viagem oficial à 
China, nos termos do Parecer nº 2.130, de 2009, da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 1.563, DE 2009

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento 

Interno do Senado Federal, autorização para desem-
penho de Missão Parlamentar no período de 29 de 
novembro a 7 de dezembro do corrente, na cidade de 
Guangdong – República Popular da China, conforme 
os termos do requerimento aprovado na Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Comunico, por oportuno, que estarei ausente do 
País neste mesmo período.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2009. –  
Senador Sérgio Guerra.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PSC-PI) – 
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 
O requerimento está aqui: “Requeiro, nos termos 

do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, 
licença”. É assinado pelo Senador Sérgio Guerra. 

Vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Senado Federal, 25 de novembro de 2009
A Presidência recebeu requerimentos dos Sena-

dores Geraldo Mesquita Júnior, Aloizio Mercadante, 
Sérgio Zambiasi, Inácio Arruda, Romeu Tuma e José 
Nery, solicitando licença para se ausentarem dos tra-
balhos da Casa, a fim de participarem da XXI Sessão 
Plenária do Parlamento do Mercosul, na cidade de 
Montevidéu, Uruguai.

São os seguintes os requerimentos:
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REQUERIMENTIO Nº 1.564, DE 2009

Requeiro, nos termos do art. 55, III, da Constitui-
ção Federal, e do art,. 40, § 1º, inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, a necessária autorização 
para participar da XXI Sessão Plenária do Parlamento 
do Mercosul, na cidade de Montevidéu , Uruguai, nos 
dias 30 de novembro  e 1º de dezembro de 2009.

Informo que estarei ausente do País no período 
de 29 de novembro a 2 de dezembro do corrente ano 
para participar do referido evento.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2009. – 
Geraldo Mesquita Júnior, Senador PMDB –AC)

REQUERIMENTO Nº 1.565, DE 2009

Senhor Presidente,
Sendo Vice Presidente do Parlamento do Mer-

cosul, pelo Brasil, requeiro nos termos do art. 40 do 
Regimento Interno Do Senado Federal, licença para 
ausentar-me dos trabalhos da casa no dia 1º de de-
zembro de 2009, quando participarei da XXI  sessão 
plenário do MERCOSUL na cisade de  Montevidéu 
Uruguai.

Comunico, ainda, que atendendo o disposto no 
artigo 39, inciso I, estarei ausente do País no período de 
29 de novembro a 1º de dezembro do corrente ano.

Senado Federal, 25 de novembro de 2009. – Se-
nador Aloizio Mercadante.

REQUERIMENTO Nº 1.566, DE 2009

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 40. combinado 

com o artigo 13 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, com a redação dada pela Resolução nº 37, de 
1995, que seja considerada como desempenho de 
missão no exterior, minha participação nos dias 30 de 
novembro 1º de dezembro de 2009, na XXI Sessão 
Plenária do Parlamento do Mercosul, que se realizará 
na cidade de Montevidéu, no Uruguai.

Para efeito do disposto no art. 39. comunico que 
estarei ausente do País no período de 29 de novembro 
a 2 de dezembro de 2009.

Senado Federal, 25 de novembro de 2009. – Se-
nador Sérgio Zambiasi.

REQUERIMENTO Nº 1.567, DE 2009

Requeiro, nos termos do artigo 40, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, seja considerada como 
desempenho de Missão Parlamentar Oficial da Casa, 
no exterior, minha participação no período de 30 de 
novembro e 1º de dezembro deste, por ocasião da 
XXI Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, na 
Cidade de Montevidéu, Uruguai.

Comunico ainda, nos termos do artigo 39 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, que estarei ausente 
do País, no período de 29 de novembro a 1º de dezem-
bro deste, para participar do supracitado evento.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2009. – 
Senador Inácio Arruda.

REQUERIMENTO Nº 1.568, DE 2009

Senhor Presidente,
Fundado no art. 40 do Regimento Interno do 

Senado, requeiro licença para ausentar-me dos tra-
balhos da Casa no período de 30 de novembro a 2 de 
dezembro do ano em curso, para; como membro titular 
da Representação Brasileira no Parlamento do Merco-
sul; participar da Sessão do Parlamento do Mercosul, 
a realizar-se em Montevidéu, no Uruguai.

E, nos termos do art. 39 do Regimento Interno 
desta Casa, comunico que estarei ausente do País 
no período de 28 de novembro a 02 de dezembro de 
2009, para atender a missão.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2009. – 
Senador Romeu Tuma.

REQUERIMETNO Nº 1.569, DE 2009

Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da 
Casa para participar da XXI Sessão do Parlamento do 
Mercosul, no período de 30 de novembro a 1º de de-
zembro de 2009, na cidade de Montevidéu, Uruguai, 
conforme OF. P/138/2009 da Representação Brasileira 
no Parlamento do Mercosul.

Comunico, nos termos do art. 39 do Regimento 
Interno do Senado Federal, que estarei ausente do 
País no período de 30 de novembro a 1º de dezem-
bro de 2009.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2009. – 
José Nery, Senador da República Líder do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PSC-PI) – As 
Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam permane-
çam sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Ficam concedidas as licenças solicitadas.
Os requerimentos estão anexos, e os encaminho 

à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Senado Federal, 25 de novembro de 2009.
A Presidência recebeu requerimento do Senador 

Eduardo Azeredo, solicitando licença para se ausentar 
dos trabalhos da Casa, no dia 26 de novembro, a fim 
de participar de viagem oficial ao Suriname e à Guiana 
Francesa, como membro da delegação de Senadores 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, em virtude da aprovação pelo Plenário do Senado 
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Federal do requerimento nº 1.546, de 2009, conforme 
Parecer nº 2.129, de 2009, daquela comissão.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTIO Nº 1.570, DE 2009

Como Presidente da Comissão de Relações Ex-
teriores fundamentado no art. 40, inciso II, alínea b, 
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro 
licença para ausentar-me dos trabalhos da Casa no 
dia 26 do corrente.

Comunico que nos termos do art. 39, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, que estarei au-
sente do País, nos dias 26 e 27, em Missão Oficial ao 
Suriname e a Guiana Francesa.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2009. – 
Eduardo Azeredo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PSC-PI) – As 
Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 
sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O requerimento está anexo.
Será encaminhado à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Houve concordância dos Líderes da Casa em votar, 
ainda, Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 498, de 2003. Foi uma solicitação da Se-
nadora Serys Slhessarenko.

Item extrapauta:

EMENDAS DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 498, DE 2003

Discussão, em turno único, das Emen-
das da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
nº 498, de 2003 (4.647/2004, naquela Casa), 
da Senadora Serys Slhessarenko, que altera 
o art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, de modo a definir crité-
rios para revalidação de diplomas expedidos 
por universidades estrangeiras.

Discussão das emendas da Câmara, em turno 
único.

Para discutir, concedo a palavra ao Senador...
Votação, em globo, das emendas da Câmara nº 

1 e 3, de parecer favorável, nos termos de artigo do 
Regimento Interno.

As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovadas.

Votação da Emenda da Câmara nº 2, de pare-
cer contrário, nos termos do art. 286, I, do Regimento 
Interno.

As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitada.

É o seguinte o parecer da redação final:

ANEXO AO PARECER Nº 2.144, DE 2009

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado nº 498, de 2003 (nº 4.647, de 2004, 
na Câmara dos Deputados).

Altera o art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as di-
retrizes e bases da educação nacional, de 
modo a definir critérios para a revalidação 
de diplomas expedidos por universidades 
estrangeiras.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
parágrafos:

“Art. 48.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º O prazo máximo para a universidade 

pronunciar-se, após a recepção da documen-
tação completa, é de 6 (seis) meses para os 
diplomas de graduação e de 6 (seis) meses 
para os diploma de pós-graduação, fazendo 
o devido registro ou devolvendo a solicitação 
ao interessado com a justificativa cabível por 
escrito.

§ 5º Na verificação da correspondên-
cia dos conteúdos curriculares nos cursos de 
graduação, serão observados os seguintes 
critérios:

I – acima de 95% (noventa e cinco por 
cento), a conclusão será pela equivalência 
do currículo.

II – entre 95% (noventa e cinco por cen-
to) e 75% (setenta e cinco por cento), o candi-
dato deverá submeter-se a provas na própria 
universidade responsável pela revalidação do 
currículo;

III – abaixo de 75% (setenta e cinco por 
cento), será indicada a realização de estudos 
complementares na própria universidade ou 
em outra instituição que realize curso corres-
pondente, ressalvada, em qualquer caso, a 
classificação em processo seletivo.”(NR)
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na da sua publi-
cação.

PARECER Nº 2.144, DE 2009 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado nº 498, de 2003 (nº 4.647, de 2004, 
na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Lei do Senado nº 498, de 2003 (nº 4.647, 
de 2004, na Câmara dos Deputados), que altera o art. 
48 da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacio-
nal, de modo a definir critérios para a revalidação de 
diplomas expedidos por universidades estrangeiras, 
consolidando as Emendas nºs 1 e 3, da Câmara dos 
Deputados, aprovadas pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 25 de novem-
bro de 2009. _ Senador José Sarney – Senador Mão 
Santa – Senador Gerson Camata – Senador Adel-
mir Santana.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Voltamos à lista de oradores inscritos.
Aqui há dois inscritos. Quem está inscrito primei-

ro, Rosalba Ciarlini ou V. Exª? (Pausa.)
O Senador Roberto Cavalcanti permutou com o 

Senador Flexa Ribeiro, de acordo com a documenta-
ção na mesa.

V. Exª terá dez minutos para se manifestar.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Mão Santa, em primeiro lugar, o nosso agra-
decimento por estar V. Exª presidindo esta sessão às 
21h10. Acompanho V. Exª nessa posição desde as 14 
horas. Então, na verdade, o grande mérito de termos 
a oportunidade de falar aqui é de V. Exª.

Eu gostaria também de agradecer ao Senador Fle-
xa Ribeiro a cessão do tempo e à Drª Cláudia Lyra pela 
gentileza e atenção na gestão para estarmos aqui.

Eu diria que é uma verdadeira obstinação, Sr. 
Presidente. V. Exª é testemunha de que estou aqui 
desde as 13h45.

Eu tinha pedido para falar para uma comunica-
ção inadiável, mas cedi a vez a um colega, depois, 

surgiu a Ordem do Dia, depois vieram as discussões 
sobre determinadas emendas. Na verdade, aqui es-
tou acompanhado da Senadora Rosalba Ciarlini, que 
também é outra obstinada porque está aqui também 
a esta hora, em busca de fazer seu pronunciamento 
do dia. Nós dois, em função do horário, não podíamos 
adiar para...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu 
aprendi com o irmão Miguel, no Colégio Marista, quando 
era interno, que vitória sem luta é vencer sem glória. A 
sua é com luta e glória. Então, deve estar orgulhoso o 
povo da Paraíba pelo representante que tem.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Eu acho que a obstinação é uma das coisas que 
cultuo. Eu disse: eu só saio daqui depois de falar . Então, 
acho que passei oito horas esperando, mas valeu.

Na verdade, Srªs e Srs. Senadores, o que me traz 
à tribuna hoje é uma matéria inserida no jornal Cor-
reio da Paraíba, na edição de hoje, 25 de novembro 
de 2009. Há uma manchete extremamente auspiciosa 
para o nosso Estado, que é a seguinte, Sr. Presiden-
te: “Paraíba supera aftosa e produtor já pode vender 
gado fora do Estado”.

Aparentemente, essa matéria que trago – no 
jornal, está em letra vermelha – poderia ser consi-
derada não tão importante ou insignificante. Ocorre 
que, lamentavelmente, anos atrás, o descuido com o 
rebanho e a má gestão fizeram com que o Estado da 
Paraíba ficasse alijado do tráfego de bovinos de um 
Estado para outro. 

Na verdade, é a primeira vez que o Estado con-
segue evoluir na classificação; e 119 mil produtores 
paraibanos só agora vão poder ampliar seu mercado, 
participar de feiras e transportar livremente seus ani-
mais. Antes, quando a Paraíba estava na área de risco 
desconhecida, que era a situação em que se encon-
trava, nenhum rebanho do Estado poderia sair sem 
passar previamente por uma quarentena.

Já imaginou, Senador Mão Santa, o que é ser pro-
dutor rural pequeno, médio ou grande e ter seu rebanho 
ilhado e não poder transportá-lo para o Rio Grande do 
Norte, para o seu Piauí ou para Pernambuco? A Para-
íba era um Estado isolado. Exatamente pelo descuido 
de governos anteriores, de gestões anteriores; estava 
impossibilitado de ver seu rebanho liberado para cir-
cular livremente entre os diversos Estados.

Hoje, dia 25, o Diário Oficial da União muda a 
Paraíba de área de risco, passando de risco desconhe-
cido, para risco médio. Isso, na verdade, deu origem 
a esta manchete: Pb supera aftosa e produtor já pode 
vender gado fora do Estado”.

A análise que fazemos disso é que, na verdade, é 
um grande passo que a Paraíba dá com a possibilidade 
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de convivência dos rebanhos com os dos Estados vizi-
nhos. O upgrade tornou-se possível após considerados 
os bons resultados de avaliações técnicas decorrentes 
de melhoria da qualidade e da capacitação técnica 
operacional dos serviços veterinários do Estado. 

O Ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, 
comunicou ao Governador José Maranhão, na tarde 
de ontem, que 119 mil produtores paraibanos pode-
rão vender, pela primeira vez, os seus rebanhos para 
outros Estados, além de participar de feiras e trans-
portar seus animais. 

Mais uma vez, aquela figura da ilha, Senadora 
Rosalba. O produtor vizinho do Estado de V. Exª não 
poderia transferir o seu rebanho, às vezes até por causa 
de seca, de pasto nem transferi-lo de um Estado para 
outro sem passar por obrigatória quarentena. 

O Ministro destacou o grande avanço da Paraí-
ba e dos demais Estados do Nordeste, que, segundo 
ele, caminham gradativamente para que o Brasil possa 
atingir a meta de ser considerado livre de febre aftosa 
em 2010, próximo ano.

Essa mudança de classificação só foi possível 
graças a um grande esforço para que 80% de todo o 
rebanho do Estado fosse vacinado após o cadastra-
mento de todos os produtores. Foram modernizadas 
todas as unidades de atendimento aos produtores e 
adequados os seis postos de fronteira da Paraíba. 
No total, foram gastos R$2,5 milhões, recursos es-
ses vindos do Governo do Estado e do Ministério da 
Agricultura, fundamentais para garantir o retorno dos 
investimentos e elevar a rentabilidade do setor.

Na segunda fase da campanha contra a febre 
aftosa, já foram vacinados mais de um milhão de bovi-
nos, ou seja, 89% do rebanho do Estado, que é cerca 
de 1,2 milhão de cabeças.

A cobertura de todas as zonas produtoras abre 
novas janelas de oportunidade para a economia pa-
raibana, uma vez que livrará nosso rebanho de uma 
doença altamente contagiosa que afeta o gado bovino, 
búfalos e outros animais que possuem cascos fendidos. 
O animal afetado precisa ser sacrificado para evitar o 
contágio de todo o rebanho, com elevados prejuízos 
para os produtores.

Na Paraíba, o último caso de registro de febre 
aftosa foi em 2000, razão pela qual o Estado, com 
esses cuidados, tem agora, e só agora, permitido a 
circulação livre do seu rebanho.

Senador Mão Santa, agradeço essa oportuni-
dade.

Tentei ser o mais breve possível. Eu gostaria de 
pedir só mais um minuto para acostar-me ao depoi-
mento de todos os demais Senadores no tocante à 

PEC que vem ao encontro do desejo dos policiais de 
todo o Brasil.

Esse projeto de lei do Senador e nosso Líder 
Renan Calheiros, na verdade, deverá, como V. Exª 
mesmo já referiu, se acostar à PEC nº 300, que é o 
interesse de todo cidadão brasileiro. O cidadão brasi-
leiro não pode, na verdade, conviver com polícias de 
diversas graduações, polícias de diversos serviços e 
diferente em cada Estado, com qualificações diferentes 
em cada Estado. O cidadão brasileiro é um cidadão 
do Brasil, e ele tem que ter pelo menos um padrão 
nacional de segurança pública. E esse padrão nacio-
nal de segurança pública só poderá ser assegurado 
na hora que tivermos um equilíbrio salarial, um nível 
salarial que permita que um policial do Rio Grande do 
Sul e um do Amazonas tenham pelo menos o mesmo 
tratamento no tocante a sua remuneração. Os treina-
mentos e os demais equipamentos serão específicos 
de cada Estado.

Eu peço desculpas à Senadora Rosalba Ciarli-
ni, pois esse tema já foi por abordado de forma muito 
incisiva e muito especial, e eu não gostaria de ficar 
ausente desse debate, razão pela qual, nos próximos 
dias, estaremos aqui votando esse projeto de lei.

Muito obrigado, Senador, e parabéns pela per-
sistência de V. Exª, que está aqui – eu sou testemunha 
– desde de antes das 14 horas, e agora às 21h21 per-
manece à frente da Presidência dos trabalhos. 

Parabéns Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Senador Roberto Cavalcanti o pronunciamento de V. 
Exª foi de uma importância tão grande para o Nordeste, 
que eu fui buscar e recebi do meu secretário. 

No Piauí também o Ministério da Agricultura, por 
meio da Secretaria de Defesa Agropecuária, anunciou 
ontem, 24 de novembro de 2009, alteração da clas-
sificação do Piauí no controle de febre aftosa, saindo 
da condição de risco desconhecido para médio risco, 
com vacinação. 

Nesta oportunidade, quero agradecer o empenho 
do Ministro Reinhold Stephanes, com quem estive em 
audiência em 12 de dezembro de 2008, juntamente 
com o Presidente da Federação da Agricultura do Piauí, 
Sr. Carlos Augusto Carneiro da Cunha, Caú, muitos 
pecuaristas, principalmente da região do sul, e outros 
pecuaristas do Piauí, reivindicando atenção especial 
no caso da aftosa em nosso Estado.

Na oportunidade, o Ministro Stephanes nos ga-
rantiu que coordenaria ações do Estado do Piauí para 
mudar sua classificação da forma mais urgente pos-
sível, o que veio a acontecer nesse momento para 
o bem da economia do Piauí. Continuem com espe-

    175ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 61959 

rança os produtores, tanto da pecuária quanto os da 
caprinocultura.

Agradecemos em nome do Piauí ao Ministro 
Reinhold Stephanes, que nos recebeu em audiência 
no dia 12 de dezembro de 2009, com o Presidente da 
Federação, Carlos Augusto Carneiro da Cunha, Caú, 
e outros pecuaristas da região.

Com a palavra a última oradora, Senadora Rosal-
ba Ciarlini. S. Exª traduz sua grandeza e estoicismo. 

Eu hoje estive presente e a vi aqui discursar. É 
muito bonito. Ouvi-a no rádio, defendendo os prefeitos 
do Brasil, ela que foi por três vezes prefeita. Eu citei o 
nome de V. Exª no pronunciamento que fiz, e estive, sob 
a sua presidência firme, capaz, nas várias reuniões da 
CAS, em que vários benefícios trouxemos ao País. 

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente, inclusive entre tantas ma-
térias que foram hoje apreciadas lá na Comissão de 
Assuntos Sociais, tivemos a regulamentação, o reco-
nhecimento da profissão do repentista. O repentista é 
um artista, um músico, um poeta. Agora, a partir de 
hoje, 25 de novembro, pela aprovação unânime da Co-
missão de Assuntos Sociais, temos esse projeto de lei 
que reconhece os repentistas. Eles estavam presentes 
– e o senhor também participou – quando, com mui-
ta alegria, eles externaram essa sua satisfação com 
seus repentes. Tivemos apresentação de repentistas, 
de violeiros, de poetas e também de uma senhora, Te-
resinha, emboladora de Coco, que é lá da cidade de 
Natal. E entre os repentistas, nós tínhamos também a 
presença de um repentista lá da cidade de Alexandria, 
do meu Oeste, um rapaz que morou na cidade de Pau 
dos Ferros, morou na cidade de Mossoró e que hoje 
está aqui em Brasília e que não esquece essas nos-
sas raízes, origens, que é algo muito genuíno, muito 
próprio do povo brasileiro, mas especificamente, no 
repente, do povo do Rio Grande do Norte. 

Sr. Presidente, antes de iniciar o meu pronuncia-
mento deste dia 25 de novembro, que é o Dia Interna-
cional da Não-Violência contra a Mulher, queria aqui 
comunicar à cidade de Jardim de Piranhas, à cidade 
de Alto do Rodrigues e à cidade de Carnaúba dos 
Dantas que hoje estive no Banco do Brasil – como já 
havia feito anteriormente, solicitando a implantação 
de uma agência bancária nas cidades de Jardim de 
Piranhas e Alto do Rodrigues –, onde recebi a notícia 
de que não somente está na programação, mas já foi 
aprovada pelo conselho do Banco do Brasil, a implan-
tação, em 2010, de uma agência bancária nas cidades 
de Jardim de Piranhas e Alto do Rodrigues, além de 
outras agências que serão abertas no nosso Estado, 
como na cidade de Carnaúba dos Dantas, mais uma 

em Parnamirim e mais outra em Natal. Eu queria trazer 
essa boa notícia e dizer que, especificamente, em Jar-
dim de Piranhas, havia essa solicitação da comunida-
de. Quando estive na cidade no dia da sua padroeira, 
muitos me fizeram esse apelo. É uma cidade onde a 
economia está prosperando. Há uma atividade muito 
intensa de tecelagem, de fios que são utilizados na fa-
bricação de rede. É de fundamental importância para 
o desenvolvimento dessas cidades, do nosso Estado, 
enfim, a implantação dessas agências bancárias, prin-
cipalmente onde não existe nenhuma, como é o caso 
de Jardim de Piranhas e Alto do Rodrigues. 

Agora eu gostaria de dar início ao nosso pro-
nunciamento.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje é uma 
data de grande importância para as mulheres do mundo 
inteiro. O dia 25 de novembro foi reservado como o Dia 
Internacional da Não-Violência contra a Mulher.

Infelizmente, a essa altura do século XXI, ainda 
vivemos esta realidade em que necessitamos prosse-
guir vigilantes para combater e repudiar todo tipo de 
violência de que as mulheres são vítimas.

Trata-se de um problema social da mais alta gra-
vidade, tanto que o mundo optou por reservar o dia 25 
de novembro para que possamos fazer uma reflexão 
e manifestações pela não-violência contra a mulher. 
Inclusive, a partir dessa data, nós temos um perío-
do agora onde muitas ações no mundo estão sendo 
realizadas, e será durante o período de 15 dias, pela 
não-violência contra a mulher.

O Dia Internacional da Não-Violência contra a 
Mulher foi criado pela ONU, em 1999, para lembrar o 
assassinato de três irmãs na República Dominicana 
que faziam oposição à ditadura daquele país. Elas 
foram torturadas durante meses, violentadas e as-
sassinadas em 25 de novembro de 1960, e agora se 
tornaram símbolo dessa nossa luta.

Segundo o Secretário-Geral da ONU, quase 70% 
das mulheres são atacadas de forma violenta por ho-
mens em algum momento de suas vidas. Esse número 
é muito impressionante, ainda mais sendo registrado 
por um órgão como a ONU, e precisa ser olhado com 
muita atenção pelos governantes. Inclusive, uma das 
metas do milênio é exatamente reduzir a discriminação 
e a violência contra a mulher.

Mas quando falamos de violência contra a mulher, 
não podemos nos limitar a denunciar e repudiar apenas 
a violência física. As violências de caráter psicológico 
contra a mulher deixam marcas irreparáveis e mere-
cem tanta repulsa quanto a violência física.

Por isso, vim à tribuna nesta noite, Srªs e Srs. 
Senadores, para, juntos, levantarmos a nossa voz pela 
não-violência contra a mulher.
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É preciso ter muito claro que não se trata de um 
problema isolado, pois essa violência está no nosso 
dia-a-dia; nos lares, envolvendo relações afetivas; no 
mercado de trabalho, quando o homem é mais bem 
remunerado que a mulher no desenvolvimento da mes-
ma atividade; no local de trabalho, na forma de assédio 
moral, que degrada, ou mesmo no assédio sexual, que 
humilha a mulher.

Por tudo isso, afirmei, no início deste pronuncia-
mento, tratar-se de um problema também de caráter 
social, e como tal precisa ser encarado para que as 
soluções possam ser encontradas e efetivadas. E é 
preciso que seja dito: este é um problema de todos, e 
não apenas das mulheres!

Ontem mesmo, o Secretário-Geral da ONU lan-
çou, em Nova Iorque, uma “rede de homens líderes 
contra a violência de gênero”, uma iniciativa que reúne 
personalidades influentes da política, religião e cultura 
para chamar a atenção sobre as violências cometidas 
contra mulheres e apoiar a criação de leis adequadas 
contra esses crimes.

Quero, inclusive, aproveitar esta oportunidade 
para aplaudir o escritor brasileiro Paulo Coelho, que 
está integrando essa rede tão importante de não-vio-
lência, ao lado de personalidades como o Arcebispo 
sul-africano Desmond Tutu, entre outros.

Eu não poderia deixar de registrar, neste momen-
to, o meu apelo veemente ao Governo Federal para 
que intensifique as campanhas educativas que tenham 
por objetivo estimular que todo tipo de violência contra 
a mulher seja denunciado e intensifique o estímulo à 
criação de delegacias especializadas para a mulher.

A mulher vítima de alguma forma das violências 
a que me referi perde a dignidade e autoestima, e 
essa perda é irreparável, pois estamos falando de ob-
jetivos e sonhos que estão sendo partidos. A maioria 
dessas mulheres convive com as sequelas durante 
toda sua vida.

A violência sexual é um flagelo que atinge mu-
lheres em todo o mundo, sobretudo nos países onde 
há guerras, onde há maiores dificuldades, menos de-
senvolvidos. Elas se infectam com o vírus da aids ou 
com outras doenças ou se tornam estéreis.

Em muitos caos, essa violência se amplia na me-
dida em que as vítimas da violência sexual passam a 
ser rejeitadas pela própria família.

Muito já tem sido feito pela Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres, mas aos meus olhos 
essas políticas públicas ainda são tímidas e sem ar-
ticulação.

O enfrentamento da violência contra a mulher 
precisa ser feito de forma articulada, integrando os 

diversos Ministérios, que, unidos nessa causa, serão 
mais eficientes.

O Congresso Nacional tem feito a sua parte e a 
Lei Maria da Penha pode ser encarada como um dos 
maiores símbolos da participação atenta do Senado 
Federal e da Câmara dos Deputados para oferecer 
respostas à sociedade.

Mas precisamos de muito mais: precisamos de 
maior participação das mulheres na política, de mais 
mulheres nos tribunais superiores, de mais mulheres 
nas instâncias de decisão deste País.

Para se ter uma idéia, durante todo o Governo 
Lula, no período de 2003 até hoje, existe o registro de 91 
Ministros de Estado, sendo apenas sete mulheres.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senadora Rosalba Ciarlini, um minuto para concluir.

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Estou 
concluindo, Sr. Presidente.

Enquanto a participação feminina não for ampliada 
nas instâncias de decisão, será muito difícil uma mu-
dança de paradigma para que possamos implementar 
ações efetivas de combate contra todo tipo de violência 
de que são vítimas as mulheres.

Precisamos estabelecer de maneira mais incisiva 
política públicas para desconstruir as desigualdades de 
gênero, e o exemplo precisa começar pelas instâncias 
mais elevadas de poder.

E quando falo aqui de políticas públicas, quero 
dar um realce às políticas educacionais. Quanto mais 
pudermos ter educação de qualidade e quanto mais 
as mulheres puderem melhorar seus conhecimentos, 
mais teremos a participação da mulher nas instâncias 
decisivas do nosso País, construindo, consequente-
mente, uma política de paz.

Mas aqui, Sr. Presidente, reservar apenas sete 
lideranças femininas em ministérios em uma relação de 
91 ministros é uma demonstração inequívoca de que o 
discurso do Governo Federal não está coincidindo com 
a prática, e o Brasil não está preparado para superar 
o problema da violência contra a mulher.

Concluo meu pronunciamento, dirigindo uma 
mensagem a todas as telespectadoras da TV Senado 
e às ouvintes da Rádio Senado para que as mulheres 
reflitam sobre o nosso papel na sociedade, acreditem 
na sua capacidade e atuem para uma interferência 
maior nos destinos do nosso País.

Está na lei e não é nenhum favor: a mulher bra-
sileira tem o direito de participar da política e de aju-
dar a reorientar os destinos do Brasil. Portanto, nós 
mulheres temos a responsabilidade de mudar a visão 
masculina sobre as ações de combate à violência 
contra a mulher.
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Desejo, ainda, Sr. Presidente, fazer uma concla-
mação para que não somente as mulheres participem, 
mas para que, com certeza, todos os homens partici-
pem dessa corrente de paz, na busca de um mundo 
onde a mulher seja respeitada, seja valorizada, seja 
realmente reconhecida.

Dizer que a mulher é uma rosa... Pois eu digo a 
todos os homens do meu País para que coloquem uma 
rosa no seu coração, porque, com certeza, ela vai se 
multiplicar. Essa rosa é o amor da sua mãe, da sua filha, 
da sua esposa, da sua amiga, da sua namorada. É o 
amor que realmente nós queremos para que homens 
e mulheres andem lado a lado num mundo de paz.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Eu sei que V. Exª quer se declarar ao Carlos Augus-
to Rosado, que é o seu esposo. Daí falar em rosa no 
fim. Ele está esperando a rosa dele, que é V. Exª, que 
está se dedicando demais ao povo. Desde cedo a se-
nhora trabalha.

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Mas 
eu quero que todos vocês coloquem no coração este 
sentimento de que a mulher não é apenas esta figura 
de uma rosa. Ela é a rosa no sentido da paz, do amor, 
do trabalho, da competência e da coragem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Dois homens apaixonados: eu e o Carlos Augusto 
Rosado.

Sobre a mesa Mensagem Presidencial que pas-
samos a ler.

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 190, DE 2009

Mensagem nº 190, de 2009, do Congresso Nacio-
nal (nº 917/2009, na origem), que encaminha proposta 
de modificação do Projeto de Lei nº 31, de 2009-CN, 
que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Ministério dos Transportes, crédito especial no valor 
de R$277.207.100,00 (duzentos e setenta e sete mi-
lhões, duzentos e sete mil e cem reais), para os fins 
que especifica, e dá outras providências”.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Mensagem Presidencial que acabamos de ler será 
ajuntada ao processado do Projeto de Lei nº 31, de 
2009, do Congresso Nacional. 

Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-
tados.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 1.571, DE 2009

Requer Voto de Aplauso ao Vice-Go-
vernador do Distrito Federal, Paulo Octávio 
Alves Pereira, agraciado, este ano, com o 
título de Mercador Candango, conferido pelo 
Sistema Fecomercio de Brasília. 

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso ao Vice-Governador 
do Distrito Federal, Paulo Octávio Alves Pereira, ho-
menageado pelo Sistema Fecomercio de Brasília (Fe-
deração do Comércio/SESC/SENAC), com a outorga 
do Título de Mercador Candango.

Requeiro, também, que deste Voto de Aplauso, 
sejam cientificados o homenageado e o Sistema FECO-
MERCIO, presidido pelo Senador Adelmir Santana.

Justificação

Personagem de relevo no meio político, o atual 
Vice-Governador do Distrito Federal é, também, em-
presário de êxito no setor imobiliário da Capital da Re-
pública. Pelo trabalho que desenvolve, Paulo Octávio 
é agora homenageado pelo Sistema FECOMERCIO 
de Brasília, que a ele outorga hoje, 25 de novembro 
de 2009, o Título de Mercador Candango.

Pelo auspicioso motivo, estou requerendo este 
Voto de Aplauso como justo preito do Senado da Re-
pública a um de seus ex-membros. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2009. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão, de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
O requerimento lido vai a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.572, DE 2009

Nos termos do Art. 222, do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro votos de aplauso ao Dr. 
Bernardo Lucas Mateus, Juiz de Direito Aposentado, 
que completa 80 anos neste dia 25 de novembro.

Trata-se de um ilustre cidadão do nosso Piauí 
que exerceu com brilhantismo a Magistratura nas ci-
dades de Corrente, São Miguel do Tapuio, Dom Pedro 
II, Barras e Picos. Desde setembro de 1965, quando 
ingressou na Magistratura por concurso Público, su-
priu a sede de Justiça nas comarcas onde atuou no 
interior do Piauí. O Doutor Bernardo, que ainda hoje 
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reside no interior do nosso Estado, na cidade de Bu-

riti dos Lopes, representa a bravura e a inteligência 

do autêntico homem piauiense, tendo em toda a sua 

vida pessoal e profissional se conduzido com ética, 

dedicação e, acima de tudo, devoção a servir ao nos-

so Piauí, razão pela qual requeremos a consignação 

dessa homenagem.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2009. – 
Senador Mão Santa.

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

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, projeto recebido da Câmara dos 

Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:

    179ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
Projeto de Lei da Câmara nº 301, de 2009, nos termos 
do inciso IV do Regimento Interno, será apreciada ter-
minativamente pela Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte, onde poderá receber emendas, perante a 
primeira ou única Comissão do despacho, pelo prazo 

de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c, da 
referida Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, projeto recebido da Câmara dos De-
putados que passo a ler.

São lidos os seguintes:

    181ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 61965 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL182



61966 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    183ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 61967 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL184



61968 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    185ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 61969 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL186



61970 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    187ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 61971 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL188



61972 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    189ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 61973 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL190



61974 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    191ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 61975 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL192



61976 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    193ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 61977 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL194



61978 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    195ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 61979 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL196



61980 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    197ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 61981 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL198



61982 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    199ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 61983 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL200



61984 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    201ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 61985 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL202



61986 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    203ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 61987 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL204



61988 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    205ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 61989 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL206



61990 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    207ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 61991 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL208



61992 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    209ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 61993 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL210



61994 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    211ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 61995 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL212



61996 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    213ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 61997 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL214



61998 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    215ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 61999 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL216



62000 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    217ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62001 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL218



62002 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    219ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62003 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL220



62004 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    221ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62005 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL222



62006 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    223ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62007 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL224



62008 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    225ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62009 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL226



62010 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    227ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62011 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL228



62012 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    229ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62013 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL230



62014 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    231ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62015 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL232



62016 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    233ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62017 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL234



62018 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    235ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62019 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL236



62020 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    237ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62021 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL238



62022 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    239ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62023 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL240



62024 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    241ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62025 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL242



62026 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    243ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62027 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL244



62028 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    245ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62029 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL246



62030 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    247ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62031 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL248



62032 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    249ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62033 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL250



62034 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    251ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62035 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL252



62036 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    253ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62037 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL254



62038 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    255ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62039 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL256



62040 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    257ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62041 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL258



62042 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    259ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62043 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL260



62044 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    261ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62045 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL262



62046 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    263ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62047 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL264



62048 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    265ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62049 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL266



62050 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    267ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62051 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL268



62052 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    269ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62053 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL270



62054 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    271ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62055 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL272



62056 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    273ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62057 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL274



62058 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    275ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62059 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL276



62060 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    277ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62061 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL278



62062 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    279ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62063 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL280



62064 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    281ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62065 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL282



62066 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    283ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62067 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL284



62068 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    285ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62069 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL286



62070 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    287ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62071 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL288



62072 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    289ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62073 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL290



62074 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    291ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62075 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL292



62076 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    293ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62077 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL294



62078 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    295ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62079 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL296



62080 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    297ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62081 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL298



62082 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    299ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62083 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL300



62084 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    301ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62085 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL302



62086 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    303ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62087 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL304



62088 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    305ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62089 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL306



62090 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    307ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62091 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL308



62092 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    309ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62093 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL310



62094 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    311ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62095 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL312



62096 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    313ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62097 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL314



62098 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    315ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62099 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL316



62100 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    317ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62101 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL318



62102 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    319ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62103 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL320



62104 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    321ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62105 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL322



62106 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    323ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62107 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL324



62108 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    325ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62109 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL326



62110 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    327ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62111 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL328



62112 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    329ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62113 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL330



62114 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    331ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62115 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL332



62116 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    333ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62117 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL334



62118 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    335ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62119 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL336



62120 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    337ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62121 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL338



62122 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    339ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62123 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL340



62124 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    341ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62125 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL342



62126 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    343ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62127 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL344



62128 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    345ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62129 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL346



62130 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    347ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62131 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL348



62132 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    349ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62133 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL350



62134 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    351ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62135 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL352



62136 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    353ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62137 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL354



62138 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    355ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62139 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL356



62140 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    357ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62141 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL358



62142 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    359ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62143 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL360



62144 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    361ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62145 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL362



62146 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    363ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62147 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL364



62148 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    365ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62149 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL366



62150 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    367ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62151 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL368



62152 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    369ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62153 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL370



62154 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    371ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62155 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL372



62156 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    373ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62157 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL374



62158 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    375ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62159 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL376



62160 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    377ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62161 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL378



62162 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    379ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62163 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL380



62164 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    381ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62165 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL382



62166 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    383ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62167 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL384



62168 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    385ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62169 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL386



62170 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    387ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62171 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL388



62172 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    389ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62173 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL390



62174 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    391ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62175 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL392



62176 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    393ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62177 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL394



62178 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    395ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62179 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL396



62180 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    397ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62181 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL398



62182 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    399ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62183 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL400



62184 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    401ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62185 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL402



62186 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    403ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62187 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL404



62188 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    405ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62189 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL406



62190 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    407ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62191 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL408



62192 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    409ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62193 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL410



62194 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    411ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62195 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL412



62196 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    413ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62197 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL414



62198 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    415ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62199 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL416



62200 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    417ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62201 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL418



62202 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    419ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62203 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL420



62204 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    421ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62205 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL422



62206 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    423ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62207 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL424



62208 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    425ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62209 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL426



62210 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    427ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62211 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL428



62212 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    429ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62213 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL430



62214 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    431ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62215 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL432



62216 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    433ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62217 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL434



62218 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    435ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62219 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL436



62220 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    437ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62221 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL438



62222 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    439ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62223 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL440



62224 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    441ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62225 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL442



62226 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    443ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62227 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL444



62228 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    445ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62229 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL446



62230 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    447ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62231 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL448



62232 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    449ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62233 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL450



62234 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    451ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62235 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL452



62236 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    453ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62237 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL454



62238 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    455ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62239 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL456



62240 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    457ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62241 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL458



62242 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    459ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62243 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL460



62244 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    461ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62245 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL462



62246 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    463ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62247 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL464



62248 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    465ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62249 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL466



62250 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    467ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62251 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL468



62252 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    469ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62253 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL470



62254 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    471ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62255 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL472



62256 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    473ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62257 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL474



62258 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    475ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62259 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL476



62260 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    477ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62261 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL478



62262 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    479ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62263 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL480



62264 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    481ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62265 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL482



62266 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    483ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62267 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL484



62268 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    485ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62269 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL486



62270 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    487ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62271 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL488



62272 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    489ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62273 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL490



62274 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    491ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62275 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL492



62276 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    493ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62277 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL494



62278 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    495ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62279 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL496



62280 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    497ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62281 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL498



62282 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    499ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62283 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL500



62284 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    501ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62285 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL502



62286 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    503ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62287 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL504



62288 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    505ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62289 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL506



62290 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    507ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62291 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL508



62292 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    509ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62293 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL510



62294 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    511ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62295 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL512



62296 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    513ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62297 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL514



62298 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    515ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62299 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL516



62300 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    517ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62301 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL518



62302 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    519ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62303 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL520



62304 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    521ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62305 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL522



62306 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    523ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62307 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL524



62308 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    525ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62309 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL526



62310 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    527ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62311 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL528



62312 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    529ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62313 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL530



62314 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    531ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62315 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL532



62316 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    533ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62317 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL534



62318 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    535ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62319 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL536



62320 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    537ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62321 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL538



62322 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    539ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62323 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL540



62324 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    541ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62325 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL542



62326 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    543ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62327 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL544



62328 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    545ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62329 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL546



62330 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    547ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62331 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL548



62332 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    549ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62333 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL550



62334 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    551ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62335 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL552



62336 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    553ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62337 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL554



62338 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    555ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62339 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL556



62340 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    557ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62341 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL558



62342 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    559ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62343 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL560



62344 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    561ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62345 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL562



62346 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    563ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62347 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL564



62348 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    565ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62349 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL566



62350 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    567ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62351 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL568



62352 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    569ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62353 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL570



62354 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    571ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62355 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL572



62356 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    573ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62357 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL574



62358 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    575ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62359 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL576



62360 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    577ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62361 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL578



62362 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    579ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62363 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL580



62364 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    581ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62365 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL582



62366 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    583ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62367 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL584



62368 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    585ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62369 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL586



62370 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    587ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62371 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL588



62372 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    589ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62373 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL590



62374 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    591ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62375 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL592



62376 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    593ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62377 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL594



62378 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    595ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62379 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL596



62380 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    597ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62381 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL598



62382 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    599ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62383 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL600



62384 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    601ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62385 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL602



62386 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    603ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62387 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL604



62388 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    605ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62389 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL606



62390 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    607ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62391 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL608



62392 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    609ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62393 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL610



62394 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    611ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62395 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL612



62396 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    613ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62397 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL614



62398 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    615ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62399 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL616



62400 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    617ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62401 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL618



62402 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    619ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62403 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL620



62404 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    621ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62405 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL622



62406 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    623ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62407 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL624



62408 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    625ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62409 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL626



62410 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    627ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62411 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL628



62412 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    629ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62413 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL630



62414 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    631ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62415 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL632



62416 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    633ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62417 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL634



62418 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    635ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62419 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL636



62420 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    637ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62421 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL638



62422 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    639ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62423 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL640



62424 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    641ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62425 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL642



62426 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    643ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62427 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL644



62428 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    645ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62429 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL646



62430 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    647ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62431 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL648



62432 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    649ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62433 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL650



62434 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    651ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62435 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL652



62436 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    653ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62437 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL654



62438 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    655ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62439 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL656



62440 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    657ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62441 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL658



62442 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    659ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62443 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL660



62444 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    661ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62445 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL662



62446 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    663ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62447 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL664



62448 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    665ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62449 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL666



62450 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    667ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62451 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL668



62452 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    669ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62453 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL670



62454 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    671ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62455 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL672



62456 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    673ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62457 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL674



62458 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    675ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62459 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL676



62460 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    677ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62461 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL678



62462 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    679ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62463 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL680



62464 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    681ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62465 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL682



62466 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    683ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62467 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL684



62468 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    685ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62469 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL686



62470 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    687ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62471 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL688



62472 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    689ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62473 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL690



62474 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    691ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62475 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL692



62476 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    693ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62477 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL694



62478 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    695ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62479 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL696



62480 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    697ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62481 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL698



62482 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    699ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62483 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL700



62484 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    701ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62485 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL702



62486 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    703ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62487 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL704



62488 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    705ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62489 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL706



62490 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    707ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62491 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL708



62492 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    709ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62493 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL710



62494 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    711ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62495 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL712



62496 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    713ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62497 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL714



62498 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    715ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62499 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL716



62500 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    717ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62501 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL718



62502 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    719ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62503 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL720



62504 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    721ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62505 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL722



62506 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    723ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62507 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL724



62508 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    725ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62509 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL726



62510 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    727ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62511 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL728



62512 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    729ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62513 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL730



62514 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    731ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62515 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL732



62516 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    733ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62517 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL734



62518 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    735ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62519 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL736



62520 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    737ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62521 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL738



62522 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    739ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62523 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL740



62524 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    741ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62525 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL742



62526 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    743ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62527 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL744



62528 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    745ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62529 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL746



62530 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    747ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62531 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL748



62532 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    749ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62533 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL750



62534 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    751ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62535 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL752



62536 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    753ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62537 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL754



62538 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    755ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62539 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL756



62540 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    757ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62541 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL758



62542 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    759ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62543 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL760



62544 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    761ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62545 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL762



62546 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 

Projetos lidos vão à Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional, onde poderão receber emendas pelo 

prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o 

prazo de 15 dias úteis para opinar sobre as matérias, 

prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, 
III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, projeto recebido da Câmara dos De-
putados que passo a ler.

É lido o seguinte:

    763ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62547 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL764



62548 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    765ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62549 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL766



62550 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    767ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62551 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL768



62552 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

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

O projeto lido vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania.

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

São lidos os seguintes:

    769ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62553 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL770



62554 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    771ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62555 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL772



62556 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    773ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62557 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL774



62558 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    775ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62559 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL776



62560 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    777ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62561 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL778



62562 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    779ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62563 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL780



62564 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    781ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62565 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL782



62566 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    783ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62567 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL784



62568 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    785ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62569 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL786



62570 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    787ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62571 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL788



62572 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    789ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62573 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL790



62574 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    791ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62575 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL792



62576 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    793ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62577 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL794



62578 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    795ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62579 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL796



62580 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    797ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62581 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL798



62582 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    799ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62583 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL800



62584 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    801ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62585 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL802



62586 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    803ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62587 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL804



62588 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    805ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62589 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL806



62590 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    807ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62591 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL808



62592 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    809ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62593 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL810



62594 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    811ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62595 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL812



62596 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    813ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62597 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL814



62598 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009    815ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62599 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL816



62600 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu, do Presidente da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, o Ofício nº 
161, de 2009, comunicando a apreciação, em cará-
ter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 282, 
de 2009.

Com referência ao expediente recebido, fica aber-

to o prazo de cinco dias úteis para interposição de re-

curso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 

Interno, por um décimo da composição da Casa, para 

que o Projeto seja apreciado pelo Plenário.

É o seguinte o Ofício:

    817ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 62601 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Foi lido anteriormente o Parecer nº 2.148, de 2009, 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Par-
titicativa, sobre a Sugestão nº 2, de 2009, que conclui 
pela apresentação do Projeto de Lei do Senado nº 
531, de 2009, que dispõe sobre a política nacional, as 
atividades relativas ao monopólio estatal do petróleo, 
gás natural, e derivados, sobre o Conselho Nacional 
de Política Energética (CNPE), a Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
a empresa pública Petróleo Brasileiro (Petrobras), a 
destinação das receitas geradas pela atividade eco-
nômica para o combate às desigualdades sociais, e 
dá outras proviências.

A matéria ficará sobre a Mesa durante cinco 
dias úteis para recebimento de emendas, nos termos 
do art. 235, II, f, do Regimento Interno, seguindo pos-
teriormente ao exame das Comissões de Assuntos 
Econômicos; de Constituição, Justiça e Cidadania; e 
de Serviços de Infraestrutura.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência recebeu o Ofício nº 178, de 2009, do 
Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrura, 
comunicando a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 356, de 2009.

Com referência ao expediente lido, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Inter-
no, por um décimo da composição da Casa, para que 
o Projeto seja apreciado pelo Plenário.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 178/2009-PRES-CI

Brasília, 19 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Nesta

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão rejeitou, em Decisão Termina-
tiva, na reunião realizada no dia 19 de novembro de 
2009 do ano em curso, o Projeto de Lei do Sena do nº 
356, de 2009, que “Acrescenta parágrafo ao art. 2º da 
Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, para proibir 
a utilização de metanol nos processos de fabricação 
de biodiesel a partir de óleos vegetais”, de autoria do 
Senador João Tenório.

Respeitosamente, – Senador Fernando Collor, 
Presidente da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do 
Projeto de Lei do Senado nº 220, de 2007, de autoria 
do Senador Renato Casagrande, que dá nova redação 
ao art. 31 da Lei nº 8.078, de 1990, para incluir o dever 
dos fornecedores de informar aos consumidores, no 
momento da oferta, a respeito da eficiência e consu-
mo energéticos de produtos e serviços colocados no 
mercado de consumo. 

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, o Projeto vai à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, do 
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recur-
so, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 146, de 2009 (nº 1.815/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que al-
tera o art. 2º da Lei nº 11.337, de 26 de julho de 2006, 
para melhor detalhar a abrangência da exigência nele 
contida e para adequar a nomenclatura empregada 
aos padrões técnicos estabelecidos. 

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, o Projeto vai à sanção.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– A Presidência recebeu o Aviso nº 71, de 2009 (nº 
1.652/2009, na origem), do Tribunal de Contas da União, 
encaminhando cópia do Acórdão nº 2.734, de 2009, 
proferido nos autos do processo nº TC 024.957/2009-1, 
acerca da Decisão Normativa do TCU que fixa, para o 
exercício de 2010, os coeficientes destinados ao cálculo 
das quotas de distribuição dos recursos do Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) 
e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu, do Tribunal de Constas da União, 
os seguintes Avisos:

nº 72, de 2009 (nº 1.627/2009, na origem), en-
caminhando inteiro teor do Relatório de Levantamento 
Operacional, a que se refere o subitem 9.3 do Acór-
dão nº 2.642, de 2009, referente ao levantamento dos 
procedimentos usados pelo IBGE para apuração dos 
dados populacionais e da renda per capita, bem como 
do tratamento dado às contestações apresentadas 
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pelos municípios acerca do cálculo do coeficiente do 
FPM (TC 004.694/2009-1); e

nº 73, de 2009 (nº 1.683/2009, na origem), enca-
minhando cópia do Acórdão nº 2.751, de 2009, acom-
panhado do Relatório e da Proposta de Deliberação 
que o fundamentam (TC 026.099/2008-3).

As matérias, juntadas, respectivamente, aos Avi-
sos nºs 68, de 2009, e 36, de 2008, vão à Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscali-
zação e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu, do Senador Antonio Carlos Vala-
dares, relatório de viagem sobre sua participação na 
Cúpula Mundial sobre Segurança Alimentar, realizada 
em Roma, Itália, no período de 16 a 18 de novembro 
do corrente ano.

O referido relatório será juntado ao processado do 
Requerimento nº 1.493, de 2009, que vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que passo 
a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 524, DE 2009 

Dispõe sobre os direitos da pessoa 
em fase terminal de doença

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os direitos da pessoa 

que se encontre em fase terminal de doença , no que 
diz respeito à tomada de decisões sobre a instituição, 
a limitação ou a suspensão de procedimentos terapêu-
ticos, paliativos e mitigadores do sofrimento.

Art. 2º A pessoa em fase terminal de doença tem 
direito, sem prejuízo de outros procedimentos terapêu-
ticos que se mostrarem cabíveis, a cuidados paliativos 
e mitigadores do sofrimento, proporcionais e adequa-
dos à sua situação.

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, são adotadas 
as seguintes definições:

I – pessoa em fase terminal de doença: pessoa 
portadora de doença incurável, progressiva e em está-
gio avançado com prognóstico de ocorrência de morte 
próxima e inevitável sem perspectiva de melhora do 
quadro clínico mediante a instituição de procedimentos 
terapêuticos proporcionais;

II – procedimentos paliativos e mitigadores do so-
frimento: procedimentos que promovam a qualidade de 
vida do paciente e de seus familiares, mediante preven-
ção e tratamento para o alívio de dor e de sofrimento 
de natureza física, psíquica, social e espiritual;

III – cuidados básicos, normais e ordinários: pro-
cedimentos necessários e indispensáveis à manuten-
ção da vida e da dignidade da pessoa, entre os quais 
se inserem a ventilação não invasiva, a alimentação, 
a hidratação, garantidas as quotas básicas de líqui-
dos, eletrólitos e nutrientes, os cuidados higiênicos, o 
tratamento da dor e de outros sintomas de sofrimen-
to. IV – procedimentos proporcionais: procedimentos 
terapêuticos, paliativos ou mitigadores do sofrimento 
que respeitem a proporcionalidade entre o investimen-
to de recursos materiais, instrumentais e humanos e 
os resultados previsíveis e que resultem em melhor 
qualidade de vida do paciente e cujas técnicas não 
imponham sofrimentos em desproporção com os be-
nefícios que delas decorram;

V – procedimentos desproporcionais: procedi-
mentos terapêuticos, paliativos ou mitigadores do so-
frimento que não preencham, em cada caso concre-
to, os critérios de proporcionalidade a que se refere 
o inciso IV;

VI – procedimentos extraordinários: procedimen-
tos terapêuticos, ainda que em fase experimental, cuja 
aplicação comporte riscos.

Art. 4º Na aplicação do disposto nesta Lei, os 
profissionais responsáveis pela atenção à pessoa em 
fase terminal de doença deverão promover o alívio da 
dor e do sofrimento, com preservação, sempre que 
possível, da lucidez do paciente, de modo a permitir-
lhe o convívio familiar e social.

Art. 5º É direito da pessoa em fase terminal de 
doença ou acometida de grave e irreversível dano à 
saúde de ser informada sobre as possibilidades te-
rapêuticas, paliativas ou mitigadoras do sofrimento, 
adequadas e proporcionais à sua situação.

§ 1º Quando, em decorrência de doença mental ou 
outra situação que altere o seu estado de consciência, 
a pessoa em fase terminal de doença estiver incapaci-
tada de receber, avaliar ou compreender a informação 
a que se refere o caput, esta deverá ser prestada aos 
seus familiares ou ao seu representante legal.

§ 2º É assegurado à pessoa em fase terminal 
de doença, aos seus familiares ou ao seu represen-
tante legal o direito de solicitar uma segunda opinião 
médica.

Art. 6º Se houver manifestação favorável da pes-
soa em fase terminal de doença ou, na impossibilidade 
de que ela se manifeste em razão das condições a que 
se refere o § 1º do art. 5º, da sua família ou do seu repre-
sentante legal, é permitida, respeitado o disposto no § 
2º, a limitação ou a suspensão, pelo médico assistente, 
de procedimentos desproporcionais ou extraordinários 
destinados a prolongar artificialmente a vida.
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§ 1º Na hipótese de impossibilidade superveniente 
de manifestação de vontade do paciente e caso este 
tenha, anteriormente, enquanto lúcido, se pronuncia-
do contrariamente à limitação e suspensão de proce-
dimentos de que trata o caput, deverá ser respeitada 
tal manifestação. 

§ 2º. A limitação ou a suspensão a que se refere 
o caput deverá ser fundamentada e registrada no pron-
tuário do paciente e será submetida a análise médica 
revisora, definida em regulamento.

Art. 7º Mesmo nos casos em que houver a ma-
nifestação pela limitação ou suspensão de procedi-
mentos a que se refere o art. 6º, a pessoa em fase 
terminal de doença continuará a receber todos os 
cuidados básicos, normais ou ordinários necessários 
à manutenção da sua vida e da sua dignidade, bem 
como os procedimentos proporcionais terapêuticos, 
paliativos ou mitigadores do sofrimento, assegurados 
o conforto físico, psíquico, social e espiritual e o direito 
à alta hospitalar.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
noventa dias da data da sua publicação.

Justificação

Os avanços tecnológicos ocorridos especialmente 
nos dois últimos séculos em várias áreas do conheci-
mento humano resultaram no aumento da expectativa 
de vida da população. Na Europa dos séculos XVI e 
XVII, a expectativa de vida ao nascer não alcançava os 
cinquenta anos. Em Londres, a média desse indicador 
para as classes mais favorecidas situava-se em 43,5 
anos. Em Genebra, os números eram ainda mais des-
favoráveis: 18,5 anos para a classe baixa, 24,7 anos 
para a classe média e 35,9 anos para a classe alta. 
Atualmente, em alguns países, a exemplo do Japão, a 
esperança de vida ao nascer supera os oitenta anos. 

O aumento da prevalência de doenças crônico-
degenerativas é uma das consequências do enve-
lhecimento da população. Câncer, diabetes, doença 
pulmonar obstrutiva crônica, cardiopatias, doença de 
Alzheimer e acidente vascular cerebral são apenas 
alguns exemplos de doenças que acometem a popula-
ção mais idosa e que podem causar intenso sofrimento 
nos estágios mais avançados. Além dessas doenças, 
cujas causas geralmente são naturais outros agravos 
à saúde podem causar intenso sofrimento. 

Não raras vezes, os procedimentos terapêuticos 
instituídos nos casos de doenças incuráveis são infrutí-
feros. Especialmente nos casos avançados de doenças 
incuráveis e progressivas que levam ao prognóstico de 
que a morte é iminente e inevitável, a manutenção da 
vida por meios artificiais pode representar sofrimento 
para o doente e para os seus familiares e amigos. 

As leis brasileiras não dispõem sobre a matéria. 
No âmbito infralegal, dois atos normativos do Conse-
lho Federal de Medicina (CFM) tratam do assunto: o 
Código de Ética Médica, de 1988, e a Resolução CFM 
nº 1.805, de 28 de novembro de 2006. 

O art. 130 do Código de Ética Médica veda ao 
médico realizar experiências com novos tratamentos 
clínicos ou cirúrgicos em paciente com afecção incu-
rável ou terminal sem que haja esperança razoável de 
utilidade para o mesmo, não lhe impondo sofrimentos 
adicionais. Por sua vez, a Resolução CFM nº 1.805, 
de 2006, permite ao médico limitar ou suspender pro-
cedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do 
doente em fase terminal de enfermidade grave e in-
curável. Entretanto, essa Resolução teve seus efeitos 
suspensos por decisão liminar no âmbito da Ação Civil 
Pública nº 2007.34.00.014809-3, da 14ª Vara Federal, 
movida pelo Ministério Público Federal. 

A suspensão ou a limitação de procedimentos 
terapêuticos desproporcionais ou extraordinários desti-
nados unicamente a protelar a ocorrência de um evento 
natural – a morte – é conhecida como ortotanásia, pa-
lavra de etimilogia grega que significa “morte natural” 
ou “boa morte” ou “morte sem sofrimento”. É o deixar 
morrer em paz a que se refere a Declaração de 5 de 
maio de 1980, da Congregação para a Doutrina da 
Fé, do Vaticano.

Diferentemente da ortotanásia, a distanásia, se-
gundo o eminente médico e advogado José Antonio 
Martinez, é a morte que ocorre a despeito da “obsti-
nação terapêutica” ou da instituição de “excesso te-
rapêutico”. É o prolongamento da vida do paciente, 
“criando situações que lhe são verdadeiramente cruéis, 
mediante certas intervenções médicas.”

As leis brasileiras não permitem a eutanásia, 
que é a morte decorrente de ato destinado a abreviar 
a vida do paciente. Em alguns casos, a eutanásia é 
praticada a pedido ou com o consentimento do pa-
ciente, situação em que ela passa a ser considerada 
suicídio assistido.

Geralmente, as religiões praticadas por grande 
parte da população mundial, entre elas as católicas 
romana e ortodoxa, o islamismo, o judaísmo, o budis-
mo e o hinduísmo, rejeitam a eutanásia, mas conde-
nam o prolongamento artificial e infrutífero da vida de 
pacientes em estado terminal de doença. Todavia, na 
Holanda, na Austrália, na Bélgica e no estado ameri-
cano do Oregon a eutanásia é legalmente permitida 
ou foi descriminalizada.

O Estado da Califórnia (EUA) reconheceu, em 
1976, mediante o Natural Death Act (Lei da Morte 
Natural), que as pessoas adultas têm “o direito funda-
mental de controlar as decisões em relação ao cuidado 
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médico que se lhes pode prestar, incluindo a decisão 
de que não se lhes apliquem, ou se lhes retirem, as 
medidas que mantêm sua vida em casos de uma si-
tuação terminal”.

O projeto que submetemos à apreciação dos 
senhores Parlamentares tem a finalidade de permi-
tir, nas condições que especifica, que o paciente, os 
seus familiares ou o seu representante legal possam 
solicitar a limitação ou a suspensão de procedimen-
tos terapêuticos destinados exclusivamente a protelar 
a morte inevitável e iminente que sobrevém a doença 
incurável, progressiva e em fase terminal. A medida 
proposta tem a finalidade de evitar que o sofrimento 
do paciente que se encontre nessas situações, e até 
mesmo a angústia e o sofrimento dos seus familiares 
e amigos, se estenda por tempo indefinido. 

Embora o fator econômico-financeiro não deva ser 
utilizado como parâmetro para a tomada de decisões 
quanto à manutenção, à limitação ou à suspensão de 
procedimentos terapêuticos, a medida proposta acar-
retará efeitos nesse particular, visto que a maioria das 
medidas destinadas a prolongar artificialmente a vida 
tem custo elevadíssimo e sobrecarrega o orçamento 
público para a saúde ou aumenta sobremaneira os 
gastos de planos privados de assistência à saúde. Nos 
casos em que a família se responsabiliza pelo paga-
mento das despesas médico-hospitalares, a internação 
de um paciente em uma unidade de terapia intensiva 
(UTI) durante alguns dias pode acarretar a extinção do 
patrimônio familiar amealhado durante anos.

A convicção de que a medida proposta concorrerá 
para sanar a vacância legal no que diz respeito ao direi-
to de o paciente, seus familiares ou seu representante 
legal decidirem sobre a limitação ou a suspensão de 
tratamentos desnecessários, desumanos, infrutíferos 
e dispendiosos leva-nos a contar com o apoio dos Par-
lamentares de ambas as Casas Legislativas do Con-
gresso Nacional para a aprovação do projeto.

Sala das Sessões, – Senador Gerson Camata.

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania e de Assuntos Sociais, cabendo 
à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 525, DE 2009

Institui as condições mínimas nacio-
nais para a construção, adequação e equi-
pamento pedagógico de estabelecimentos 
escolares de educação básica. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a necessidade de “habite-se 

escolar” para permitir o funcionamento das instalações 

educacionais creches, pré-escolas, centros de educa-
ção infantil, escolas de ensino fundamental e escolas 
de ensino médio. 

Art. 2º O MEC definirá as condições civis mínimas 
de construção e equipamentos necessários para justi-
ficar a autorização de funcionamento da escola.

§ 1º A desobediência ao disposto no § 1º consti-
tui, ainda, o impedimento do Chefe do Poder Executivo 
concorrer à reeleição ou candidatar-se a outro cargo 
eletivo enquanto durar a apuração das irregularidades 
da construção. 

Art. 3º O habite-se escolar será concedido pelo 
prefeito, dentro das normas previstas pelo MEC.

Art. 4º A cada cinco anos, o MEC poderá rede-
finir estes critérios.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Não existe imagem mais associada à educação 
brasileira do que a da desigualdade. Isso porque a 
escola, que deveria ser instrumento de formação da 
identidade nacional, funciona, no Brasil, como elemento 
de desintegração, em face das exorbitantes diferenças 
que ela apresenta de um lugar para outro, a depender 
da vontade do gestor ou dos recursos disponíveis.

Ao segregar a educação de suas crianças, atri-
buindo-a a entes federados sem meios suficientes e 
adequados para provê-la, o Brasil abdicou da grande 
oportunidade de afirmar essa identidade nacional. 
Dependendo do lugar onde vivem, as crianças bra-
sileiras podem ter acesso a escolas deveras diferen-
ciadas. Com isso, elas acabam condenadas, muitas 
vezes, à condição de cidadãos pela metade e até de 
não-cidadãos. 

A reversão desse quadro, uma das maiores emer-
gências nacionais, é representativa de um projeto de 
País que inclua a todos. E esse projeto de inclusão não 
será possível sem a garantia de um padrão nacional 
de oferta educacional. 

Fundamentalmente, como temos insistido, esse 
padrão nacional passa pelo estabelecimento, e prática, 
de, pelo menos, três pisos no que concerne à oferta 
educacional. O primeiro deles é o piso salarial para o 
professor, que, malgrado questionado por governan-
tes de vontade política discutível, já está em fase de 
implantação, pois já é lei. O segundo piso, por ordem 
de prioridade, é o de edificações e equipamentos, 
precisamente o objeto desta iniciativa. O terceiro será 
um piso de conteúdo, para proporcionar a redução da 
desigualdade a partir da aproximação do aprendizado 
de nossas crianças e adolescentes em todo o territó-
rio nacional. 
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Por ora, nos detemos na definição de padrão mí-
nimo nacional para a construção de escolas e para os 
equipamentos e instalações imprescindíveis para o seu 
funcionamento. Somente assim, poderão ser extintas e 
varridas dos censos escolares as escolas de lata e de 
taipa, sem banheiros, sem luz elétrica, que passam de 20 
mil em pleno final desta primeira década do século 21. 

Com efeito, dada a situação privilegiada da União 
– no que tange à disponibilidade de recursos – em re-
lação aos demais entes federados, parece-nos que ela 
constitua o melhor referencial de construção e equipa-
gem de escolas. É só olharmos para as escolas técni-
cas que estão sendo construídas País afora. 

No mais, quando repassa recursos para os entes 
subnacionais para a construção de escolas, a União 
deixa sua marca, de construção superior, nos esta-
belecimentos por ela financiados. Conquanto mais 
modestos e austeros, os padrões construtivos dessas 
escolas em nada ficam a dever ao daquelas vincula-
das à própria União. É esse padrão, o dos convênios 
do Governo Federal com Estados e Municípios, que 
almejamos estabelecer como parâmetro mínimo para 
a construção, reforma e equipagem de escolas no âm-
bito do conjunto dos entes federados. 

Esse é o salto de qualidade que vislumbramos 
com o presente projeto. Ele se insere num conjunto de 
medidas voltadas para a federalização da educação 
básica, que a nosso ver, só terá qualidade quando tiver 
a marca de prioridade da Federação e a reafirmação 
do compromisso do Estado, in totum, com esse nível 
de ensino e com a supressão de suas carências. 

Ademais, com a norma proposta, o Poder Legis-
lativo avoca, a si, competência delegada ao Executivo 
Federal, no Plano Nacional de Educação, aprovado 
pela Lei nº 10.172, de 2001. A incumbência dada ao 
Ministério da Educação para definir o piso de que ora 
tratamos remanesce sem providência até esta data e 
tende a ser indefinidamente postergada. 

A omissão do Executivo, seja proposital ou moti-
vada pela sobrecarga de ações da Pasta competente, 
configura, a nosso juízo, parcimônia com a manuten-
ção e a acentuação das desigualdades educacionais 
inter-regionais. Via de conseqüência, é uma inércia que 
mitiga as perspectivas de melhor futuro e de oportuni-
dades menos destoantes para nossas crianças.

É precisamente com o intento de romper com o 
ciclo de reprodução da desigualdade, que conclama-
mos os nobres Pares a apoiar e aprovar as iniciativas 
apresentadas com tal finalidade e, particularmente, 
este projeto.

Sala das Sessões, – Senador Cristovam Bu-
arque.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, em decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 526, DE 2009

Dá nova redação ao art. 2º, caput, e §§ 
1º e 4º, da Lei nº 10.880, de 9 de junho de 
2004, com a redação que lhe foi dada pela 
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para 
incluir no Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte do Escolar (PNATE), a assistên-
cia financeira ao transporte intermunicipal 
de estudantes universitários.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º, caput, e §§1º e 4º, da Lei nº 

10.880, de 9 de junho de 2004, com a redação que lhe 
foi dada pela Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2o Fica instituído o Programa Nacional 
de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE, no 
âmbito do Ministério da Educação, a ser executa-
do pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE, com o objetivo de ofere-
cer transporte escolar aos alunos da educação 
básica pública, residentes em área rural, e aos 
alunos universitários residentes em municípios 
distantes daquele em que se localiza a institui-
ção de ensino superior, por meio de assistência 
financeira, em caráter suplementar, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, observadas 
as disposições desta Lei.

§ 1o O montante dos recursos financeiros 
será repassado em parcelas e calculado:

I – com base no número de alunos da 
educação básica pública residentes em área 
rural que utilizem transporte escolar oferecido 
pelos entes referidos no caput deste artigo. 

II – com base no número de alunos uni-
versitários que utilizarem o transporte escolar 
intermunicipal oferecido pelo respectivo ente 
federativo e na quilometragem percorrida.

 ..............................................................  
§ 4o A assistência financeira de que trata 

este artigo tem caráter suplementar, promove 
a eficácia do disposto nos incisos V e VII do 
art. 208 da Constituição Federal, e destina-
se, exclusivamente, ao transporte escolar do 
aluno.” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias 
após a sua publicação.

Justificação

O art. 205, caput, da Constituição Federal, ca-
racteriza a educação como um direito de todos e de-
ver do Estado e da família, e que será promovida e 
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incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho.

O dever do Estado com a educação, de acordo 
com o art. 208 da Lei Maior, será efetivado median-
te as garantias que elenca, dentre as quais o acesso 
aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um, 
cf. inciso V do citado dispositivo.

Aos três níveis de governo cabe organizar, em 
regime de colaboração, os seus sistemas de ensino. 
À União, além da organização e financiamento do 
sistema federal de ensino, cabe exercer, em matéria 
educacional, função redistributiva e supletiva, de forma 
a garantir equalização de oportunidades educacionais 
e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante 
assistência técnica e financeira aos estados, ao Dis-
trito Federal e aos municípios, cf. art. 211, caput e § 
1º, da CF. Aos estados cabe atuar prioritariamente no 
ensino fundamental e médio, e aos municípios, atuar 
prioritariamente no ensino fundamental e na educação 
infantil. (grifei).

Do ponto de vista das normas infraconstitucionais, 
cabe observar que a vigente Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação foi promulgada em 1996 – quase uma dé-
cada após o encerramento dos trabalhos constituintes 
(Lei nº 9.394, de 20.12-96). E, mesmo assim, somen-
te em 2003, mediante a Lei nº 10.709, de 31-7-03, foi 
explicitada a incumbência do poder público municipal 
pelo transporte escolar dos alunos da rede municipal, 
e a responsabilidade do poder público estadual pelo 
transporte escolar dos alunos da rede estadual. 

Por outro lado, em 2004, mediante a Lei nº 10.880, 
de 09.06.04, foi instituído o Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e, em 2007, 
a Resolução nº 3.453/07 do Conselho Monetário Na-
cional (CMN), viabilizou o Programa Caminho da Esco-
la, destinado a financiar, pelo BNDES, a aquisição de 
ônibus e embarcações novos destinados ao transporte 
de alunos matriculados na educação básica da zona 
rural. Em 26/03/09, o CMN ampliou o valor da linha de 
crédito para R$ 900 milhões, com vigência até 2010, 
e a Resolução CD/FNDE nº 2, de 5/3/09, atualizou as 
regras que disciplinam a adesão dos estados e muni-
cípios ao programa. 

Ora, uma das formas de o Estado viabilizar a 
mencionada garantia relativa ao acesso aos níveis mais 
elevados do ensino, da pesquisa e da criação artísti-
ca, segundo a capacidade de cada um, cf. o citado art. 
208, V, da CF, consiste exatamente em proporcionar 
o referido transporte. 

A evolução normativa pós Assembléia Nacional 
Constituinte – com a promulgação da LDB e, sobre o 
assunto em tela, com o advento das Leis nºs 10.880, 
de 2004, e nº 11.947, de 2009 – sugere que poderia 
haver um avanço adicional, mediante a ampliação do 
apoio ao transporte escolar para os universitários que 
estudarem em localidades distintas daquelas onde 
residem, sejam eles estudantes de escolas públicas 
ou privadas.

Cabe lembrar que, nos termos da citada Lei nº 
10.880, de 2004, já existe uma infra-estrutura institu-
cional implementada pelo FNDE, com experiência no 
tratamento do assunto, porquanto cabe a essa autar-
quia executar e controlar o PNATE.

A instalação das instituições de ensino superior – 
faculdades, centros de ensino superior, universidades, 
entre outras – obedecem à lógica da localização que 
melhor atenda a seus objetivos. E, para tanto, o atendi-
mento visa à demanda regional e, assim, compreende 
geralmente alunos procedentes de vários municípios, 
mais ou menos distantes, conforme o caso.

Com isso, o alto custo do transporte, especialmen-
te o intermunicipal de longas distâncias, é adicionado 
– via de regra – ao gasto dos estudantes universitários, 
em escolas particulares. 

Por outro lado, sabe-se que a Lei nº 10.160, de 
2001, limita o financiamento, pelo Fundo de Financia-
mento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), até 
100% (cem por cento) dos encargos educacionais 
cobrados dos estudantes por parte das instituições 
de ensino superior devidamente cadastradas para 
esse fim pelo MEC, em contraprestação aos cursos 
de graduação, de mestrado e de doutorado em que 
estejam regularmente matriculados. (cf. art. 4º da Lei 
nº 10.260, de 2001, com a redação dada pela Lei nº 
11.552, de 2007). 

Logo, ao lado do financiamento público das ta-
xas cobradas pelas instituições privadas de ensino su-
perior, cabe equacionar a questão do transporte dos 
estudantes. E, como visto, é possível a ampliação do 
apoio federal ao transporte escolar universitário, me-
diante a inclusão da modalidade no PNATE.

Por fim, é sempre bom lembrar que, não obstante 
os esforços governamentais nos últimos anos, a taxa 
de escolarização universitária no Brasil ainda é muito 
baixa: cerca de 12 alunos em cada 100 pessoas na 
respectiva faixa etária. Esse índice está muito aquém do 
observado tanto nos países mais desenvolvidos, quan-
to nos países de igual desenvolvimento ao do Brasil, a 
exemplo da Coréia do Sul, México e Argentina. 

A população universitária brasileira tem cresci-
do sistematicamente, atinge quase 5 milhões, mas os 
números correspondem a menos de 12% da popula-
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ção. O Brasil pretende alcançar a taxa de 30% de sua 
população com curso superior. Mesmo assim estará 
abaixo do nível de 40% atingido pelos países mais de-
senvolvidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa 
taxa chega a 70% da população.

Por outro lado, segundo dados da PNAD-2008, 
76,3% dos estudantes de ensino superior dependem 
da oferta em rede particular. Estão, portanto, sujeitos 
ao pagamento de mensalidades, além do ônus do 
custo de transporte. 

A presente iniciativa, no sentido de contribuir para 
a ampliação do acesso ao ensino superior, revela-se 
importante para a superação do gargalo apontado, 
especialmente nos estados onde as distâncias entre 
a residência dos estudantes e o local das instituições 
de ensino superior são longas e o poder aquisitivo da 
população é relativamente baixo.

Pelos motivos expostos, e tendo em vista o grande 
alcance social da matéria, submeto o presente projeto 
de lei à apreciação dos ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2009. – 
Senadora Marisa Serrano.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.880, DE 9 DE JUNHO DE 2004

Institui o Programa Nacional de Apoio ao Trans-
porte do Escolar – PNATE e o Programa de Apoio aos 
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de 
Jovens e Adultos, dispõe sobre o repasse de recursos 
financeiros do Programa Brasil Alfabetizado, altera o 
art. 4o da Lei no 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e 
dá outras providências.

Art. 1o Esta Lei institui o Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e o Programa 
de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à 
Educação de Jovens e Adultos, dispõe sobre o repasse 
de recursos financeiros do Programa Brasil Alfabetiza-
do, altera o art. 4o da Lei no 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996, e dá outras providências.

Art. 2o Fica instituído o Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE, no âmbito 
do Ministério da Educação, a ser executado pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
com o objetivo de oferecer transporte escolar aos alu-
nos da educação básica pública, residentes em área 
rural, por meio de assistência financeira, em caráter 
suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, observadas as disposições desta Lei. (Re-
dação dada pela Lei nº 11.947, de 2009)

§ 1o O montante dos recursos financeiros será 
repassado em parcelas e calculado com base no nú-
mero de alunos da educação básica pública residentes 

em área rural que utilizem transporte escolar oferecido 
pelos entes referidos no caput deste artigo. (Redação 
dada pela Lei nº 11.947, de 2009)
....................................................................................

§ 4o A assistência financeira de que trata este ar-
tigo tem caráter suplementar, conforme o disposto no 
inciso VII do art. 208 da Constituição Federal, e destina-
se, exclusivamente, ao transporte escolar do aluno.
....................................................................................

LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Dispõe sobre o atendimento da alimentação es-
colar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos 
alunos da educação básica; altera as Leis nos 10.880, 
de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 
2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositi-
vos da Medida Provisória no 2.178-36, de 24 de agosto 
de 2001, e a Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e 
dá outras providências.

Art. 1o Para os efeitos desta Lei, entende-se por 
alimentação escolar todo alimento oferecido no am-
biente escolar, independentemente de sua origem, 
durante o período letivo. 
....................................................................................

(Às Comissões de Educação, Cultura e 
Esporte e de Assuntos Econômicos, cabendo 
à última a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 527, DE 2009 

Institui o “Prêmio Brasil de Incentivo à 
Pesquisa e à Aplicação de Conhecimentos 
e de Tecnologia para o Desenvolvimento 
Humano”. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o “Prêmio Brasil de Incen-

tivo à Pesquisa e à Aplicação de Conhecimentos e de 
Tecnologia para o Desenvolvimento Humano” (PRÊ-
MIO BRASIL), a ser concedido a pesquisadores, em-
presas públicas ou privadas, instituições, entidades, 
organismos, Ministério Público e governos ou órgãos 
dos três Poderes de governo dos âmbitos federal, es-
tadual, distrital ou municipal.

Art. 2º O Prêmio Brasil destina-se ao reconhe-
cimento do valor de pesquisas e de outras atividades 
de aplicação de conhecimentos e de tecnologia nos 
seguintes grupos de áreas:

I – saúde e ciências biológicas;
II – educação, cultura e esporte;
III – trabalho e previdência social;
IV – justiça, segurança pública, defesa nacional 

e segurança no trânsito;
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V – combate à fome e desenvolvimento e assis-
tência social;

VI – alimentação, agricultura, pecuária, aquicul-
tura, pesca e extrativismo vegetal; 

VII – indústria química, farmacêutica e de produ-
tos para a saúde;

VIII – meio ambiente, saneamento, desenvolvi-
mento urbano e rural e transporte; 

IX – energia, comunicação, ciência e tecnolo-
gia;

X – economia, indústria, comércio, planejamen-
to, tributação e outras não especificadas nos incisos 
deste artigo. 

Art. 3º São condições para a premiação, entre 
outras especificadas no regulamento e no regimento:

I – que, em se tratando de pesquisa, ela resulte 
ou tenha potencial para resultar em significativa me-
lhoria das condições de vida da população;

II – que, em se tratando de aplicação de conhe-
cimentos ou de tecnologia já consagrados, a atividade 
acarrete, concomitantemente ou a curto ou médio prazo, 
melhoria das condições de vida da população;

III – que, ressalvado o disposto no art. 4º, a em-
presa, a instituição, a entidade ou o organismo em cujo 
âmbito ou sob cujo patrocínio foi realizada a pesquisa 
ou a atividade tenha sede no território nacional;

IV – que, ressalvado o disposto no art. 4º, o pes-
quisador ou os integrantes da equipe uni ou multidis-
ciplinar sejam brasileiros natos ou naturalizados ou, se 
estrangeiros, desenvolvam a pesquisa ou a atividade 
no âmbito ou sob o patrocínio de empresa, instituição, 
entidade ou organismo com sede no território nacional, 
ou no âmbito do Ministério Público da União ou de ór-
gão público federal, estadual, distrital ou municipal de 
qualquer dos Poderes de governo;

V – que, nas áreas de educação, de cultura e de 
esporte, a pesquisa ou a atividade contribua significa-
tivamente para:

a) a universalização do ensino; 
b) a erradicação do analfabetismo;
c) a melhoria da qualidade do ensino;
d) a promoção da paz na escola, mediante re-

dução da violência e melhoria da convivência entre 
os membros dos corpos docente e discente, os pais 
e as mães dos alunos e os demais membros da co-
munidade;

e) a facilitação do acesso ao material didático, 
ao livro e aos demais meios de divulgação das mani-
festações culturais e artísticas; 

f) a valorização dos patrimônios culturais, mate-
rial e imaterial, que contribuam para a promoção da 
saúde e do bem-estar da população;

g) o combate aos tabus e aos hábitos culturais 
prejudiciais à saúde ou que promovam discriminação 
de qualquer natureza ou que causem danos ao pa-
trimônio cultural, à propriedade, à integridade física 
ou psíquica, à convivência social ou familiar, ao meio 
ambiente ou aos animais;

h) o incentivo e a facilitação, especialmente à 
população carente, do acesso à prática esportiva me-
diante patrocínio, disponibilização de ginásios, praças 
e estádios e redução dos preços de artigos e equipa-
mentos esportivos;

i) a melhoria do desempenho de atletas em ter-
mos genéricos ou em modalidades específicas;

j) o banimento do uso, nos esportes, de substân-
cias proibidas, de recursos antiéticos ou ilegais, da vio-
lência e de outras formas de concorrência desleal;

k) outros avanços ou melhorias nas áreas de 
educação, de cultura e de esporte que resultem em 
facilitação ou universalização do acesso a ações e 
serviços correlatos às áreas;

VI – que, nas áreas de saúde e de ciências bio-
lógicas, a pesquisa ou a atividade contribua significa-
tivamente para:

a) a universalização do acesso a ações e servi-
ços de saúde;

b) a humanização da atenção à saúde;
c) a prevenção, o tratamento ou o controle de 

doença transmissível ou endêmica para a qual ainda 
não se disponha de meios eficazes para a obtenção 
desses resultados;

d) a prevenção, o tratamento ou o controle de 
doença transmissível ou endêmica mediante a utiliza-
ção de meios mais eficazes ou menos dispendiosos 
que os disponíveis;

e) a erradicação ou o controle de vetor de agente 
de doença transmissível ou endêmica mediante a utili-
zação de meios mais eficazes ou menos dispendiosos 
que os disponíveis;

f) a prevenção, o tratamento ou o controle de 
doenças não transmissíveis de alta prevalência ou in-
cidência mediante a utilização de meios mais eficazes 
ou menos dispendiosos que os disponíveis; 

g) a redução significativa do uso do tabaco e de 
seus derivados;

h) a prevenção do uso de drogas ilícitas e do uso 
indevido de drogas lícitas;

i) a redução de danos sociais e à saúde por uso 
de drogas ilícitas e uso indevido de drogas lícitas;

j) a redução da mortalidade materna e infantil;
k) a melhoria da saúde bucal mediante facilita-

ção do acesso a ações preventivas, curativas e res-
tauradoras;
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l) a prevenção e o tratamento de doenças no 
âmbito prisional;

m) outros avanços ou melhorias nas áreas de saú-
de e de ciências biológicas que resultem em melhora 
da saúde da população ou em facilitação ou universa-
lização do acesso a ações e serviços correlatos;

VII – que, nas áreas de trabalho e de previdência 
social, a pesquisa ou a atividade contribua significa-
tivamente para:

a) a erradicação do trabalho escravo;
b) a erradicação do trabalho infantil;
c) a facilitação do acesso gratuito à formação e ao 

aperfeiçoamento profissional de nível técnico mediante 
aumento da oferta de vagas em estabelecimentos de 
ensino profissionalizante;

d) a formação e o aperfeiçoamento profissionais 
gratuitos oferecidos por empresa aos seus emprega-
dos ou a aprendizes; 

e) a inserção de trabalhadores não qualificados 
no mercado formal de trabalho mediante treinamento 
gratuito e aumento da oferta de vagas;

f) a inserção e a reinserção de trabalhadores 
de mais de quarenta anos no mercado formal de tra-
balho;

g) a melhoria da atenção à saúde do trabalhador 
e dos seus familiares;

h) a alimentação do trabalhador;
i) a prevenção do acidente do trabalho, da doen-

ça profissional e da doença do trabalho;
j) a diminuição do absenteísmo ao trabalho por 

motivos não relacionados com a saúde, especialmen-
te o uso de drogas lícitas ou ilícitas, a ociosidade, a 
vadiagem e o subterfúgio;

k) a reabilitação profissional;
l) a inserção do trabalhador informal ou autôno-

mo no regime previdenciário;
m) a melhoria da convivência entre trabalhado-

res e empregadores e para a prevenção de conflitos 
internos à empresa;

n) a valorização do papel social da empresa;
o) a conscientização dos trabalhadores quanto 

ao seu papel na empresa e quanto à importância do 
bom desempenho no trabalho para o fortalecimento 
da empresa;

p) outros avanços ou melhorias nas áreas de 
trabalho e de previdência social que resultem em be-
nefícios para o trabalhador ou para a empresa como 
agente empregador ou em facilitação ou universaliza-
ção do acesso ao trabalho, à previdência social e às 
ações e serviços correlatos às áreas;

VIII – que, nas áreas de justiça, de segurança 
pública, de defesa nacional e de segurança no trân-

sito, a pesquisa ou a atividade contribua significativa-
mente para:

a) a manutenção da paz nas faixas de fronteira 
e no restante do território nacional;

b) a prevenção e a repressão à invasão do ter-
ritório nacional;

c) o combate ao crime organizado;
d) o combate ao tráfico e à produção de drogas 

ilícitas;
e) o desarmamento e o combate ao tráfico de 

armas;
f) a redução da impunidade de criminosos de 

qualquer espécie;
g) o combate à corrupção e para a condenação 

de corruptos e corruptores;
h) a prevenção e o combate ao uso de recursos 

públicos em obras que não acarretem benefícios sig-
nificativos para a população;

i) a restituição de recursos públicos utilizados em 
obras inacabadas;

j) a universalização do acesso à justiça;
k) a redução do tempo de tramitação de proces-

sos judiciais;
l) a desburocratização e a celeridade na presta-

ção dos serviços judiciários;
m) a redução da ocorrência de erros judiciá-

rios;
n) a assistência advocatícia a indiciados e a con-

denados carentes;
o) a melhoria das condições prisionais e a redu-

ção segura da população carcerária;
p) a redução de acidentes de trânsito e a punição 

a infratores das normas de trânsito;
q) outros avanços ou melhorias nas áreas de 

justiça, de segurança pública, de defesa nacional e 
de segurança no trânsito que promovam a paz e a 
segurança nacional ou que resultem em melhorias do 
desempenho da justiça; em redução da criminalidade, 
da violência urbana e rural e de acidentes de trânsito; 
e em facilitação ou universalização do acesso a ações 
e serviços correlatos às áreas;

IX – que, nas áreas de combate à fome e de de-
senvolvimento e assistência social, a pesquisa ou a 
atividade contribua significativamente para:

a) a facilitação do acesso aos alimentos, median-
te aumento da oferta, redução dos preços e melhora 
da distribuição;

b) o combate ao desperdício e à perda de alimen-
tos na colheita, no armazenamento, no transporte, na 
preparação e no uso;

c) o combate à desnutrição e à obesidade;
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d) a redução do abandono de crianças, o aumen-
to do número de adoções, a educação e a inserção 
social de crianças abrigadas;

e) a educação, a formação profissional e a inser-
ção social e no mercado formal de trabalho de adoles-
centes abrigados;

f) a educação, a formação profissional e a inser-
ção social e no mercado formal de trabalho de meno-
res infratores; 

g) a redução da população de moradores de rua 
mediante educação, formação profissional, inserção 
ou reinserção no mercado formal de trabalho e oferta 
de moradia;

h) a recuperação e inserção social e no mercado 
formal de trabalho de dependentes de drogas ilícitas 
e do álcool; 

i) a reinserção social e no mercado formal de tra-
balho de egressos de instituições prisionais;

j) o combate à discriminação de qualquer na-
tureza, especialmente contra a pessoa portadora de 
deficiência e a pessoa idosa;

k) a redução da violência doméstica contra a 
criança, a mulher e a pessoa idosa ou portadora de 
deficiência;

l) o combate à exploração sexual de crianças e 
adolescentes e ao tráfico de pessoas de qualquer ida-
de para fins de exploração sexual;

m) outros avanços ou melhorias nas áreas de 
combate à fome e de desenvolvimento e assistência 
social que resultem em redução da desigualdade so-
cial e em facilitação ou universalização do acesso a 
ações e serviços correlatos às áreas; 

X – que, nas áreas de alimentação, de agricultu-
ra, de pecuária, de aquicultura, de pesca e de extra-
tivismo vegetal, a pesquisa ou a atividade contribua 
significativamente para:

a) a melhora da qualidade dos alimentos de qual-
quer origem, sem degradação do meio ambiente e 
sem a utilização de produtos potencialmente danosos 
à saúde quando ingeridos na forma residual presente 
nos alimentos in natura ou processados;

b) o aumento da produtividade de alimentos de 
qualquer origem, sem degradação do meio ambiente e 
sem a utilização de produtos potencialmente danosos 
à saúde quando ingeridos na forma residual presente 
nos alimentos in natura ou processados;

c) o aumento da produção de fertilizantes e de 
outros insumos agrícolas não danosos à saúde e ao 
meio ambiente;

d) a redução dos custos de fertilizantes e de ou-
tros insumos agrícolas;

e) a redução do uso de agrotóxicos;

f) o desenvolvimento de variedades ou cultivares 
mais produtivos e resistentes a pragas e a variações 
climáticas;

g) o desenvolvimento de técnicas de cultivo que 
resultem em aumento da produtividade, sem degra-
dação do meio ambiente e sem aumento de riscos 
para a saúde;

h) o desenvolvimento ou o aperfeiçoamento de 
técnicas de irrigação e a facilitação do acesso à água 
para irrigação de lavouras e pastos mediante aumen-
to da captação ou da reserva de água e redução dos 
custos dos equipamentos utilizados na atividade;

i) o desenvolvimento ou a melhoria de raça, sub-
raça, espécie, subespécie ou linhagem animal utilizada 
na alimentação humana;

j) o aumento da produtividade de alimentos de 
origem animal, sem a utilização de produtos poten-
cialmente nocivos à saúde humana ou animal quando 
ingeridos na forma residual nos alimentos in natura ou 
processados;

k) o manejo e a melhoria de pastos e para a 
nutrição de animais importantes para alimentação 
humana;

l) o desenvolvimento de técnicas de aquicultura e 
de pesca, sem degradação do meio ambiente e sem a 
utilização de produtos potencialmente nocivos à saúde 
quando ingeridos em forma residual nos alimentos in 
natura ou processados;

m) a preservação, o manejo e a plantação de 
espécies vegetais utilizadas no extrativismo;

n) a facilitação do acesso ao crédito para a agri-
cultura e a pecuária desenvolvidas em regime familiar 
ou em pequenas e médias propriedades; 

o) a reforma agrária, o assentamento sustentá-
vel de trabalhadores rurais e a promoção da paz no 
campo;

p) outros avanços ou melhorias nas áreas de 
alimentação, de agricultura, de pecuária, de aquicul-
tura, de pesca e de extrativismo vegetal que resultem 
em aumento da produção de alimentos e em facilita-
ção ou universalização do acesso a ações e serviços 
correlatos às áreas; 

XI – que, na indústria química, farmacêutica e 
de produtos para a saúde, a pesquisa ou a atividade 
contribua significativamente para: 

a) a produção, a descoberta, a síntese, o desen-
volvimento ou o aprimoramento de fármaco ou medica-
mento de uso humano ou para o tratamento de animais 
importantes para a alimentação humana;

b) a produção, a descoberta, a síntese, o de-
senvolvimento ou o aprimoramento de fármaco ou 
medicamento destinado ao tratamento de doenças 
transmissíveis ou endêmicas;
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c) a produção, a descoberta, a síntese, o desen-
volvimento ou o aprimoramento de produtos químicos 
não medicamentosos que promovam melhoria do meio 
ambiente e das condições de saúde da população;

d) a produção, a descoberta, a síntese, o desen-
volvimento ou o aprimoramento de produtos químicos 
destinados ao combate ou ao controle de vetores ou 
reservatórios de agentes de doenças transmissíveis 
ou endêmicas;

e) a produção, o desenvolvimento ou o aper-
feiçoamento de produtos de interesse para a saúde 
mais eficientes e a custos menores que os de simila-
res disponíveis;

f) a facilitação do acesso aos produtos a que se 
referem as alíneas a, b, c, d e e mediante aumento da 
produção e redução dos custos;

g) outros avanços ou melhorias nas áreas de 
indústria química, farmacêutica e de produtos para a 
saúde que resultem em redução dos custos de medi-
camentos e de produtos de interesse para saúde e em 
facilitação ou universalização do acesso a eles; 

XII – que, nas áreas de meio ambiente, de sa-
neamento, de desenvolvimento urbano e rural e de 
transporte, a pesquisa ou a atividade contribua signi-
ficativamente para:

a) a melhoria da qualidade de vida da popula-
ção mediante preservação do meio ambiente ou in-
tervenções ambientais que corrijam degradações ou 
promovam melhorias;

b) o reflorestamento e o manejo sustentável de 
florestas;

c) o combate ao desmatamento ilegal;
d) o desenvolvimento, o aperfeiçoamento e a 

aplicação de técnicas de saneamento ambiental mais 
eficientes e a custos mais reduzidos que os de técni-
cas disponíveis;

e) a limpeza pública;
f) a facilitação do acesso à água potável mediante 

aumento da oferta e redução de preços de reservató-
rios e tubulações;

g) a facilitação do acesso à água potável mediante 
a redução de tarifas de distribuição de água e de capta-
ção de esgotos ou a aplicação de índices de reajustes 
não superiores ou inferiores ao de inflação;

h) o planejamento e a implantação de projetos 
urbanísticos que resultem em melhoria das condições 
de vida da população;

i) a intervenção urbanística que melhore as con-
dições de vida da população, especialmente no que se 
refere à moradia, ao lazer, ao transporte, à locomoção 
e à acessibilidade de pessoas com deficiência;

j) o aumento da oferta de moradias de boa qua-
lidade em termos de construção, de área, de localiza-

ção, de infra-estrutura e de proximidade a meios de 
transporte, escolas e demais serviços públicos;

k) a melhoria das condições de vida da popula-
ção de áreas rurais, indígenas e de lugarejos, inclusive 
remanescentes de quilombos, mediante a facilitação 
do acesso a moradia, a vias de transportes, a esco-
las, a meios de comunicação e aos demais serviços 
públicos;

l) outros avanços ou melhorias nas áreas de meio 
ambiente, de saneamento, de desenvolvimento urba-
no e rural e de transporte que resultem em proteção, 
preservação e recuperação do meio ambiente e em 
melhoria da qualidade de vida das populações urbana, 
rural e indígena e remanescente de quilombos; 

XIII – que, nas áreas de energia, de comunicação 
e de ciência e tecnologia, a pesquisa ou a atividade 
contribua significativamente para:

a) a geração, a transformação ou o aproveita-
mento de energia de qualquer natureza, sem degra-
dação do meio ambiente e a custos menores que os 
de técnicas disponíveis;

b) a redução da utilização de energia oriunda de 
fonte não renovável ou gerada por processo que degra-
de o meio ambiente ou que acarrete riscos à saúde;

c) o aumento da utilização de energia oriunda 
de fonte renovável ou de processo que não degrade o 
meio ambiente e que não acarrete riscos à saúde;

d) a otimização do uso de energia de qualquer 
natureza, com preservação do meio ambiente e me-
lhoria das condições de vida;

e) a facilitação do acesso à energia elétrica me-
diante a redução de tarifas ou a aplicação de índices de 
reajustes não superiores ou inferiores ao de inflação;

f) a facilitação do acesso à energia elétrica, me-
diante o aumento da oferta;

g) a facilitação do acesso a meios de comuni-
cação mediante redução de tarifas ou aplicação de 
índices de reajustes não superiores ou inferiores ao 
de inflação;

h) a facilitação do acesso a meios de comunicação 
mediante aumento da oferta;

i) outros avanços ou melhorias nas áreas de 
energia, de comunicação e de ciência e tecnologia que 
resultem em avanços na geração, transformação ou 
aproveitamento de energias; na facilitação ou univer-
salização do acesso à energia e aos meios de comu-
nicação; ou em avanços tecnológicos e científicos que 
melhorem as condições de vida da população;

XIV – que, nas áreas de economia, de indústria, 
de comércio, de planejamento, de administração pú-
blica, de tributação e de outras não especificadas nos 
incisos do art. 2º, a pesquisa ou a atividade contribua 
significativamente para:
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a) a redução da inflação e da disparidade entre os ín-
dices de variação de preços;

b) a redução da dívida pública interna;
c) a redução da dívida pública externa;
d) a redução de preços de produtos importantes 

para satisfação das necessidades da população rela-
tivas à moradia, à alimentação, à educação, à saúde, 
ao lazer, ao vestuário, à higiene e ao transporte;

e) o aumento das exportações, sem o compro-
metimento do abastecimento interno e sem o aumento 
de preços para o consumidor interno;

f) a redução das importações, sem o comprome-
timento do abastecimento interno e sem o aumento 
dos preços dos produtos nacionais similares aos que 
deixaram de ser importados;

g) a redução da dependência do País a produtos 
importados e a serviços prestados por estrangeiros me-
diante incentivo à produção, ao desenvolvimento ou ao 
aperfeiçoamento de produtos nacionais e de serviços 
prestados por brasileiros natos ou naturalizados;

h) a prevenção e o combate à pirataria de produtos 
e serviços e para a proteção da propriedade industrial 
e dos direitos autorais; 

i) o aumento da oferta de produtos essenciais, 
sem aumento especulativo de preços, especialmente 
em épocas de grande procura, de pouca oferta ou de 
escassez;

j) o combate à cartelização e à variação espe-
culativa dos preços dos produtos importantes para a 
moradia, a alimentação, a educação, a saúde, o lazer, 
o vestuário, a higiene e o transporte;

k) a aplicação de recursos em obras que melho-
rem as condições de vida da população urbana, rural, 
indígena e remanescente de quilombos;

l) o combate à usura, ao crime financeiro, à con-
corrência desleal e à cartelização na iniciativa privada 
e nas empresas públicas;

m) o combate ao contrabando e ao descami-
nho;

n) a redução da carga tributária;
o) o aumento da eficiência da arrecadação e o 

combate à evasão fiscal;
p) a desburocratização e a celeridade no atendi-

mento das demandas no serviço público;
q) outros avanços ou melhorias nas áreas de eco-

nomia, de indústria, de comércio, de planejamento, de 
tributação e de outras não especificadas nos incisos 
do art. 2º que resultem em melhoria das condições de 
vida da população.

Art. 4º Será concedido um prêmio de cada uma 
das categorias especificadas no art. 6º, da modalidade 
pessoa física, a pessoa ou grupo de pessoas de nacio-
nalidade estrangeira, por pesquisa ou outra atividade 

realizada em qualquer território, inclusive o nacional, 
no âmbito ou sob o patrocínio de governo estrangei-
ro ou de empresa, instituição, entidade ou organismo 
com sede em país estrangeiro.

Parágrafo único. Para cada um dos prêmios a 
que se refere o caput será concedido outro de mesma 
categoria, da modalidade pessoa jurídica, ao gover-
no ou à empresa, instituição, entidade ou organismo 
em cujo âmbito ou sob cujo patrocínio foi realizado o 
trabalho premiado.

Art. 5º O Prêmio Brasil consiste de valor em espé-
cie, de medalha e de certificado e será concedido em 
razão de pesquisas ou de outras atividades concluídas 
nos dez anos anteriores ao da inscrição.

§ 1º O Prêmio Brasil poderá ser concedido a pes-
quisas ou outras atividades concluídas ou em anda-
mento no ano da inscrição, desde que os resultados 
para a melhoria das condições de vida da população 
sejam imediatos ou concomitantes.

§ 2º A seleção e a premiação dos trabalhos ocor-
rerão no ano subsequente ao da inscrição. 

§ 3º A premiação ocorrerá no dia 10 de novem-
bro de cada ano, Dia Mundial da Ciência pela Paz e 
pelo Desenvolvimento, instituído pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO). 

Art. 6º O Prêmio Brasil será concedido nas se-
guintes categorias e modalidades: 

I – categoria ouro, modalidade pessoa física, para 
o trabalho classificado em primeiro lugar no respectivo 
grupo de áreas;

II – categoria ouro, modalidade pessoa jurídica, 
para o trabalho classificado em primeiro lugar no res-
pectivo grupo de áreas;

III – categoria prata, modalidade pessoa física, 
para o trabalho classificado em segundo lugar no res-
pectivo grupo de áreas;

IV – categoria prata, modalidade pessoa jurídi-
ca, para o trabalho classificado em segundo lugar no 
respectivo grupo de áreas;

V – categoria bronze, modalidade pessoa física, 
para o trabalho classificado em terceiro lugar no res-
pectivo grupo de áreas;

VI – categoria bronze, modalidade pessoa jurí-
dica, para o trabalho classificado em terceiro lugar no 
respectivo grupo de áreas.

Parágrafo único. As diferentes categorias de pre-
miação poderão ser concedidas, dentro do mesmo 
grupo de áreas, a trabalhos de mesma natureza, só 
de pesquisas ou só de atividades, ou de naturezas 
diferentes.

Art. 7º Para cada grupo de áreas especificado 
no art. 2º serão concedidos um prêmio de cada uma 
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das categorias especificadas no art. 6º, na modalidade 
pessoa física, e um prêmio de cada uma das catego-
rias, na modalidade pessoa jurídica.

§ 1º O prêmio da modalidade pessoa jurídica será 
concedido à empresa, instituição, entidade, organismo, 
governo ou órgão governamental em cujo âmbito ou 
sob cujo patrocínio foi realizado o trabalho premiado 
na modalidade pessoa física. 

§ 2º Poderá ser concedido prêmio de qualquer 
categoria da modalidade pessoa física a pessoa ou a 
grupo de pessoas por pesquisa ou outra atividade re-
alizada por iniciativa própria e sem vínculo de qualquer 
natureza com empresa, instituição, entidade, organis-
mo, governo ou órgão governamental.

§ 3º Qualquer um dos prêmios de qualquer ca-
tegoria ou modalidade destinado a qualquer grupo 
de áreas poderá não ser concedido, se os trabalhos 
inscritos não satisfizerem as condições estabelecidas 
nesta Lei, no seu regulamento ou no regimento do 
Prêmio Brasil.

Art. 8º O Prêmio Brasil será pago com recursos 
de montante anualmente constituído para essa fina-
lidade, no valor de sessenta e dois milhões de reais, 
reajustável anualmente por iniciativa do Poder Execu-
tivo, de modo a prevenir a sua desvalorização.

§ 1º O montante a que se refere o caput não é 
cumulativo e o valor não utilizado no ano será revertido 
à Conta do Tesouro Nacional.

§ 2º É permitida a utilização de no máximo cin-
co por cento do valor do montante a que se refere o 
caput para o pagamento de despesas operacionais, 
incluídas as especificadas no art. 13.

Art. 9º A administração do montante a que se 
refere o art. 8º caberá a conselho curador constituído 
anualmente por: 

I – um representante do Senado Federal;
II – um representante da Câmara dos Deputa-

dos;
III – um representante do Tribunal de Contas da 

União;
IV – três representantes do Poder Executivo;
V – três representantes do Poder Judiciário;
VI – um representante do Ministério Público da 

União.
Parágrafo único. O conselho a que se refere o 

caput será extinto após a prestação de contas da apli-
cação do montante por ele administrado, sem prejuízo 
da apuração de responsabilidades civis ou criminais 
por malversação de recursos, por fraudes ou por outras 
irregularidades, vedada a recondução dos integrantes 
nos dois anos subsequentes.

Art. 10. O montante a que se refere o art. 8º, ex-
cluída a percentagem especificada no § 2º do art. 8º, 
será dividido em vinte e duas parcelas.

§ 1º Cada uma das parcelas a que ser refere o 
caput será subdividida em três outras, destinadas à 
premiação das três categorias do Prêmio Brasil, res-
peitadas as seguintes percentagens:

I – sessenta por cento para o Prêmio Brasil ca-
tegoria ouro;

II – vinte e cinco por cento para o Prêmio Brasil 
categoria prata;

III – quinze por cento para o Prêmio Brasil cate-
goria bronze.

§ 2º Para cada um dos grupos de áreas especi-
ficados no art. 2º e para a premiação a que se refere 
o art. 4º serão destinadas duas das parcelas a que se 
refere o caput.

Art. 11. Compete ao primeiro conselho curador a 
que se refere o art. 9º nomear comissão encarregada 
de elaborar o regimento do Prêmio Brasil.

Art. 12. O conselho curador a que se refere o art. 
9º nomeará, anualmente, dez comissões de dez mem-
bros, cada uma encarregada da seleção dos trabalhos 
inscritos em cada um dos grupos de áreas especifica-
dos no art. 2º, assim constituídas: 

I – três representantes dos corpos docentes de 
três instituições de ensino superior;

II – três representantes de três entidades ou or-
ganismos representativos das áreas do grupo;

III – um representante do Poder Legislativo;
IV – um representante do Poder Executivo;
V – um representante do Poder Judiciário;
VI – um representante do Ministério Público da 

União. 
§ 1º A seleção dos trabalhos candidatos à pre-

miação a que se refere o art. 4º será feita por comissão 
especial, nomeada pelo conselho curador e constituída 
segundo o regimento do Prêmio Brasil.

§ 2º É vedada a recondução de membros das 
comissões a que se refere este artigo nos dois anos 
subsequentes ao da atuação.

Art. 13. É permitido o pagamento de pró-labore 
aos membros das comissões a que se refere o art. 
12, bem como o ressarcimento das despesas de ali-
mentação, hospedagem e deslocamentos por eles 
efetuadas. 

Parágrafo único. Aos servidores públicos e aos 
militares membros das comissões a que se refere o 
art. 12 caberá apenas o pagamento de diárias em 
conformidade com a legislação, quando necessário o 
seu deslocamento da cidade em que exerça o cargo 
ou em que preste serviço.
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Art. 14. O valor do prêmio concedido a empresa 
pública, instituição, entidade, organismo, governo ou 
órgão governamental deverá ser aplicado em atividades 
desempenhadas pelo premiado, vedada a doação do 
total ou de parcelas a seus empregados, servidores, 
dirigentes ou integrantes e a outras pessoas físicas 
ou jurídicas.

Parágrafo único. O disposto no caput não se apli-
ca à premiação a que se refere o art. 4º e à concedida 
a pessoa física ou a empresa privada, que farão livre 
aplicação dos valores recebidos.

Art. 15. O regulamento e o regimento do Prêmio 
Brasil definirão outras normas e condições a serem 
respeitadas para a inscrição e a seleção de trabalhos 
e para a operacionalização do Prêmio Brasil, inclusi-
ve no tocante à administração do montante a que se 
refere o art. 8º. 

Art. 16. O Poder Executivo, com vistas ao cumpri-
mento do disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, apresentará, no exercício 
posterior ao de início de vigência desta Lei e nos dois 
anos subsequentes, a estimativa do impacto orçamentá-
rio-financeiro resultante da instituição do Prêmio Brasil, a 
qual acompanhará o pertinente projeto de lei orçamentária 
apresentado após a publicação desta Lei.

Parágrafo único. Esta Lei só produzirá efeitos 
orçamentários a partir do primeiro dia do exercício fi-
nanceiro imediatamente posterior àquele em que for 
implementado o disposto no caput. 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

As condições de vida da população dependem de 
vários fatores, entre eles a educação, a saúde, a seguran-
ça pública, a produção e a oferta de alimentos, o acesso 
à moradia, o saneamento ambiental e a disponibilidade 
de água, energia e de meios de transporte e comunica-
ção. Os avanços tecnológicos modificam esses fatores, 
nem sempre no sentido positivo, mas a valorização dos 
resultados benéficos e a rejeição dos demais dependem, 
basicamente, da atitude dos governos e da própria po-
pulação frente à inovação.

As pesquisas que buscam a inovação tecnoló-
gica, bem como a aplicação de conhecimentos e de 
tecnologia para o desenvolvimento, podem ser impul-
sionadas pelos incentivos que os governos prestam 
a essas atividades. Nem sempre é necessário que a 
atividade seja inovadora. Até mesmo a aplicação de 
conhecimentos milenares ou de tecnologias já con-
sagradas pode trazer benefícios. A inovação, nesses 
casos, estaria na maneira, na oportunidade ou no âm-
bito de aplicação. 

A premiação constitui-se numa das maneiras de 
incentivar pesquisas e outras atividades que contribuam 
para o desenvolvimento humano. Não é outro o motivo 
pelo qual o industrial e pesquisador sueco Alfred Nobel 
legou parte da sua fortuna para a constituição de um 
fundo destinado a premiar pesquisas e atividades que 
contribuam significativamente para a paz mundial e para 
o desenvolvimento humano, em sentido amplo.

O Brasil precisa seguir o caminho trilhado pe-
los países mais desenvolvidos na busca de avanços 
tecnológicos e de melhoria das condições de vida da 
sua população. Além dos incentivos fiscais e credití-
cios já concedidos a empresas e instituições que se 
dedicam à pesquisa, precisamos reconhecer e recom-
pensar, mediante a outorga de prêmios, os esforços 
empreendidos por pesquisadores, empresas, institui-
ções, entidades, organismos, governos e até mesmo 
por pessoas ou grupos de pessoas que, por iniciativa 
própria, desenvolvam pesquisas ou atividades que re-
sultem em benefícios para a população.

O § 2º do art. 213 da Constituição Federal permi-
te a destinação de recursos públicos para o incentivo 
na área educacional, ao estabelecer que as atividades 
universitárias de pesquisa e extensão poderão receber 
apoio financeiro do poder público. As demais áreas de 
conhecimento também devem receber apoio, conforme 
determina o art. 218 da Carta Magna. O caput desse 
dispositivo diz que o Estado promoverá e incentivará o 
desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 
tecnológicas. Os cinco parágrafos do artigo reforçam a 
necessidade de incentivar essas atividades, especial-
mente as que se voltem, preponderantemente, para a 
solução dos problemas brasileiros e para o desenvol-
vimento do sistema produtivo nacional (§ 2º). 

O incentivo prestado pelo Estado não deve ser 
dirigido apenas às instituições públicas. O § 4º do art. 
218 da Carta Magna permite que as empresas também 
recebam apoio e estímulo à pesquisa e à criação de 
tecnologia adequada ao País, com base em lei. 

O Brasil já premia, financeiramente, a pesquisa, 
mas falha no tocante a outras atividades que contri-
buem para o desenvolvimento humano. Ademais, os 
prêmios concedidos aos pesquisadores são de valores 
relativamente baixos. Um exemplo é o Prêmio Almiran-
te Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia, regulado 
pelo Decreto nº 5.924, de 4 de outubro de 2006. Ori-
ginalmente, esse incentivo, instituído pelo Decreto nº 
85.880, de 8 de abril de 1981, destinava-se a premiar 
anualmente, em sistema de rodízio, pesquisas reali-
zadas em doze áreas de conhecimento. 

Atualmente, o Prêmio Almirante Álvaro Alberto 
ainda é concedido anualmente, em sistema de ro-
dízio, mas apenas a três grandes áreas: ciências da 
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vida, ciências exatas e da terra, e ciências humanas 
e sociais. O valor do Prêmio – cento e cinquenta mil 
reais –, embora significativo para quem o recebe, não 
o é quando consideramos que o ideal seria premiar, 
anualmente, vários trabalhos. 

Outros prêmios semelhantes, concedidos pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) por iniciativa própria ou mediante 
parceria com instituições ou empresas, são de valores 
bastante inferiores ou consistem apenas em conces-
são de bolsas de estudos.

A necessidade de incentivo a pesquisas e ativi-
dades que contribuam para a melhoria das condições 
de vida da população leva-nos a propor a instituição, 
mediante lei, de prêmios de valores mais substanciais. 
Propomos que o montante para a premiação seja equi-
valente a uma percentagem ínfima – um centésimo por 
cento (0,01%) – dos orçamentos dos Poderes Legis-
lativo, Executivo e Judiciário Federais e do Ministério 
Público da União, excluídos os valores referentes às 
transferências constitucionais e ao refinanciamento da 
dívida pública federal, entre outros. 

Apenas um de cada dez mil reais do orçamen-
to público será utilizado no financiamento do Prêmio 
Brasil. Essa contribuição não representa sacrifício para 
nenhum dos Poderes ou para o Ministério Público da 
União. Mesmo que representasse, os benefícios ad-
vindos das pesquisas e das atividades premiadas jus-
tificam a contribuição.

Estou propondo a instituição do Prêmio Brasil de 
Incentivo à Pesquisa e à Aplicação de Conhecimentos 
e Tecnologia para o Desenvolvimento Humano. Estou 
propondo a instituição de um verdadeiro Prêmio Nobel 
brasileiro. Na verdade, o montante que será distribuído 
anualmente pelo Prêmio Brasil é bastante superior, é 
quase quatro vezes a soma de todos os seis prêmios 
Nobel concedidos a cada ano. 

Os valores dos seis prêmios concedidos pelo 
fundo legado por Alfred Nobel somam cerca de quin-
ze milhões de reais ou oito milhões e quinhentos mil 
dólares. Proponho a constituição de um montante que, 
no corrente ano, seria de sessenta e dois milhões de 
reais, caso a lei proposta já estivesse em vigor. Ex-
cluídos os cinco por cento que serão destinados para 
as despesas operacionais do Prêmio Brasil, restariam 
cerca de cinquenta e nove milhões de reais. 

Diferentemente do que ocorre com o Prêmio No-
bel, que premia apenas um trabalho vencedor em cada 
área – Química, Paz, Literatura, Medicina, Física e Eco-
nomia –, o Prêmio Brasil premiará os trabalhos reali-
zados no território nacional ou nos países fronteiriços, 
classificados em primeiro, segundo e terceiro lugares 
de cada um dos dez grupos de diversas áreas. 

A divisão do prêmio em categorias ouro, prata e 
bronze, correspondentes ao primeiro, segundo e terceiro 

lugares de classificação, justifica-se pelo fato de que, não 
raras vezes, vários trabalhos inscritos são de grande im-
portância e preenchem satisfatoriamente os requisitos. 

Proponho, também, que sejam premiados dois 
trabalhos realizados no exterior. Isto se justifica pelo 
fato de que avanços obtidos por pesquisadores es-
trangeiros certamente beneficiarão, também, a popu-
lação brasileira. 

Um dos aspectos importantes do Prêmio Brasil é 
que ele não se destina a recompensar apenas o esforço 
de pesquisadores de áreas que cuidam prioritariamente 
de tecnologia. Proponho que pesquisas e atividades das 
áreas de educação, saúde, assistência social, segurança 
pública, justiça, agropecuária, cultura e esportes, entre 
outras, possam ser agraciadas. Até mesmo pessoas que 
se dedicam a pesquisas individuais ou a trabalhos sociais 
por iniciativa própria poderão ser premiadas. 

É importante ressaltar que não utilizei, na reda-
ção do projeto, a expressão restritiva “população bra-
sileira”. A intenção é que os resultados das pesquisas 
e das atividades beneficiem não apenas os brasilei-
ros e as brasileiras, mas, sim, toda a humanidade. A 
título de exemplo, algumas das doenças endêmicas 
que vitimam a população brasileira matam, também, 
pessoas de outros países. A título de exemplo, se a 
prevenção mediante vacinação e a cura da aids vie-
rem a ser alcançadas por pesquisadores brasileiros, 
é a humanidade toda que será beneficiada.

Estou convicta de que o Prêmio Brasil representa-
rá um grande incentivo à pesquisa e a outras atividades 
que resultarão em benefícios para a população. Essa 
convicção leva-me a contar com o apoio dos Parlamen-
tares de ambas as Casas Legislativas do Congresso 
Nacional para a aprovação do projeto.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2009. – 
Senadora Marisa Serrano.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 528, DE 2009 

Altera a Lei nº 11.652, de 7 de abril de 
2008, para determinar a cessão de sinais 
de eventos desportivos de interesse nacio-
nal para a Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC), nas condições em que especifica. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 29-A:

“Art. 29-A. Os sinais de televisão gerados 
a partir de eventos desportivos de relevante 
interesse nacional que, por qualquer motivo, 
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não estiverem sendo utilizados pela detentora 
dos direitos de transmissão em sinal aberto 
deverão ser disponibilizados para a EBC. 

§ 1º Consideram-se eventos de relevante 
interesse nacional aqueles dos quais partici-
pem equipes, times, seleções e atletas bra-
sileiros representando oficialmente o País, 
realizados no Brasil ou no exterior.

§ 2º No caso de a detentora dos direi-
tos de transmissão decidir não gerar o sinal 
correspondente a um determinado evento, 
ela deverá autorizar a EBC a fazê-lo, alterna-
tivamente.”

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

Justificação

O projeto que submetemos à consideração dos 
nobres pares pretende garantir que os sinais de eventos 
desportivos de interesse nacional, objetos de contrata-
ção com exclusividade, que não forem transmitidos na 
televisão aberta, sejam colocados à disposição da Em-
presa Brasil de Comunicação (EBC) para transmissão 
ao público em geral. Além disso, a iniciativa determina 
que, no caso de a detentora dos direitos de exploração 
do evento decidir não gerar o respectivo sinal, deverá 
autorizar a EBC a fazê-lo, alternativamente.

Inspira-nos a apresentação da iniciativa a con-
veniência de dar à população em geral o maior aces-
so possível a eventos desportivos de que participem 
equipes e atletas brasileiros. Trata-se, em última aná-
lise, de dar aplicabilidade ao entendimento de que a 
manifestação desportiva desperta elevado interesse 
social e integra o patrimônio cultural brasileiro, nos 
termos do que prevê o § 2º do art. 4º da Lei nº 9.615, 
de 24 de março de 1998 (Lei Pelé).

Conquanto reconheçamos a existência de um 
contrato particular entre os clubes, legítimos detento-
res dos direitos de transmissão dos espetáculos, e as 
concessionárias de televisão, que passam a ter o direito 
de transmissão exclusiva desses eventos, somos de 
parecer que tais direitos podem ser objeto de alguns 
condicionantes, a bem do interesse público. 

Note-se que a existência de contratos de exclu-
sividade para a transmissão de eventos esportivos 
vem sendo questionada em países europeus. Recen-
temente, a Comissão Européia manifestou-se contra 
a venda de direitos de transmissão exclusivos pela 
UEFA (Union of European Football Associations) e 
pela Premier League inglesa. 

Não deixamos de ter em mente que a aquisição de 
direitos de transmissão de eventos esportivos insere-se 
na estratégia empresarial das emissoras de televisão, 

e que há custos operacionais e comerciais envolvidos. 
No entanto, não nos parece adequado que a população 
seja privada do acesso aos espetáculos adquiridos e 
não transmitidos devido a critérios próprios de progra-
mação ou por sua destinação aos canais por assinatura 
de seus respectivos grupos empresariais. 

Essas as razões que nos levam a apresentar o 
presente projeto de lei, solicitando o apoio das Se-
nhoras Senadoras e dos Senhores Senadores para o 
acolhimento da proposta.

Sala das Sessões, – Senador Renato Casa-
grande.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008

Institui os princípios e objetivos dos 
serviços de radiodifusão pública explora-
dos pelo Poder Executivo ou outorgados 
a entidades de sua administração indire-
ta; autoriza o Poder Executivo a constituir 
a Empresa Brasil de Comunicação – EBC; 
altera a Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966; 
e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 29. As prestadoras de serviços de televisão 

por assinatura deverão tornar disponíveis, em sua área 
de prestação, em todos os planos de serviço, canais 
de programação de distribuição obrigatória para utili-
zação pela EBC, pela Câmara dos Deputados, pelo 
Senado Federal, pelo Supremo Tribunal Federal e pela 
emissora oficial do Poder Executivo.

Parágrafo único. No caso de comprovada impossi-
bilidade técnica da prestadora oferecer os canais obri-
gatórios de que trata este artigo, o órgão regulador de 
telecomunicações deverá dispor sobre quais canais de 
programação deverão ser oferecidos aos usuários.
....................................................................................

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998

Institui normas gerais sobre desporto 
e dá outras providências

....................................................................................

CAPÍTULO IV 
Do Sistema Brasileiro do Desporto

Seção I 
Da composição e dos objetivos

Art. 4o O Sistema Brasileiro do Desporto com-
preende:

I – o Ministério do Esporte; (Redação dada pela 
Lei nº 10.672, de 2003)
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II – (Revogado pela Lei nº 10.672, de 2003)
III – o Conselho Nacional do Esporte – CNE; (Re-

dação dada pela Lei nº 10.672, de 2003)
IV – o sistema nacional do desporto e os sistemas 

de desporto dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, organizados de forma autônoma e em regime 
de colaboração, integrados por vínculos de natureza 
técnica específicos de cada modalidade desportiva.

§ 1o O Sistema Brasileiro do Desporto tem por 
objetivo garantir a prática desportiva regular e melho-
rar-lhe o padrão de qualidade.

§ 2o A organização desportiva do País, fundada na 
liberdade de associação, integra o patrimônio cultural 
brasileiro e é considerada de elevado interesse social, 
inclusive para os fins do disposto nos incisos I e III do 
art. 5o da Lei Complementar no 75, de 20 de maio de 
1993. (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 3o Poderão ser incluídas no Sistema Brasileiro 
de Desporto as pessoas jurídicas que desenvolvam 
práticas não-formais, promovam a cultura e as ciências 
do desporto e formem e aprimorem especialistas.
....................................................................................

(À Comissões de Educação, Cultura e 
Esporte e de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, cabendo à última 
a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 529, DE 2009 

Acrescenta dispositivo ao art. 19 da Lei 
nº 11.652, de 7 de abril de 2008, para deter-
minar que a escolha do Diretor-Presidente 
da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) 
obedeça ao que determina a alínea f do in-
ciso III do art. 52 da Constituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 19 da Lei nº 11.652, de 7 de abril de 

2008, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º, renu-
merando-se os atuais §§ 3º e 4º como §§ 4º e 5º:

“Art. 19.  ................................................  
§ 3º O Diretor-Presidente será nomeado 

pelo Presidente da República, após aprovação 
do Senado Federal, nos termos da alínea f do 
inciso III do art. 52 da Constituição Federal.

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

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

Justificação

O projeto que submetemos à consideração dos 
nobres pares tem o objetivo de introduzir, no diploma 
legal que regula a indicação do Diretor-Presidente da 

Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a determina-
ção de que a escolha do Presidente da República deva 
ser ratificada pelo Senado Federal. 

Tal medida vem ao encontro da disposição fir-
mada no art. 52, inciso III, alínea f, da Lei Maior, que 
concede a esta Casa Legislativa a competência para 
aprovar previamente, por voto secreto, após arguição 
pública, a escolha de titulares dos cargos determina-
dos por lei.

A natureza das atribuições confiadas ao Diretor-
Presidente da EBC justifica, em nosso entendimento, 
que o nome escolhido para o cargo seja submetido à 
aprovação do Senado Federal, a exemplo do que ocor-
re para candidatos a titulares de agências reguladoras 
e diretorias do Banco Central. 

Além de permitir que a sociedade, representada 
pelo Parlamento, tenha segurança acerca da qualifica-
ção do indicado para gerir a empresa, esse mecanismo 
o resguarda contra eventuais pressões de natureza 
política, porque respaldado pela aprovação do Poder 
Legislativo. No caso da radiodifusão pública, são con-
dições altamente desejáveis. 

Por esses motivos, solicitamos o apoio das Se-
nhoras Senadoras e dos Senhores Senadores para o 
acolhimento desta proposta.

Sala das Sessões, – Senador Renato Casa-
grande.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008

Institui os princípios e objetivos dos 
serviços de radiodifusão pública explora-
dos pelo Poder Executivo ou outorgados 
a entidades de sua administração indire-
ta; autoriza o Poder Executivo a constituir 
a Empresa Brasil de Comunicação – EBC; 
altera a Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966; 
e dá outras providências.

....................................................................................

....................................................................................
Art. 19. A Diretoria Executiva será composta de 

1 (um) Diretor-Presidente e 1 (um) Diretor-Geral, no-
meados pelo Presidente da República, e até 6 (seis) 
diretores, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Ad-
ministração.

§ 1o Os membros da Diretoria Executiva são 
responsáveis pelos atos praticados em desconfor-
midade com a lei, com o Estatuto da EBC e com as 
diretrizes institucionais emanadas pelo Conselho de 
Administração.

§ 2o O mandato do Diretor-Presidente será de 4 
(quatro) anos. 
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§ 3o Os membros da Diretoria Executiva serão 
destituídos nas hipóteses legais ou se receberem 2 
(dois) votos de desconfiança do Conselho Curador, no 
período de 12 (doze) meses, emitidos com interstício 
mínimo de 30 (trinta) dias entre ambos.

§ 4o As atribuições dos membros da Diretoria 
Executiva serão definidas pelo Estatuto.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo

Seção I 
Do Congresso Nacional

....................................................................................

Seção IV 
Do Senado Federal

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Fe-
deral:

I – processar e julgar o Presidente e o Vice-Pre-
sidente da República nos crimes de responsabilidade, 
bem como os Ministros de Estado e os Comandantes 
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da 
mesma natureza conexos com aqueles; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 23, de 02/09/99)

II processar e julgar os Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal, os membros do Conselho Nacional de 
Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, 
o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral 
da União nos crimes de responsabilidade; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

III – aprovar previamente, por voto secreto, após 
argüição pública, a escolha de:

a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta 
Constituição;

b) Ministros do Tribunal de Contas da União in-
dicados pelo Presidente da República;

c) Governador de Território;
d) Presidente e diretores do banco central;
e) Procurador-Geral da República;
f) titulares de outros cargos que a lei determi-

nar;
IV – aprovar previamente, por voto secreto, após 

argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de 
missão diplomática de caráter permanente;

V – autorizar operações externas de natureza fi-
nanceira, de interesse da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

VI – fixar, por proposta do Presidente da Repú-
blica, limites globais para o montante da dívida con-
solidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios;

VII – dispor sobre limites globais e condições para 
as operações de crédito externo e interno da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de 
suas autarquias e demais entidades controladas pelo 
Poder Público federal; 

VIII – dispor sobre limites e condições para a con-
cessão de garantia da União em operações de crédito 
externo e interno; 

IX – estabelecer limites globais e condições para 
o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios;

X – suspender a execução, no todo ou em parte, 
de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva 
do Supremo Tribunal Federal; 

XI – aprovar, por maioria absoluta e por voto se-
creto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da 
República antes do término de seu mandato;

XII – elaborar seu regimento interno;
XIII – dispor sobre sua organização, funciona-

mento, polícia, criação, transformação ou extinção dos 
cargos, empregos e funções de seus serviços, e a ini-
ciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, 
observados os parâmetros estabelecidos na lei de di-
retrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

XIV – eleger membros do Conselho da Repúbli-
ca, nos termos do art. 89, VII.

XV – avaliar periodicamente a funcionalidade do 
Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus 
componentes, e o desempenho das administrações tri-
butárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e 
dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 42, de 19.12.2003)

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 
I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribu-
nal Federal, limitando-se a condenação, que somente 
será proferida por dois terços dos votos do Senado 
Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito 
anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo 
das demais sanções judiciais cabíveis.
....................................................................................

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática, em deci-
são terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 530, DE 2009

Autoriza o Poder Executivo a instituir 
o programa Novas Oportunidades e dá ou-
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo, por meio dos Mi-

nistérios da Educação e do Trabalho e Emprego, au-
torizado a instituir o programa Novas Oportunidades, 
visando a formação educacional e profissional das 
pessoas maiores de 18 (dezoito) anos que não tiveram 
acesso ou não concluíram os estudos da educação 
básica na idade própria.

Parágrafo único. O programa Novas Oportunida-
des poderá oferecer cursos regulares de ensino funda-
mental e médio, de alfabetização integrados à forma-
ção profissional, cursos de especialização tecnológica, 
além de outros indicados em regulamento.

Art. 2º O programa Novas Oportunidades será 
organizado em módulos, cuja carga horária, créditos 
e conteúdo levarão em consideração a idade escolar 
e a qualificação profissional tácita do aluno.

Art. 3º A experiência adquirida ao longo da vida 
profissional do aluno será certificada pelo Poder Públi-
co e poderá ser utilizada como créditos no programa 
Novas Oportunidades.

§ 1º A certificação de que trata o caput consistirá 
no reconhecimento formal de saberes requeridos para 
o exercício de atividades laborais, obtidos a partir de 
experiência de vida e trabalho ou pela freqüência e 
participação em programas educacionais ou de quali-
ficação social e profissional, sistematizados ou não.

§ 2º A certificação de que trata o caput poderá 
ser utilizada em todas as etapas e níveis da educa-
ção formal.

§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 
órgão com competência para promover a Certificação 
das Qualificações Profissionais previstas nesta lei, nos 
termos do regulamento.

Art. 4º A conclusão dos módulos do programa 
Novas Oportunidades deverá ser comprovada por meio 
de certificado, nos termos do regulamento.

Parágrafo único. A conclusão do ensino funda-
mental ou médio será comprovada por meio de diplo-
ma, nos termos do regulamento.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 
a caderneta individual de competências, na qual será 
registrada a soma de competências que o indivíduo 
adquire ou desenvolve ao longo da vida profissional e 
de formação escolar.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a ofere-
cer bolsas de estudos aos matriculados no programa 
Novas Oportunidades.

Parágrafo único. A bolsa de estudo a que se refere 
o caput poderá incluir o fornecimento de computador 
portátil àqueles que concluírem os módulos ou os ní-
veis educacionais realizados no âmbito do programa 
Novas Oportunidades.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Brasil realizou nas últimas décadas um sig-
nificativo esforço de qualificação da sua população. 
A ampliação significativa da Rede Federal de Educa-
ção Profissional e Tecnológico é a maior prova desse 
esforço. Apesar dos progressos realizados, a realida-
de nacional e os ritmos de evolução em matéria de 
qualificações continuam muito longe dos níveis dos 
países mais desenvolvidos, não assegurando ao país 
as condições necessárias ao seu desenvolvimento, 
no contexto de uma economia global cada vez mais 
baseada no conhecimento. 

A educação profissional, enquanto uma parte 
constitutiva da educação básica e superior deverá dar-
se ao longo da vida, de forma integrada à educação 
geral, voltada para a compreensão da categoria mundo 
do trabalho e sua relação com o processo educativo, 
constituindo-se em um direito de toda população apta 
ao trabalho. 

O foco central da educação profissional, neste 
projeto, aponta para o processo formativo entendido 
como a realização e concretização do processo edu-
cativo continuado, que integra a educação geral e a 
educação profissional, onde se encontra a qualificação 
tácita adquirida no cotidiano do trabalho, e a formação 
oferecida pelo sistema escolar.

Assim, deverão ser realizados programas que 
estreitem a relação da gestão e da colaboração entre 
o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, as 
universidades, os CEFETs, as escolas técnicas de ní-
vel superior, os serviços nacionais de aprendizagem e 
a iniciativa privada, programas de formação de forma-
dores para a educação tecnológica e formação profis-
sional, sempre que se tratar de educação continuada, 
se constituindo meta da política pública que associa 
educação e trabalho.

Inspirado na experiência de Portugal, o presente 
projeto de lei visa instituir o programa Novas Oportuni-
dades. Este programa visa a formação educacional e 
profissional das pessoas maiores de 18 (dezoito) anos 
que não tiveram acesso ou não concluíram os estudos 
da educação básica na idade própria.
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A idéia central do programa resgata um dos en-
sinamentos do grande educador Paulo Freire, para 
quem o educando trás consigo um conjunto de sabe-
res que deve ser valorizado e incorporado ao processo 
educacional. Assim, o programa Novas Oportunidades 
procura valorizar a experiência adquirida ao longo da 
vida profissional do aluno que, uma vez certificada pelo 
Poder Público, poderá ser utilizada como créditos no 
programa Novas Oportunidades. 

A qualificação a ser certificada deverá constar 
do Catálogo Nacional de Qualificações. A qualificação 
pode resultar ainda do reconhecimento, validação e 
certificação de competências adquiridas noutros pro-
cessos de formação, desenvolvidos em contextos da 
vida profissional e pessoal do aluno.

O projeto cria a caderneta individual de compe-
tências. Esse documento registrará a soma de compe-
tências que o indivíduo adquire ou desenvolve ao longo 
da vida profissional e de formação escolar.

Pela proposição, o Poder Executivo será autori-
zado a oferecer bolsas de estudos aos matriculados 
no programa Novas Oportunidades. Essa bolsa poderá 
incluir o fornecimento de computador portátil a todos 
os que concluírem os módulos realizados no âmbito 
do programa.

Para que o Brasil amplie ainda mais seu espaço 
na economia e na geopolítica mundial, é preciso avan-
çar na formação de nosso povo. O presente projeto de 
lei, ao instituir o programa Novas Oportunidades, visa 
contribuir com essa grande tarefa. Por essa razão, peço 
o apoio dos nobres pares.

Sala das Sessões, – Senador Aloizio Merca-
dante.

(Às Comissões de Assuntos Sociais, e 
de Educação, Cultura e Esporte, cabendo à 
última a decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
projetos que acabam de ser lidos serão publicados em 
remetidos às Comissões competentes.

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

É lido o seguinte:

Ofício nº 86/2009-LPDT

Brasília, 25 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência a 

Senadora Patrícia Saboya, foi designada para integrar 
a Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protesto 
de elevada estima e consideração. – Senador Osmar 
Dias, Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PSC – PI) – A 
Presidência designa a Senadora Patrícia Saboya para 
integrar o Conselho do Diploma Mulher Cidadã Bertha 
Lutz, nos termos do expediente encaminhado pela li-
derança do Partido Democrático Trabalhista.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Para encerrar, eu recebi um documento da Associa-
ção das Vítimas e Amigos de Vítimas da Catástrofe 
Causada pelo Rompimento da Barragem Algodões 
– Avaba, entregue pelo seu Presidente, que aqui es-
teve, Corcino Medeiros dos Santos. A sede da Ava-
ba é na Rua Antonio Damasceno, 694, Município de 
Cocal, Piauí.

Excelentíssimo Senador Mão Santa,
em nome dos associados da Avaba ve-

nho comunicar a Vossa Excelência a morte da 
13ª vítima da catástrofe causada pelo rompi-
mento da Barragem de Algodões em nosso 
Município de Cocal. O Sr. José Barbosa da 
Silva faleceu ontem (24/11/09) na casa de um 
dos seus filhos. Abatido e deprimido em fun-
ção da perda de todos os seus parcos bens, 
e não vendo nenhuma perspectiva de solução 
por parte do Governo Estadual, foi definhando 
até a morte. 

Estamos todos aflitos diante do descaso 
por parte do Governo Estadual no enfrenta-
mento dos inúmeros problemas que nós, as 
vítimas, estamos vivendo até esta data.

Por este relevante motivo estamos ape-
lando a Vossa Excelência, que tem sensibilida-
de e coragem, para que junto às autoridades 
competentes da República atendam as nossas 
reivindicações e o nosso clamor.

Reivindicações:
1 – Ressarcimento aos vitimados pelo 

rompimento da barragem Algodões, de forma 
responsável e justa (até esta data apenas al-
guns receberam do Governo do Estado a im-
portância de R$5.000,00 (cinco mil reais);

2 – Revisão na avaliação dos prejuízos 
causados, ora minimizados pelo Governo;

3 – Reconstrução das estradas atingidas 
e da rede elétrica.

4 – Mudança na forma autoritária como 
o governo tem conduzido a construção das 
agrovilas sem nenhuma preocupação quanto 
à possibilidade de sobrevivência, costumes e 
cultura local dos vitimados;

Obs: Fiscalização pelo TCU e Controla-
doria Geral da República na construção das 
casas (24.000,00 na construção de uma casa 
de 40 m2). Superfaturada diante da realidade 
local; 

5 – Recuperação da estrutura produtiva 
através de projetos de irrigação e geração de 
renda aos atingidos pela catástrofe;

6 – Que seja esclarecido às vítimas como 
o Governo está gastando os 35 milhões repas-
sados pelo Governo Federal, anunciados pelo 
Governador na imprensa local;

7 – Que o Governo do Estado assuma 
total responsabilidade pelo desastre.

Atenciosamente,
Cocal, 25 de novembro de 2009.
Corcino Medeiros dos Santos, Presiden-

te da Avaba.

Avaba é a associação de vítimas e amigos das 
vítimas da catástrofe causada pelo rompimento da 
Barragem Algodões.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Os Srs. Senadores Papaléo Paes, Gerson Camata e 
Eduardo Azeredo enviaram discursos à Mesa para 
serem publicados na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, os acidentes de trânsito constituem um dos 
mais graves problemas de saúde pública no mundo in-
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teiro, consoante estudos realizados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Cerca de 400.000 jovens, pessoas com menos 
de 25 anos, morrem anualmente, em todo o mundo, 
em consequência de acidentes de trânsito e muitos 
milhões sofrem graves ferimentos e ficam incapacita-
dos para o resto de suas vidas.

Estamos diante de uma situação de verdadeira 
marcha da insensatez, pois poderosas forças sociais 
e econômicas contribuem para o crescimento e agra-
vamento do problema em todo o mundo, fazendo com 
que o número de veículos automotores cresça de ma-
neira exponencial.

Temos o crescimento do número de acidentes 
automobilísticos e o aumento do consumo de deriva-
dos de petróleo, o que produz aumento das taxas de 
mortalidade por duas vias: poluição ambiental e aci-
dentes de trânsito.

A saúde da maioria dos habitantes das grandes 
cidades torna-se cada vez mais precária, em decor-
rência de doenças causadas pela poluição e o número 
de vítimas de acidentes de trânsito também cresce de 
maneira terrível.

Cada vida humana ceifada na insensatez do 
trânsito representa uma desgraça que atinge toda a 
humanidade: famílias destruídas, jovens que perde-
ram seus projetos para o futuro e o sofrimento causa-
do por sequelas que muitas vezes se prolongam por 
toda vida.

O dia 22 de setembro foi escolhido como o Dia 
Mundial Sem Carro, uma espécie de apelo à inteligência 
do homem moderno, que a cada dia vai agravando a si-
tuação de saúde e bem-estar de toda a humanidade.

Nas grandes e médias cidades, a opção pelo 
transporte individual torna o trânsito caótico e pratica-
mente sem possibilidade de uma solução racional, se 
continuarmos a produzir veículos automotores nessa 
mesma escala e com as tecnologias atuais.

O resultado dessa política tem sido poluir cada 
vez mais a atmosfera, congestionar o trânsito, atropelar 
mais e mais pessoas e piorar as condições gerais de 
transporte de pessoas e mercadorias, além de trans-
formar nossas maiores cidades em verdadeiras má-
quinas de fabricar doentes físicos e mentais.

O trânsito caótico é apenas um dos ingredientes 
perversos desse conjunto de fatores negativos que tor-
nam infeliz, estressada e cheia de sofrimentos diários 
a vida da maioria das pessoas das grandes cidades.

Sr. Presidente, vivemos uma situação paradoxal 
e perversa: para tentarmos minimizar os efeitos ne-
gativos da crise econômica global, somos obrigados 
a produzir mais automóveis, a aumentar a poluição, a 
piorar a situação de saúde de nossa população.

E tudo com incentivos fiscais, incentivos tribu-
tários e incentivos creditícios: IPI reduzido, crédito 
farto e com baixas taxas de juros e longos prazos de 
pagamento.

Com essa falta de lógica, com o predomínio da 
insensatez e a ausência de políticas públicas inteli-
gentes, estamos contribuindo para tornar ainda mais 
insolúvel a atual situação caótica.

O mais lógico e o recomendável para solucionar 
os graves problemas de nosso trânsito caótico seria fa-
zermos exatamente o contrário: tributar mais fortemente 
a aquisição de automóveis, limitar os financiamentos 
para aquisição de veículos automotores, elevar as ta-
xas de estacionamento em locais públicos e proibir de 
circulação de veículos nas áreas mais centrais.

Evidentemente, ainda não temos condições de 
adotar todas essas medidas sensatas e recomendá-
veis. Necessitamos, primeiramente, implantar sistemas 
de transporte coletivos racionais, com capacidade de 
transporte para a grande maioria da população.

Infelizmente, estamos numa posição muito des-
confortável: sabemos a solução, mas estamos longe 
dela e somos obrigados a manter um modelo de trans-
porte totalmente inadequado e ultrapassado.

Nas grandes cidades, por exemplo, perdem-se 
muitas vezes mais de duas horas por dia em conges-
tionamentos, o que representa um absurdo custo social 
e econômico para toda a população.

Conforme estudos realizados pela Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), 12 
pessoas morrem diariamente em conseqüência de 
doenças respiratórias e cardiovasculares decorrentes 
da poluição do ar.

No Brasil o número de vítimas fatais do trânsito 
ultrapassa a cifra de 20 mil pessoas todos os anos e 
mais de 300 mil são gravemente feridas.

Um estudo realizado pelo Hospital Sarah Kubits-
chek demonstrou que cerca de 60% dos pacientes ví-
timas de acidentes de trânsito apresentam traumas e 
lesões na medula e no cérebro, inclusive paraplegia, o 
que significa que a pessoa vai ter uma sobrevida com 
grande sofrimento físico e mental.

No Estado do Amapá a situação do trânsito tam-
bém é muito grave. O Juiz Marconi Pimenta declarou, 
em entrevista recente ao jornal Diário do Amapá, que 
“além da perda humana, que marca para sempre a 
vida de centenas de famílias, as mortes por aciden-
tes de trânsito trazem o prejuízo aos cofres públicos, 
isso desde a saída das viaturas para atender a ocor-
rência, passando pelos exames técnicos e chegando 
finalmente até o velório e sepultamento”.

De acordo com pesquisas do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (IPEA), cada morte no 
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trânsito custa aos cofres públicos 182 mil reais, o que 
é muito, mas nada significa em relação à dor das fa-
mílias que perdem seus entres queridos em acidentes 
de trânsito.

Gostaria de encerrar este meu pronunciamento 
com as palavras de um brasileiro que tem dedicado 
grande parte de sua vida a trabalhos de natureza so-
cial.

O empresário Oded Grajew publicou importante 
artigo no jornal Folha de S.Paulo, de domingo, dia 20 
de setembro de 2009, em que afirma:

“Para mudar esse quadro, não faltam exemplos e 
propostas: dar prioridade absoluta para metrô, trens e 
corredores de ônibus; estabelecer políticas para facili-
tar e incentivar a locomoção por bicicletas. Melhorar a 
qualidade do diesel e da gasolina e incrementar o uso 
de combustíveis mais limpos; comercializar no Brasil 
automóveis, ônibus e caminhões com a mesma tecno-
logia menos poluente que a indústria automobilística 
utiliza na Europa e nos EUA; oferecer segurança para 
o pedestre, calçadas de boa qualidade, acessibilidade 
universal para os deficientes físicos, rigor nas leis de 
trânsito e programas de educação cidadã; implemen-
tar inspeção veicular em toda a frota automobilística. 
Redimensionar os investimentos públicos para diminuir 
a desigualdade social e regional na oferta de trabalho 
e no acesso a equipamentos e serviços públicos para 
diminuir a necessidade de deslocamentos.

Cabe à sociedade convencer os governos a prio-
rizar, acima de localizados e poderosos interesses eco-
nômicos, a qualidade de vida dos cidadãos”.

Muito obrigado.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, nenhuma entidade tem demonstrado 
atuação tão decisiva em favor dos interesses dos pro-
fissionais liberais brasileiros quanto a CNPL, Confede-
ração Nacional das Profissões Liberais. No movimento 
sindical brasileiro, poucas a superam em longevidade 
ou igualam-se no currículo, que inclui a participação 
em momentos marcantes da história nacional, sempre 
com o objetivo de contribuir para o crescimento do País 
e o aperfeiçoamento das instituições.

Trata-se de uma entidade multiprofissional, que 
congrega dentistas, advogados, contabilistas, médicos 
e fisioterapeutas, entre muitas outras categorias pro-
fissionais. Todas desempenham papel relevante em 
nossa economia, pela contribuição que proporcionam 
à geração e circulação de riquezas. Mais importante 
ainda é o fato de, como mão-de-obra qualificada, di-
fundirem conhecimentos e, em muitos casos, criarem 
novas técnicas que ampliam a autonomia do País em 
matéria de conhecimento científico.

Sem fins lucrativos, a CNPL é mantida exclusiva-
mente pelas contribuições das categorias profissionais 
representadas. Sua estrutura abrange 34 federações 
filiadas e mais de 600 sindicatos, representantes de 
48 profissões – um universo de enorme abrangência, 
traduzido em cerca de 10 milhões de profissionais em 
todo o País.

À frente da entidade, cumprindo seu segundo 
mandato, reeleito para o quatriênio 2008/2012, o ad-
vogado e contabilista Francisco Antonio Feijó tem uma 
extensa e expressiva trajetória na área sindical. Já foi 
secretário-geral e primeiro vice-presidente da CNPL; 
presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo; 
vice-presidente da UMPL, União Mundial das Profissões 
Liberais; exerce, desde o ano passado, a presidência 
da Clapu, Confederação Latino-Americana e do Cari-
be de Profissionais Universitários. Também integra o 
Tribunal de Ética da seção paulista da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, do qual já foi presidente.

Como merecido coroamento dessa carreira bem-
sucedida, o dr. Francisco Antonio Feijó deverá ser eleito 
presidente da UMPL, a União Mundial à qual a CNPL 
é filiada, durante a assembléia geral da entidade, a ser 
realizada de 9 a 16 deste mês, em Paris, na França. 
Convidado a participar da assembléia, não poderia 
deixar de estar presente, não só pela sua relevância 
para os profissionais liberais, mas pelo fato de consa-
grar um brasileiro como dirigente de uma entidade do 
porte representativo da UMPL.

No ano em que se comemora o centenário da 
instituição do ensino técnico no País, e também o Ano 
da França no Brasil, nada mais oportuno que ver, na 
presidência da UMPL, um sindicalista brasileiro que se 
notabiliza por sua experiência e, acima de tudo, pela 
competência na defesa da categoria. 

A União Mundial das Profissões Liberais é uma 
organização internacional não-governamental, sediada 
em Paris, que tem como propósito difundir o conheci-
mento e promover o desenvolvimento das profissões 
liberais. Além de proporcionar a troca de informações 
e experiências entre profissionais de todos os conti-
nentes, ela tem marcante atuação em favor dos direitos 
humanos. Está representada em organismos internacio-
nais como a ONU, Unesco, Organização Internacional 
do Trabalho, União Européia e Organização Mundial 
do Comércio.

É importante lembrar que a CNPL tem uma longa 
história. Foi a terceira entidade, com seu nível de repre-
sentação, a ser fundada no Brasil, em 11 de fevereiro 
de 1953. Na época, havia apenas as confederações 
dos trabalhadores na indústria e a dos trabalhadores 
no comércio. Naquele tempo, os profissionais liberais 
não eram considerados trabalhadores, estavam numa 
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situação intermediária entre patrões e empregados. O 
estatuto que criou a CNPL define sua missão: “Orientar, 
coordenar, proteger, defender e representar legalmente 
todas as atividades e profissões liberais na forma que 
atenda aos interesses nacionais”.

Desde então, ao longo de 56 anos, ela se integrou 
de forma progressiva à sociedade brasileira, tornando-
se uma entidade verdadeiramente nacional, que repre-
senta um espectro variado de profissões. Vem lutando 
por justiça social e tributária, pela formação técnica e 
acadêmica de qualidade, por salários dignos para seus 
filiados e pelo crescimento econômico sustentável. A 
CNPL superou o meio século de existência e tornou-
se uma entidade ligada de maneira indissolúvel, por 
seu perfil ativista e participante, aos momentos mais 
importantes da construção da história deste País.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar o artigo intitulado “A extradição e seu controle 
pelo STF ” publicado no Jornal “Folha de São Paulo”, 
edição de 25 do corrente. O autor é o eminente jurista 
Carlos Mário Da Silva Velloso, professor emérito da 
UnB (Universidade de Brasília) e da PUC-MG (Pon-
tifícia Universidade Católica de Minas Gerais), e que 
foi presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e do 
TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Começa relatando o julgamento no STF da extra-
dição do italiano Cesare Battisti, que concluiu “... que 
a decisão do ministro da Justiça concessiva do refú-
gio foi proferida contra a lei brasileira e a convenção 
de Genebra de 1951, além de usurpar competência 
do STF.”

Após densa argumentação jurídica ele prossegue 
afirmando “Havia, pois, desfavoráveis a Battisti, sete 
decisões: duas da Justiça italiana, três da Justiça fran-
cesa, a decisão da Corte Européia de Direitos Huma-
nos e a decisão brasileira do Conare. O decidido pelo 
Supremo Tribunal Federal não teve, de conseguinte, 
sabor de novidade.”

Ao citar que na decisão seguinte que caberia ao 
presidente da República a palavra final pontuou: “É di-
zer, o Supremo autolimitou-se, o que é inédito, porque 
nunca ocorrera a hipótese de o presidente da Repú-
blica descumprir decisão concessiva de extradição. E 
essa hipótese nunca ocorreu porque nem a lei nem a 
Constituição isso autoriza. Em Estado de Direito, tudo 
se faz de conformidade com a lei. A lei brasileira, lei 
6.815/80, o Estatuto do Estrangeiro, artigos 76 a 94, 
cuida minuciosamente do tema.”

E encerra afirmando, e que é destacado pelo 
jornal, “Não há na lei, portanto, uma só palavra que 

autorize o presidente da República a deixar de cumprir 
a decisão concessiva da extradição...“

Senhor Presidente, por entender relevante para 
o País, requeiro que o artigo acima citado seja consi-
derado parte integrante deste pronunciamento, sendo 
assim inserido nos anais do Senado Federal.

Era o que tinha dizer.
Muito obrigado! 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Folha de São Paulo

25 de novembro de 2009

página 3-A

TENDÊNCIAS/DEBATES 
A extradição e seu controle pelo STF

CARLOS VELLOSO

Não há na lei uma só palavra que autorize o 
presidente da República a deixar de cumprir a de-
cisão concessiva da extradição

O SUPREMO Tribunal Federal, no julgamento 
da extradição do italiano Cesare Battisti, pedida com 
base no tratado existente entre o Brasil e a Itália, de-
cidiu que a decisão do ministro da Justiça concessiva 
do refúgio foi proferida contra a lei brasileira e a con-
venção de Genebra de 1951, além de usurpar com-
petência do STF. 

É que a convenção de Genebra estabelece que 
não será concedido refúgio a quem haja praticado cri-
me de direito comum. E a lei brasileira -Lei nº 9.474, 
de 1997, artigo 3º, inciso III– veda a concessão de 
refúgio aos que tenham cometido crime hediondo. O 
Conare (Comitê Nacional para os Refugiados), órgão 
técnico do Ministério da Justiça, indeferiu o pedido de 
refúgio formulado por Battisti, porque ele fora conde-
nado pela Justiça italiana pela prática de quatro homi-
cídios qualificados que, pela lei penal brasileira, são 
crimes hediondos. 

Convém esclarecer que as sentenças conde-
natórias foram confirmadas pela Corte de Cassação 
italiana. A Justiça francesa, em atenção ao pedido de 
extradição formulado pela Itália, deferiu o pedido nas 
mais altas instâncias, o Tribunal de Apelação de Paris, 
a Corte de Cassação e o Conselho de Estado. Battisti 
recorreu à Corte Europeia de Direitos Humanos, que 
negou provimento ao recurso. 
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Havia, pois, desfavoráveis a Battisti, sete deci-
sões: duas da Justiça italiana, três da Justiça francesa, 
a decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos e a 
decisão brasileira do Conare. O decidido pelo Supre-
mo Tribunal Federal não teve, de conseguinte, sabor 
de novidade. 

O tribunal, em seguida, deferiu a extradição, pelo 
voto dos ministros Cezar Peluso, Ricardo Lewando-
wski, Ellen Gracie, Carlos Britto e Gilmar Mendes. 
Até aí, tudo bem. A corte simplesmente exercera a 
competência que lhe é conferida pela Constituição. A 
surpresa veio depois.

O STF, por 5 votos a 4, decidiu que, mesmo ten-
do sido deferida a extradição, caberia ao presidente 
da República a palavra final. É dizer, o Supremo au-
tolimitou-se, o que é inédito, porque nunca ocorrera 
a hipótese de o presidente da República descumprir 
decisão concessiva de extradição. 

E essa hipótese nunca ocorreu porque nem a lei 
nem a Constituição isso autoriza. Em Estado de Direito, 
tudo se faz de conformidade com a lei. A lei brasileira, 
lei 6.815/80, o Estatuto do Estrangeiro, artigos 76 a 
94, cuida minuciosamente do tema. 

Concedida a extradição, será o fato comunicado 
pelo Ministério das Relações Exteriores à missão di-
plomática do Estado requerente, que, no prazo de 60 
dias, deverá retirar o extraditando do território nacional 
(artigo 86). Se não o fizer, o extraditando será posto 
em liberdade, sem prejuízo da expulsão, se o motivo 
da extradição o recomendar (artigo 87). 

É que o Brasil não pode transformar-se em valha-
couto de criminosos. Se o extraditando estiver sendo 
processado ou tiver sido condenado no Brasil, a ex-
tradição será executada depois da conclusão da ação 
penal ou do cumprimento da pena, ressalvado o dis-
posto no artigo 67 (artigo 89). É dizer, ele poderá ser 
expulso, ainda que haja processo ou tenha ocorrido 
condenação (artigo 67). 

Todavia, o governo poderá entregar o extraditando 
ainda que responda a processo ou esteja condenado 
por contravenção (artigo 90; extradições 947 -Para-
guai– e 859 -Uruguai). 

Seguem-se os trâmites finais da extradição (arti-
go 91). Depois de entregue ao Estado estrangeiro, se 
ele escapar à ação da Justiça e homiziar-se no Brasil, 
será detido, mediante pedido feito por via diplomática, 
e de novo entregue, sem outras formalidades. 

Não há na lei, portanto, uma só palavra que au-
torize o presidente da República a deixar de cumprir 
a decisão concessiva da extradição, decisão que en-
contra base na Constituição (artigo 102, I, g), na lei 

(lei 6.815/80, artigos 76 a 94) e no Regimento Interno 
do STF (artigos 207 a 214). 

O que há é que a entrega do extraditando poderá 
ser adiada se estiver ele acometido de moléstia grave 
comprovada por laudo médico (artigo 89, parágrafo 
único, da lei 6.815/80). Não há nos dispositivos men-
cionados, constitucionais ou infraconstitucionais, vale 
repetir, nada que autorize o presidente da República 
a deixar de cumprir o decidido pelo STF. A menos que 
seja ressuscitado o que o constitucionalismo sepultou 
há mais de 200 anos: o direito divino dos reis e dos 
imperadores, que podiam decidir contra a lei. 

CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO, 73, pro-
fessor emérito da UnB (Universidade de Brasília) e da 
PUC-MG (Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais), foi presidente do STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). É autor do 
livro “Temas de Direito Público”. A pedido do governo 
italiano, foi parecerista do caso Battisti no STF.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da pauta da sessão deliberativa ordinária 
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 219, DE 2009 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 1º, 
da Constituição) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375 
do Regimento Interno)

Projeto de Lei da Câmara nº 219, de 2009 
(nº 5.665/2009, na Casa de origem),de inicia-
tiva do Presidente da República, que institui 
a Política Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural para a Agricultura Familiar e 
Reforma Agrária – PNATER e o Programa Na-
cional de Assistência Técnica e Extensão Rural 
na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária 
– PRONATER, altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e dá outras providências.

Dependendo da leitura do Parecer da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Dependendo da leitura do Parecer da 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle.

Dependendo de Parecer da Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária.
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2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2008

Votação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 7, de 2008, tendo 
como primeiro signatário o Senador Gim Argello, 
que altera os arts. 21, 22 e 48 da 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.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador 
João Alberto Souza, favorável,com a Emenda 
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: 
(sobre a Emenda nº 2,de Plenário), Relator ad 
hoc: Senador João Batista Motta, favorável, nos 
termos de Subemenda que apresenta.

4 
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.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 

54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior.

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 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.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 41, DE 2008

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 41, de 2008,tendo 
como primeiro signatário o Senador Renan 
Calheiros, que institui o piso salarial para os 
servidores policiais.

Parecer sob nº 2.006, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania,Relator: 
Senador Demóstenes Torres, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2008

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta 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 econômicos, sociais 
e culturais da juventude).

Parecer sob nº 297, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,que 
apresenta.
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9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 28, DE 2009

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 
(nº 413/2005, na Câmara dos Deputados, 
tendo como primeiro signatário o Deputado 
Antonio Carlos Biscaia), que dá nova re-
dação 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.

Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

10 
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.

11 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
110, de 2005 (nº 3.685/2004, na Casa de ori-
gem, do Deputado Gustavo Fruet), que altera 
os arts. 11 e 62 da Lei nº 10.406, de 10 de ja-
neiro de 2002, que institui o Código Civil (altera 
dispositivos referentes aos direitos da persona-
lidade e à constituição de uma fundação).

Parecer sob nº 1.549, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido.

12 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2007

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
104, de 2007 (nº 5.522/2005, na Casa de ori-

gem, do Deputado André de Paula), que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da implementação de 
protocolo terapêutico para a prevenção vertical 
do HIV, em hospitais e maternidades.

Parecer sob nº 1.548, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido.

13 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2005

Discussão, em turno único, do Substi-
tutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Sena-
do nº 118, de 2005 (nº 7.087/2006, naquela 
Casa), de autoria do Senador Antonio Carlos 
Valadares, que dispõe sobre os Juizados Es-
peciais da Fazenda Pública no âmbito dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios.

Parecer favorável, sob nº 2.007, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior.

14 
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-
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, Rela-
tora: 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.

15 
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 Paulo 
Paim), que dispõe sobre o atendimento de 
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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: Senador Tião 
Viana, favorável; 2º pronunciamento(em reexa-
me, nos termos dos Requerimentos nºs 241, 
de 2003): Relator: Senador Expedito Júnior, 
favorável, nos termos da Emenda no 1-CAS 
(Substitutivo), que oferece.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 97, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 97, de 2001 (nº 2.958/2000, 
na Casa de origem, do Deputado Nelson Pro-
ença), que institui o Programa Voluntário de 
Vacinação – PVV.

Pareceres sob nºs 1.623, de 2003; 2.081, 
2.082 e 2.083, de 2009, das Comissões:

– de Assuntos Sociais, 1º Pronunciamen-
to: Relator ad hoc: Senador Eduardo Azere-
do, favorável ao projeto; 2º Pronunciamento 
(em reexame, nos termos do Requerimento 
nº 1.531, de 2003): Relator: Senador Augusto 
Botelho, pela audiência prévia da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania; 3º Pronun-
ciamento: Relator: Senador Augusto Botelho, 
favorável ao projeto, com as Emendas nºs 1 e 
2-CAS, queapresenta; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do Parecer nº 2.081, 
de 2009), Relator ad hoc: Senador Romeu 
Tuma, favorável ao projeto.

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 22, de 2002 (nº 1.670/99, na 
Casa de origem, do Deputado Carlito Merss), 
que proíbe a utilização do jateamento de areia 
a seco, determina prazo para mudança tecno-
lógica nas empresas que utilizam este proce-
dimento e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 244, de 2003; e 1.672, 
de 2009, das Comissões

– de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Juvêncio da Fonseca, favorável, nos ter-
mos da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que 
oferece; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do art. 101, II, d,do 
Regimento Interno), Relator ad hoc: Senador 
Valter Pereira, favorável, nos termos do Subs-
titutivo apresentado pela Comissão de Assun-
tos Sociais e que passa a ser denominado de 
Emenda nº 1-CAS/CCJ (Substitutivo).

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 
3.055/2000, na Casa de origem, do Deputado 
Bispo Wanderval), que altera a Lei nº 9.610, 
de 19 de fevereiro 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.

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 85, de 2004 (nº 1.282/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Inaldo Lei-
tão), que acrescenta parágrafo ao art. 1.050 
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 
Código de Processo Civil (dispensa a citação 
pessoal do embargado para responder à pe-
tição inicial, exceto quando não houver cons-
tituído advogado).

Parecer sob nº 1.570, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de 
redação, que apresenta.

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 19, de 2005 (nº 1.683/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Fernando 
Gabeira), que dispõe sobre a criação do Mo-
numento Natural do Arquipélago das Ilhas 
Cagarras.
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Pareceres sob nºs 1.571 e 1.572, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Patrícia Saboya, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece; e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relatora ad 
hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável ao 
Projeto, nos termos da Emenda da CCJ, que 
passa a ser denominada Emenda nº 1-CCJ/
CMA (Substitutivo).

21 
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 devalor até vinte 
salários mínimos).

Parecer favorável, sob nº 576, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 71, de 2006 (nº 1.355/2003, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que dá nova redação ao § 1º 
do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro 
de 1995, que dispõe sobre os Juizados Espe-
ciais Cíveis e Criminais (confere legitimidade 
ativa perante os Juizados Especiais Cíveis às 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público – OSCIP e às Sociedades de Crédito 
ao Microemprendedor – SCM).

Parecer favorável, sob nº 1.879, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora ad hoc: Senador Marco Maciel.

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 72, de 2006 (nº 4.127/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que altera o art. 275 da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Códi-

go de Processo Civil, incluindo como sujeitas 
ao procedimento sumário as causas relativas 
à revogação de doação.

Parecer favorável, sob n 1.573, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior.

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (nº 1.244/2003, na 
Casa de origem, do Deputado João Alfredo), que 
altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (substitui a expressão “medida sócioeduca-
tiva” pela “medida psicossocioeducativa”).

Parecer sob nº 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, 
que apresenta.

25 
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.

26 
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.

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL886



62670 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

27 
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 esta-
belecimentos penais destinados às mulheres 
tenham por efetivo de segurança interna so-
mente agentes do sexo feminino.

Parecer favorável, sob nº 1.212, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

28 
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, Rela-
tor: Senador Cícero Lucena, favorável ao Proje-
to, 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.

29 
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.

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 127, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 127, de 2007 (nº 7.258/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-

somanno), que altera a Lei nº 7.565, de 19 
de dezembro de 1986, – Código Brasileiro de 
Aeronáutica, para definir a abrangência da 
franquia de bagagem.

Pareceres sob nºs 1.660 e 1.661, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável; e

– de Assuntos Econômicos, Relator ad 
hoc: Senador Francisco Dornelles, pela re-
jeição.

31 
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.

32 
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.

33 
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.
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34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-
lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente).

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Paulo Paim.

35 
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.

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências.

Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.

37 
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.

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz).

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (nº 2.093/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina.

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.

40 
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 Turis-
mo, Relator: Senador Jefferson Praia.
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41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 138, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 138, de 2008 (nº 706/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que altera o art. 65 da Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, dispondo sobre a proibição 
de comercialização de tintas em embalagens 
do tipo aerossol a menores de dezoito anos, 
e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 1.882 e 1.883, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Marina Silva, favorável; e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator ad 
hoc: Senador Cícero Lucena, favorável com 
as Emendas nºs 1 e 2-CMA, que apresenta.

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
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.

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos.

Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de 
2009, das Comissões

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009).

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 151, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 151, de 2008 (nº 1.000/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Uldurico Pin-
to), que acrescenta § 6º ao art. 7º da Lei nº 
11.096, de 13 de janeiro de 2005, que institui 
o Programa Universidade para Todos – Prouni, 
regula a atuação de entidades beneficentes de 
assistência social no ensino superior; e altera 
a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá 
outras providências (permite ao estudante be-
neficiário do Prouni solicitar transferência para 
outra instituição participante do Programa).

Parecer sob nº 1.875, de 2009, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator 
ad hoc: Senador Alvaro Dias, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CE, que apresenta.

45 
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.

46 
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.

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.
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47 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

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

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões 

– de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio 
Arns.

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Paulo Paim (em audiência, nos  ter-
mos do Requerimento nº 636, de 2009).

48 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer.

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: 
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.

49 
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.

50 
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 1990 (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.

51 
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 Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Renato Casagrande, favorável, nos termos 
da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece.

52 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Ricardo 
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, 
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, e dá outras providências, para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem ser-
viços de aferição da pressão arterial.

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, que apresenta.

53 
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, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança.

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa.
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54 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abi-
calil), que dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede 
pública de ensino e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de 
2009, das Comissões

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Papaléo Paes, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta.

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE.

55 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos.

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

56 
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.

57 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 Nº 430, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 430, de 2008 (nº 
387/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo de Adesão da 
República Bolivariana da Venezuela ao Mer-

cosul, assinado em Caracas, em 4 de julho de 
2006, pelos presidentes dos Estados Partes 
do Mercosul e da Venezuela.

Parecer favorável, sob nº 2.056, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Romero Jucá, 
com voto vencido, em separado, do Senador 
Tasso Jereissati, e voto em separado do Se-
nador Mozarildo Cavalcanti.

58 
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 pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
226, de 2006, de iniciativa da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito dos Correios, 
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go 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).

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, 
da Comissão de Constituição e Justiça (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 29, 
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 293, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 293, de 2001, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito – Futebol, 
que regulamenta a atividade relacionada com 
o futebol praticado por profissionais, estabele-
ce normas orgânicas específicas para a prá-
tica e administração transparente das ligas e 
entidades e para a responsabilidade de seus 
administradores.

Pareceres sob nºs 2.017 e 2.018, de 2009 
(em audiência, nos termos do Requerimento 
nº 105, de 2002), das Comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora ad hoc: Senadora Serys Slhessa-
renko, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, 
que apresenta;
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– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Alvaro Dias, favorável ao Projeto 
e à Emenda nº 1-CCJ/CE.

60 
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), 
Relator “ad hoc”: Senador Jayme Campos, 
favorável, 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.

61 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  
do Recurso nº 11, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de auto-
ria do Senador Hélio Costa, que acrescenta 
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar 
aulas presenciais e periódicas nos cursos de 
educação à distância.

Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator: Senador Marco Maciel, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que oferece.

62 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 185, de 2004, de 
autoria do Senador Demóstenes Torres, que 

regulamenta o emprego de algemas em todo 
o território nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 
2008, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador An-
tonio Carlos Valadares, 1º pronunciamento 
(sobre o Projeto, em turno único, peran-
te a Comissão): favorável, nos termos de 
emenda substitutiva, que oferece; 2º pronun-
ciamento (sobre as emendas, apresentadas ao 
Substitutivo, no turno suplementar, perante a 
Comissão): favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.

63 
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 peptí-
deos anabolizantes e dá outras providências, 
para tipificar a venda desses produtos como 
crime punível com penas equivalentes às do-
tráfico ilícito de substância entorpecente.

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões

– 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.

64 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 220, DE 2006 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 15, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 220, de 2006, de autoria da 
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera 
o art. 508 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 (Código de Processo Civil), para reduzir 
o prazo para a interposição de recursos.

Parecer favorável, sob nº 1.838, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Wellington Sal-
gado de Oliveira, com abstenção do Senador 
Francisco Dornelles.
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65 
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.

66 
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 Ci-
dadania, Relator ad hoc: Senador Renato 
Casagrande.

67 
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 equipamen-
tos urbanos.

Parecer sob nº 1.388, de 2009, da Comis-
são de Desenvolvimento Regional e Turismo, 
Relator ad hoc: Senador Tasso Jereissati, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CDR, que oferece.

68 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2009

Projeto de Lei do Senado nº 201, de 
2009, de autoria da Comissão Parlamentar de 
Inquérito – Pedofilia, que altera os arts. 286 e 
287 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 (Código Penal), com a finalidade 
de agravar a pena dos delitos de incitação e 
de apologia de crime quando este for punido 
com reclusão.

Parecer sob nº 1.880, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Francisco Dornel-
les, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta.

69 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 234, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 234, de 2009, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pe-
dofilia, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal) com 
a finalidade de modificar as regras relativas à 
prescrição dos crimes praticados contra crian-
ças e adolescentes.

Parecer sob nº 1.637, de 2009, da Co-
missão de Constituição Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do Requerimento 
nº 881, de 2009), Relator: Senador Aloizio Mer-
cadante, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, 
que apresenta.

70 
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 Romeu Tuma.
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71 
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.

72 
REQUERIMENTO Nº 356, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 356, de 2007, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, solicitando que 
seja encaminhado ao Ministro de Estado das 
Relações Exteriores voto de conclamação para 
que lance nos fóruns internacionais, principal-
mente na Organização das Nações Unidas, a 
proposta de realização da III Conferência Mun-
dial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 
“RIO + 20”, em 2012, com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, deflagrando desde já as ne-
cessárias negociações para os compromissos 
a serem ali firmados.

Parecer favorável, sob nº 2.071, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Suplicy.

73 
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).

74 
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)

75 
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).

76 
REQUERIMENTO Nº 1.210, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.210, de 2009, do Senador João 
Pedro, solicitando voto de censura à Polícia 
Aduaneira do Aeroporto de Roma, na Itália, 
em relação à abordagem realizada por poli-
ciais quando da visita da Senadora Patrícia 
Saboya àquela cidade.

Parecer favorável, sob nº 2.097, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo 
Suplicy.

77 
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.

78 
REQUERIMENTO Nº 1.239, 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.

79 
REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  
do art. 222 do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.276, de 2009, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, so-
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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.

Parecer nº 1.636, de 2009, da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
em reexame, favorável, nos termos do texto 
que apresenta.

80 
REQUERIMENTO Nº 1.278, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, § 
2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.278, de 2009, do Senador Jefferson 
Praia, solicitando voto de aplauso à iniciativa 
adotada pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE/PR) ao adotar normativamente 
a obrigatoriedade de encaminhamento, pelos 
jurisdicionados, de informações sobre projeto 
básico das obras públicas segundo os padrões 
técnicos fixados pela Orientação Técnica OT-
IBR-01, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro 
de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP).

Parecer favorável, sob nº 2.086, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma.

81 
REQUERIMENTO Nº 1.279, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.279, de 2009, do Senador Jefferson 
Praia, solicitando voto de aplauso à iniciativa 
de cooperação e de troca recíproca de in-
formações na fiscalização de obras públicas 
adotada mediante convênio pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná e pelo Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia do Paraná.

Parecer favorável, sob nº 2.087, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma.

82 
REQUERIMENTO Nº 1.295, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.295, de 2009, do Senador Marconi 
Perillo, solicitando voto de aplauso à Polícia 

Federal pela operação Roubo S/A – Saque 
Noturno, realizada em diversos municípios 
do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, em se-
tembro de 2009.

Parecer favorável, sob nº 2.098, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romeu Tuma.

83 
REQUERIMENTO Nº 1.365, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.365, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 158, de 2002; 201, de 
2003; e 475, de 2007, por regularem a mesma 
matéria (alteração do Código Florestal).

84 
REQUERIMENTO Nº 1.371, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.371, de 2009, do Senador Aloizio 
Mercadante, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 131, de 2001, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Econômicos (cria o Serviço Social da 
Saúde – Sess e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem da Saúde – SENASS).

85 
REQUERIMENTO Nº 1.443, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.443, de 2009, do Senador Expedito 
Júnior, solicitando o desapensamento do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 37, de 2009, dos Pro-
jetos de Lei do Senado nºs 80, de 2006; 340, 
de 2007; e 375, de 2008, a fim de que tenha 
tramitação autônoma (dedução do Imposto 
de Renda de despesas com pagamento de 
pedágio em rodovia federal).

86 
REQUERIMENTO Nº 1.450, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.450, de 2009, do Senador Antonio 
Carlos Júnior, solicitando a tramitação con-
junta do Projeto de Lei do Senado nº 376, de 
2009, ao Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 
2006, que já se encontra apensado aos Proje-
tos de Lei do Senado nºs 294, de 2004; 219, 
de 2005; 353, de 2007, e 368, de 2008, por 
versarem sobre matéria correlata (dispõem 
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sobre as programações da Voz do Brasil e 
das convocações de rede obrigatória gratuita 
de radiodifusão).

87 
REQUERIMENTO Nº 1.452, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.452, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2009, e do Projeto de 
Lei do Senado nº 149, de 2009; com o Projeto 
de Lei da Câmara nº 19, de 2004, que já se en-
contra apensado aos Projetos de Lei da Câmara 
nºs 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, 202, 253, 280 e 426, de 2008, por 
regularem a mesma matéria (alteram dispositi-
vos do Código de Trânsito Brasileiro).

88 
REQUERIMENTO Nº 1.473, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.473, de 2009, do Senador João 
Vicente Claudino, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 2009, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle (altera a Lei dos Car-
tórios para dispor sobre infrações cometidas 
por Tabeliães de Notas).

89 
REQUERIMENTO Nº 1.474, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.474, de 2009, do Senador Alva-
ro Dias, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 2009, com 
o Projeto de Lei do Senado nº 327, de 2004, 
por regularem a mesma matéria (regulamen-
tar a participação de Torcidas Organizadas em 
competições esportivas).

90 
REQUERIMENTO Nº 1.489, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.489, de 2009, da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 

e Informática, solicitando o sobrestamento do 
estudo do Projeto de Decreto Legislativo nº 
174, de 2009, até que tenham sido sanadas 
irregularidades na documentação apresentada 
e analisada com base na Resolução nº 3, de 
2009, do Senado Federal.

91 
REQUERIMENTO Nº 1.490, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.490, de 2009 , da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, solicitando o sobrestamento do 
estudo do Projeto de Decreto Legislativo nº 
181, de 2009, até que tenham sido sanadas 
irregularidades na documentação apresentada 
e analisada com base na Resolução nº 3, de 
2009, do Senado Federal.

92 
REQUERIMENTO Nº 1.491, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.491, de 2009 , da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, solicitando o sobrestamento do 
estudo do Projeto de Decreto Legislativo nº 
192, de 2009, até que tenham sido sanadas 
irregularidades na documentação apresentada 
e analisada com base na Resolução nº 3, de 
2009, do Senado Federal.

93 
REQUERIMENTO Nº 1.514, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.514, de 2009, da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, so-
licitando voto de louvor ao Governador José 
Serra pela iniciativa da quebra das patentes 
de medicamentos.

94 
REQUERIMENTO Nº 1.516, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.516, de 2009, do Senador Lobão 
Filho, solicitando a tramitação conjunta do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 99, de 2009, com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 301, de 2003; 
355, de 2004; 8 e 18, de 2005; 45, de 2006; 
42, de 2007; 54, de 2009; e com os Projetos 
de Lei da Câmara nºs 106, de 2007; 55 e 75, 
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de 2009, que já se encontram apensados, por 
regularem a mesma matéria (prestadoras de 
serviços públicos).

95 
REQUERIMENTO Nº 1.518, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.518, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2009, com o Projeto 
de Lei do Senado nº 566, de 2007, por regula-
rem a mesma matéria (cobrança de anuidade 
por entidades representativas de classes). 

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

Está encerrada esta sessão do Senado da República 

do Brasil, iniciada às 14 horas.

(Levanta-se a sessão à 21 horas e 43 

minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)

Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

Rio Grande do Sul
Bloco-PT - Paulo Paim*
PTB - Sérgio Zambiasi*
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)

Bloco-PT - João Pedro** (S)

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - Paulo Duque* (S)

Maioria-PP - Francisco Dornelles**

Ceará
PDT - Patrícia Saboya*
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

Paraná
Minoria-PSDB - 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*
PSC - 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*
PDT - Acir Gurgacz**

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 Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (27)

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007

Prazo final prorrogado: 21/02/2010
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM ) (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.
27. Senador Inácio Arruda passou à Relatoria em 14.10.2009, conforme notas taquigráficas da 29ª reunião da CPI, realizada na mesma data.

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 ( PSDB, DEM )
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 - 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 ( PSDB, DEM )
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   (PSDB-PR) (5,6)

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).
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PETROBRAS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 569, de 2009,
de autoria do Senador Alvaro Dias e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete
suplentes, destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, irregularidades envolvendo a empresa
Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis
(ANP), relacionadas com: a) indícios de fraudes nas licitações para reforma de plataformas de exploração
de petróleo, apontadas pela operação "Águas Profundas" da Polícia Federal; b) graves irregularidades
nos contratos de construção de plataformas, apontadas pelo Tribunal de Contas da União; c) indícios de
superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do
Tribunal de Contas da União; d) denúncias de desvios de dinheiro dos "royalties" do petróleo, apontados
pela operação "Royalties", da Polícia Federal; e) denúncias do Ministério Público Federal sobre fraudes
envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela ANP a usineiros; f) denúncias de uso de
artifícios contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de 4,3
bilhões de reais; g) denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal. 

(Requerimento nº 569, de 2009, lido em 15.5.2009)
Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE: 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 ( PSDB, DEM )

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) (1,4,5,6)

 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.
5. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
6. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
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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  (DEM-PE) (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE) (2)

RELATOR:  Senador Gerson Camata  (PMDB-ES)
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): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@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  (DEM-MT)
VICE-PRESIDENTE:  Senador João Pedro  (PT-AM)

RELATOR:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
Leitura: 25/03/2008

Instalação: 10/04/2008
Prazo final: 22/12/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Senador Jayme Campos   (DEM) (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   (PMDB) (2,3,4)

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.
3. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
4. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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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  (PSDB-PB)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO (2)

RELATOR:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
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) (3,4) 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. Vago, em virtude de o PTB ter cedido a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB).
3. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
4. 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).

Secretário(a): Irani Ribeiro dos Santos
Telefone(s): 33034854

Fax: 33031176
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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   (DEM) (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.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 330311176
E-mail: willw@senado.gov.br
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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  (PSDB-MS) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR) (4)

RELATOR:  Senadora Kátia Abreu  (DEM-TO) (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. Senador Flávio Arns   (PSDB) (5)

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).
5. Em 21.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro do PSDB na Comissão (Of. 184/09-GLPSDB).

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  (DEM-DF) (3)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG) (3)

RELATOR:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC) (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



novembro de 2009 ORDEM DO DIA sexta-feira 27 167

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

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) (2)

1.
2.
3.

4. Senador João Tenório   (PSDB) (1)

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   (PSDB) (4,6)

4. Senador Paulo Paim   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima   (PMDB) (3)

Senador Neuto De Conto   (PMDB) (3)

Senador Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (3)

Senador Valter Pereira   (PMDB) (3)

1. Senador Gerson Camata   (PMDB) (3)

2. Senador Leomar Quintanilha   (PMDB) (3,5,7,8)

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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador Flexa
Ribeiro (Of. n 107/09 - GLPSDB).
2. 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).
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.
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
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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

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:
Coordenação:

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   (PSC) (2,3,4)

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.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
*. 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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 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  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana  (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  Senador Romeu Tuma  (PTB-SP)

RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES:  Senador Marconi Perillo  (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROVAS:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)

RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
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
VAGO (1,2,4)

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).
4. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.

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 PRORROGADO: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2

PARECER FINAL PRORROGADO: 24.11.20093

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. 
3 Prazo prorrogado pela aprovação do Ofício s/nº/2009-CPP, em 30.09.2009.
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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) (35)

Delcídio Amaral   (PT) (29)

Aloizio Mercadante   (PT) (38)

Tião Viana   (PT) (37)

Marcelo Crivella   (PRB) (36)

Inácio Arruda   (PC DO B) (40)

César Borges   (PR) (32)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (34)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (31)

 3.  João Pedro   (PT) (11,41)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (28)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (30,72)

 6.  VAGO (4,39,81,82,83,84)

 7.  João Ribeiro   (PR) (33)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (65,67)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (55,58)

Gerson Camata   (PMDB) (53,71)

Valdir Raupp   (PMDB) (62)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,68,69)

Pedro Simon   (PMDB) (56,61)

Renan Calheiros   (PMDB) (57,77)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (54,60)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (63,66)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (3,59)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (1,59,80,85,86)

 5.  Lobão Filho   (PMDB) (9,64,70)

 6.  Paulo Duque   (PMDB) (2,59)

 7.  Almeida Lima   (PMDB) (57,78)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Eliseu Resende   (DEM) (48)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (18,43)

Efraim Morais   (DEM) (49)

Raimundo Colombo   (DEM) (46)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,50)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (13,47,76,79)

Cícero Lucena   (PSDB) (22)

João Tenório   (PSDB) (25)

Arthur Virgílio   (PSDB) (22,73)

Tasso Jereissati   (PSDB) (22)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (43)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (17,51)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (45)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (43)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (42)

 6.  José Agripino   (DEM) (5,44)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (23)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,24,74)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (26)

 10.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (27,75)

PTB (7)

João Vicente Claudino (52)

Gim Argello (52)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,52)

 2.  Fernando Collor (52)
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PDT
Osmar Dias (20)  1.  Jefferson Praia (10,21)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, 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).
23. 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.
24. 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.
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 Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. 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.
28. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
29. 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.
30. 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.
31. 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.



176 sexta-feira 27 ORDEM DO DIA novembro de 2009

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

32. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
33. Em 16.02.2009, o Senador 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.
34. 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.
35. 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).
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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.
43. 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).
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, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
46. 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.
47. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
48. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular 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 titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
51. 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.
52. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
53. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
54. 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).
55. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
56. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
57. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
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62. 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).
63. 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).
64. 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).
65. 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).
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 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).
68. 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).
69. 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).
70. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 -
GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. 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).
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 Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente 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).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.

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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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)

VAGO (3,18,29,71,81)

Augusto Botelho   (PT) (31)

Paulo Paim   (PT) (27)

Marcelo Crivella   (PRB) (30)

Fátima Cleide   (PT) (33,75,77,78)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (36,60,61)

Renato Casagrande   (PSB) (36,59,63)

 1.  VAGO (26,78)

 2.  César Borges   (PR) (28)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (34)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (1,2,13)

 5.  Ideli Salvatti   (PT) (32,35)

 6.  VAGO (36)

 7.  José Nery   (PSOL) (36,64,65)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (57,68,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (9,50)

Paulo Duque   (PMDB) (6,51)

VAGO (52,80)

Mão Santa   (PSC) (54,76,79)

 1.  Lobão Filho   (PMDB) (55)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (56)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (48)

 4.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (49,74,80)

 5.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (53)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Adelmir Santana   (DEM) (42)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (39)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,41)

Raimundo Colombo   (DEM) (46)

Flávio Arns   (PSDB) (23,37,83)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (20,66)

Papaléo Paes   (PSDB) (22)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (44)

 2.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (43,70,73)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,45)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,40)

 5.  Sérgio Guerra   (PSDB) (24,67,85)

 6.  Marisa Serrano   (PSDB) (25,82,86,87)

 7.  Lúcia Vânia   (PSDB) (21,38,84)

PTB (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,58)  1.  Gim Argello (14,16,62)

PDT
João Durval (17,47)  1.  Cristovam Buarque (19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
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, 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).
27. 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.
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
30. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
31. 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.
32. 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.
33. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
34. 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.
35. 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).
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
37. 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.
38. 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.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
41. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
42. 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.
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43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. 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.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. 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).
50. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
52. 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).
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 Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
59. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
60. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 -
GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. 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).
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 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).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
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.
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
82. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
83. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
84. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
87. Em 18.11.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 195/09-GLPSDB).

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PSDB-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) (2,11)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB) (7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Flávio Arns   (PSDB) (10,12,15)  1.  Paulo Paim   (PT) (9)

PMDB
Paulo Duque (4)  1.  VAGO (5,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (8)  1.  Gim Argello   (PTB) (3)

Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (8)  1.  Gim Argello   (PTB) (3)
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. 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.
3. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador 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, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (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 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.
10. 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).
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.
14. Vago em 01.10.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à Comissão (OF.GLPMDB nº 162/2009-GLPMDB).
15. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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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) (5)

Papaléo Paes   (PSDB) (9)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,3)

 2.  João Tenório   (PSDB) (2,11)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Augusto Botelho   (PT) (4)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (2,10)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (12,14,15)  1.  Paulo Duque (8)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (6)  1.  João Durval   (PDT) (7)

Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (6)  1.  João Durval   (PDT) (7)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. 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).
5. 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.
6. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
9. 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).
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 João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. 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.
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.
15. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515

Fax: 3303-3652
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   (PSC) (2,3)  1.  Wellington Salgado de Oliveira 

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB)  1.  Gim Argello   (PTB)
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.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515

Fax: 3303-3652
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) (38,74,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,35)

Eduardo Suplicy   (PT) (38)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (37)

Ideli Salvatti   (PT) (38)

João Pedro   (PT) (32,40,87,88,89)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,33)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,17,36)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (31)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,34,70)

 5.  César Borges   (PR) (39,40)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,30,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (54,68)

Almeida Lima   (PMDB) (60,68)

Gilvam Borges   (PMDB) (56,68)

Francisco Dornelles   (PP) (58,68)

Valter Pereira   (PMDB) (2,68)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (9,18,59,63)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (62,69)

 2.  Renan Calheiros   (PMDB) (57,65,86,93)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (55,67,78)

 4.  Lobão Filho   (PMDB) (5,64,76)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (51,61,66)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,68)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Kátia Abreu   (DEM) (49)

Demóstenes Torres   (DEM) (52)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (41,82,85)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (43)

Alvaro Dias   (PSDB) (27,73)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB) (24,71,91)

Lúcia Vânia   (PSDB) (27)

Tasso Jereissati   (PSDB) (27)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (47)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (50)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (42)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,45)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,48)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (29)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (28)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (26,72)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (25,75,90,92)

PTB (7)

Romeu Tuma (44)  1.  Gim Argello (46)

PDT
Osmar Dias (12,13,22)  1.  Patrícia Saboya (11,23,53,79,80,94,95)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. 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).
28. 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.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
34. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
35. Em 16.02.2009, o Senador 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.
36. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
37. Em 16.02.2009, 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.
38. 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).
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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 Magno Malta.
40. 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.
41. 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.
42. 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.
43. 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).
44. 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.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
46. 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.
47. 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.
48. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
49. 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.
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. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
52. 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.
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 Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (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 Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
64. 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).
65. 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).
66. 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).
67. 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).
68. 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).
69. 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).
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70. 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).
71. 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).
72. 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).
73. 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).
74. 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).
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).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315

E-mail: scomccj@senado.gov.br
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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

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)
RELATOR:  Senador Jarbas Vasconcelos  (PMDB-PE)

Designação:  28/10/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Aloizio Mercadante   (PT)
César Borges   (PR)

 1.  Serys Slhessarenko   (PT)
 2.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)
Renan Calheiros   (PMDB)

 1.  Francisco Dornelles   (PP)
 2.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Tasso Jereissati   (PSDB)
Marconi Perillo   (PSDB)

 1.  Kátia Abreu   (DEM)
 2.  Antonio Carlos Júnior   (DEM)

 3.  Alvaro Dias   (PSDB)

PTB
Romeu Tuma  1.  Gim Argello 

PDT
Osmar Dias  1.  VAGO (1)

Notas:
1. Em 16.11.2009, o Senador Flávio Torres deixa de compor a Subcomissão em virtude do retorno da Senadora Patrícia Saboya ao exercício do mandato.
*. Em 17.11.2009, lido o Of. nº 374/09-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião realizada no dia 28.10.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
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:  VAGO (93)

VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (73,79)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (36,81,89,92,94)

Augusto Botelho   (PT) (36)

Fátima Cleide   (PT) (36)

Paulo Paim   (PT) (36,50,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (30)

Ideli Salvatti   (PT) (31,76,78,80,95)

VAGO (37,85,86,87,98)

 1.  João Pedro   (PT) (1,38)

 2.  VAGO (35,95)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,33)

 4.  José Nery   (PSOL) (34)

 5.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (32,67,94,96)

 6.  João Ribeiro   (PR) (32,71)

 7.  Marina Silva   (PV) (32,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (64)

Mauro Fecury   (PMDB) (8,16,53,70,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (61)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (59)

Gerson Camata   (PMDB) (55)

VAGO (5,9,56,88)

VAGO (60,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (62)

 2.  Francisco Dornelles   (PP) (62,83,88)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (62)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (54)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (63)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,58)

 7.  Lobão Filho   (PMDB) (57)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,40)

Marco Maciel   (DEM) (45)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,51)

Heráclito Fortes   (DEM) (52)

José Agripino   (DEM) (13,44)

Adelmir Santana   (DEM) (41)

Alvaro Dias   (PSDB) (28)

Flávio Arns   (PSDB) (27,91)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (24,68,74,75)

Marisa Serrano   (PSDB) (29)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (42)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,49)

 3.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (48,77,82)

 4.  Efraim Morais   (DEM) (43)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (14,18,47)

 6.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (2,39)

 7.  Cícero Lucena   (PSDB) (25,69,75,84,90,97,99)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (23)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (22)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (26)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,46)

Romeu Tuma (46)

 1.  João Vicente Claudino (46)

 2.  Mozarildo Cavalcanti (46)

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 Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
23. 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.
24. 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.
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 Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
27. 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.
28. 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.
29. 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.
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, 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.
32. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
33. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
34. 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.
35. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
36. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
37. Em 16.02.2009, o Senador 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.
38. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
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39. Em 17.02.2009, 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.
40. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
41. 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.
42. 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.
43. 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.
44. 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.
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, 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).
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 Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
49. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
50. 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).
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
52. 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.
53. 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).
54. 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).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
60. 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).
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, 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).
63. 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).
64. 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).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como 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).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
90. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
91. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
92. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
93. Em 09.10.2009, vago em virtude de o Senador Flávio Arns deixar de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG), c/c o art. 81, § 2º, do RISF.
94. Em 14.10.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é remanejado da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
95. Em 14.10.2009, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
96. Em 14.10.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).
97. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
98. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
99. Em 18.11.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 194/09-GLPSDB).

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)

Ideli Salvatti   (PT) (7,13)

Paulo Paim   (PT) (8,14)

Inácio Arruda   (PC DO B) (16)

 1.  VAGO (7)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (13,14,21)

 3.  VAGO (7)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata   (PMDB) (3,18)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)
Francisco Dornelles   (PP) (11)

 1.  VAGO (7)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)
 3.  VAGO (19)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (4)

Marco Maciel   (DEM) (9)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)
Eduardo Azeredo   (PSDB) (10)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (1,6,20)

 2.  VAGO (9)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (5)

 4.  Cícero Lucena   (PSDB) (10,15)

 5.  Papaléo Paes   (PSDB) (7,12)

PDT
Cristovam Buarque (7,17)  1.  VAGO (17)

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).
9. Em 30.09.2009, o Senador Marco Maciel deixa a suplência e é designado membro titular do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Romeu
Tuma (Of. nº 183/2009/CE).
10. Em 30.09.2009, o Senador Eduardo Azeredo deixa a suplência e é designado membro titular do PSDB na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marconi Perillo (Of. nº 183/2009/CE).
11. Em 30.09.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Subcomissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (Of.
nº 183/2009/CE).
12. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
13. Em 30.09.2009, a Senadora Ideli Salvatti deixa a suplência e é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
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14. Em 30.09.2009, o Senador Flávio Arns deixa a titularidade e é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
15. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
16. Em 30.09.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Sérgio Zambiasi (Of. nº 183/2009/CE).
17. Em 30.09.2009, o Senador Cristovam Buarque deixa a suplência e é designado membro titular do PDT na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
18. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
19. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (Of. nº 183/2009/CE).
20. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
21. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Designação:  22/09/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Eduardo Suplicy   (PT)
Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  João Vicente Claudino   (PTB)
 2.

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)
Sérgio Zambiasi   (PTB)

 1.  Gerson Camata   (PMDB)
 2.  Neuto De Conto   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Raimundo Colombo   (DEM)
Gilberto Goellner   (DEM)

Alvaro Dias   (PSDB)

 1.  Flávio Arns   (PSDB) (1)

 2.

 3.  Papaléo Paes   (PSDB)

Notas:
1. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
*. Lido na sessão deliberativa ordinária de 30.09.2009 o Of. nº 183/2009/CE comunicando a indicação em reunião realizada no dia 22.09.2009 dos nomes
para comporem a Subcomissão.

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) (39,47,48,49)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (39)

Gilvam Borges   (PMDB) (40)

Valter Pereira   (PMDB) (39)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (39)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,38)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (39)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (39)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner   (DEM) (29)

Kátia Abreu   (DEM) (27)

Heráclito Fortes   (DEM) (34)

Eliseu Resende   (DEM) (32)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,19)

Cícero Lucena   (PSDB) (18)

Marisa Serrano   (PSDB) (17)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (33)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,35)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,31)

 4.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (9,30,44,46)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,15)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (14)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (16)

PTB
Gim Argello (6,28)  1.  Sérgio Zambiasi (28)

PDT
Jefferson Praia (8,13,37,42)  1.  Cristovam Buarque (12,36,41)

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 Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador 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 Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
21. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
23. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
26. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
27. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
28. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
30. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
33. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
34. 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.
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 Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
37. 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).
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, 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).
40. 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).
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).
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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
PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA) (5)

RELATOR:  Senador Gilberto Goellner  (DEM-MT) (6)

Instalação:  27/10/2009

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) (3,7,8)

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.
4. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
*. 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.
**. Em 04.11.2009, o Ofício nº 85/2009-CMA comunica a instalação da Subcomissão, em 27.10.2009, com eleição de cargos.

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 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016

Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. 

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB) (2)

VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA) (2)

RELATOR:  Senador Gilberto Goellner  (DEM-MT) (2)

Instalação:  29/09/2009

Atualização:  16/10/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Renato Casagrande   (PSB)
César Borges   (PR) (3)

 1.  Marina Silva   (PV) (4)

 2.  João Pedro   (PT) (3)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (1,5,6)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)
 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  Almeida Lima   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner   (DEM)
Adelmir Santana   (DEM)

Cícero Lucena   (PSDB)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 3.  Marisa Serrano   (PSDB)

PTB
Gim Argello  1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Jefferson Praia  1.  Cristovam Buarque 

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.
2. Em 30.09.2009, lido o Ofício nº 67/2009-CMA, que informa a eleição dos Senadores Cícero Lucena e César Borges para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, e designação do Senador Gilberto Goellner como Relator.
3. Em 30.09.2009, o Senador César Borges deixa a suplência e é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em
substituição ao Senador João Pedro, que passa a ocupar a suplência (Of. nº 67/2009/CMA).
4. Em 16.10.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Of. nº 78/2009-CMA).
5. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
6. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
*. 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.
**. Em 16.10.2009, lido o Ofício nº 78/2009-CMA, que altera a denominação da Subcomissão e o quantitativo de membros e informa mudanças na
composição, nos termos de aditamento ao RMA nº 48/2009-CMA.



210 sexta-feira 27 ORDEM DO DIA novembro de 2009

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

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)

Marcelo Crivella   (PRB) (21,53,60,61,64)

Fátima Cleide   (PT) (21)

Paulo Paim   (PT) (21)

Patrícia Saboya   (PDT) (3,20,48,49,57,65,67)

José Nery   (PSOL) (24)

 1.  João Pedro   (PT) (19)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT) (23)

 3.  VAGO (11,22,26,64)

 4.  Marina Silva   (PV) (22,45,50,52)

 5.  Magno Malta   (PR) (22,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (41,44)

Gerson Camata   (PMDB) (40)

VAGO (35,43)

Gilvam Borges   (PMDB) (34)

Paulo Duque   (PMDB) (10,12,33)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (37)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (42)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (38)

 4.  Mão Santa   (PSC) (39,56,58)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (36,55,63,66)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Agripino   (DEM) (2,29)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (30)

Eliseu Resende   (DEM) (4,28)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (18)

Cícero Lucena   (PSDB) (18)

Flávio Arns   (PSDB) (1,5,61)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (32)

 2.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (31,51,54)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (25)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,27)

 5.  VAGO (16,47,59,62)

 6.  Mário Couto   (PSDB) (17)

 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).

(cedida ao PDT)
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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, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, 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.
21. 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).
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, 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.
24. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
26. 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).
27. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
29. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
30. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
31. 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.
32. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. 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).
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 Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
42. 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).
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.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
60. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).
62. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
63. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
64. Em 19.11.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 154/2009-GLDBAG).
65. Em 20.11.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede vaga de membro titular na Comissão ao PDT (Of. nº 153/2009-GLDBAG).
66. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
67. Em 24.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PDT pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
82/2009-LPDT).

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:  Senador Paulo Paim  (PT-RS) (16)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Paulo Paim   (PT) (6)  1.  Fátima Cleide   (PT) (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (15,17,18)

Valter Pereira   (PMDB) (11)

 1.  Gilvam Borges   (PMDB) (3,7)

 2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (1,4,9)

Mário Couto   (PSDB) (13)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (12)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB)

PDT
Jefferson Praia (8)  1.  Cristovam Buarque (10)

PTB
Sérgio Zambiasi (14)  1.

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of. 111/2008-GLPMDB).
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Em 12.06.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Flávio Arns (OF. CDH 078-09).
6. Em 12.06.2009, a Senadora Serys Slhessarenko deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. CDH 078-09).
7. Em 12.06.2009, o Senador Gilvam Borges é designado Suplente do PMDB, na Comissão (Of. CDH 078-09).
8. Em 12/06/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
9. Em 12.06.2009, o Senador Heráclito Fortes deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (OF. CDH 078-09).
10. Em 12/06/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
11. 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).
12. Em 12/06/2009, o Senador Adelmir Santana é designado Suplente do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão (Of. CDH 078/09).
13. 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).
14. Em 12/06/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Titular do PTB, na Comissão (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.
16. Em 15.04.2009, o Senador Paulo Paim foi eleito Presidente da Subcomissão (Ofício nº 078/09 - CDH).
17. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
18. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL

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   (PSDB) (1,2)

 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).
2. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
*. 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.
**. Em 03.08.2009 foi à publicação o OF. Nº 086/09-CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 26, de 2009-CDH, cujo teor renomeia o
colegiado para Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo e Acompanhamento da Regularização Fundiária na Amazônia Legal.

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) (43)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (46,74)

João Ribeiro   (PR) (41,67)

João Pedro   (PT) (40)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (42,54,66,86,87)

 1.  Aloizio Mercadante   (PT) (39,71,85,88,89)

 2.  Marina Silva   (PV) (47,83,84)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (45,73)

 4.  Magno Malta   (PR) (38)

 5.  Augusto Botelho   (PT) (22,44,49,70)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (62)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (64)

Romero Jucá   (PMDB) (3,72,75)

Paulo Duque   (PMDB) (4)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,63)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (2)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,65)

 5.  Gilvam Borges   (PMDB) (10,21,61)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Efraim Morais   (DEM) (58)

Demóstenes Torres   (DEM) (57)

Marco Maciel   (DEM) (18,29,56)

Heráclito Fortes   (DEM) (8,51)

João Tenório   (PSDB) (33,68)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (33)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (36)

 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) (35)

 6.  Arthur Virgílio   (PSDB) (17,34,69)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (37)

PTB (12)

Fernando Collor (13,14,15,16,25,26,28,30,48)  1.  Mozarildo Cavalcanti (48)

PDT
Patrícia Saboya (31,59,81,82,90,91)  1.  Cristovam Buarque (20,32,60)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)



novembro de 2009 ORDEM DO DIA sexta-feira 27 219

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

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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
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 Inácio Arruda.
40. 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.
41. 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.
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 Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
44. 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.
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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, 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.
48. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
49. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
51. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
53. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
54. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
55. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
56. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
57. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
58. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
59. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
66. 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).
67. 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).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
69. 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 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).
71. 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).
72. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
73. 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).
74. 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).
75. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
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, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
79. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-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).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS 10:00 hs - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546

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): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
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 )
VAGO (9,10)  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.
10. Vago em 02.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 024/2009-GLPMDB).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
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)

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.  VAGO (4)

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).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
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) (16)

Delcídio Amaral   (PT) (16,29,60)

Ideli Salvatti   (PT) (16)

Inácio Arruda   (PC DO B) (19)

Fátima Cleide   (PT) (21)

João Ribeiro   (PR) (22)

 1.  Marina Silva   (PV) (23,66,68)

 2.  Paulo Paim   (PT) (18,29,55)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (25)

 4.  VAGO (24,71,72,73)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (17)

 6.  João Pedro   (PT) (20)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (50,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (49)

Paulo Duque   (PMDB) (44)

Mão Santa   (PSC) (5,9,53,70,74)

Valdir Raupp   (PMDB) (54,59)

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) (51,58,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner   (DEM) (27)

Eliseu Resende   (DEM) (32)

Heráclito Fortes   (DEM) (38)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (34,67,69)

Kátia Abreu   (DEM) (7,28)

Arthur Virgílio   (PSDB) (42,61,65)

João Tenório   (PSDB) (40,56)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (15)

Marconi Perillo   (PSDB) (41)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (31)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (33)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (35)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (30)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,36)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (15)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (13,57,65)

 8.  Alvaro Dias   (PSDB) (15,62)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (14)

PTB (4)

Fernando Collor (37)  1.  Gim Argello (37)

PDT
Acir Gurgacz (12,75)  1.  João Durval (39,75)

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, 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).
17. 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.
18. 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.
19. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
20. Em 16.02.2009, o Senador 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 Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. 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.
30. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
32. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. 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.
34. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
35. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
36. 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.
37. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
38. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
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 Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
42. 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.
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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 João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
57. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
58. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
59. 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).
60. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
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).
72. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
73. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão (Of. 142/2009-GLDBAG).
74. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
75. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador João Durval, que passa à
suplência, no lugar do Senador Osmar Dias (Of. 79/09-GLPDT).
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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) (28)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,25)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (27)

José Nery   (PSOL) (26)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,24)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (23,50)

 3.  Tião Viana   (PT) (23,54)

 4.  VAGO (23)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB) (33,41,55,57)

Valter Pereira   (PMDB) (1,44)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,43)

Almeida Lima   (PMDB) (42)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (45)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (46)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (48)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (47,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Agripino   (DEM) (36)

Marco Maciel   (DEM) (37)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (38)

Adelmir Santana   (DEM) (34)

Lúcia Vânia   (PSDB) (18)

Marconi Perillo   (PSDB) (20)

Papaléo Paes   (PSDB) (17)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (29)

 2.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (30,52,53)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM) (9,12,32)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (6,14,31)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB) (19)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB) (10,13,22)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (21)

PTB (5)

Gim Argello (35)  1.  Mozarildo Cavalcanti (35)

PDT
Jefferson Praia (8,16,40)  1.  João Durval (15,39)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
16. 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.
17. 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.
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 Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
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 Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
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, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
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 José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
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, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
39. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. 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).
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 Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
46. 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).
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Gilberto Goellner  (DEM-MT)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Delcídio Amaral   (PT) (22)

VAGO (23,63,67)

Augusto Botelho   (PT) (21,32,49)

César Borges   (PR) (18,54)

 1.  Paulo Paim   (PT) (22)

 2.  Fátima Cleide   (PT) (4,6,19)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (20,60,61,62,64)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (17,52)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,11,44,47,59,68,69)

Neuto De Conto   (PMDB) (40,43)

Gerson Camata   (PMDB) (36,46)

Valter Pereira   (PMDB) (34,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (37,45)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (38,41)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (35,39)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (42,48)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner   (DEM) (26)

Raimundo Colombo   (DEM) (27)

Kátia Abreu   (DEM) (28)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (8,10,30,57,58)

VAGO (13,53,56,65,66)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,55)

Marisa Serrano   (PSDB) (15)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM) (3,33)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM) (31)

 3.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,24)

 4.  José Agripino   (DEM) (25)

 5.  Mário Couto   (PSDB) (16,55)

 6.  João Tenório   (PSDB) (15)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (12)

PTB (5)

Romeu Tuma (9,29)  1.  Sérgio Zambiasi (29,51)

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. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao 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 Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, 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).
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. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
18. 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.
19. 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).
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
21. 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.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. 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.
24. 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).
25. 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).
26. 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).
27. 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).
28. 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).
29. 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).
30. 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).
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 Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. 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).
35. 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).
36. 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).
37. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
38. Em 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).
39. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. Em 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).
41. 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).
42. 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).
43. 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).
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44. 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).
45. 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).
46. 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).
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 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
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 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).
56. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-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).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
64. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
65. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS -

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) (18)

Magno Malta   (PR) (21)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (20,41,44)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (22)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (19,52,54)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (20,43)

 4.  João Ribeiro   (PR) (20,47)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (37)

Lobão Filho   (PMDB) (35)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,39)

Valdir Raupp   (PMDB) (40,46)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (36)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (38)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,34,42,48)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,53,56,58)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,23)

José Agripino   (DEM) (6,12,29)

Efraim Morais   (DEM) (24)

Cícero Lucena   (PSDB) (14)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (16,31)

Papaléo Paes   (PSDB) (15)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (27)

 2.  Eliseu Resende   (DEM) (25)

 3.  Marco Maciel   (DEM) (1)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (26)

 5.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (16,31)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB) (17,49)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (11,16,45)

PTB (5)

Sérgio Zambiasi (28)  1.  Fernando Collor (28)

PDT
Acir Gurgacz (13,32,50,51,55,57)  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, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
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, 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).
17. 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.
18. 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.
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. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
21. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
22. Em 16.02.2009, o Senador 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 Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
24. 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).
25. 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).
26. 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).
27. 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).
28. 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).
29. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
30. 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).
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 Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
35. 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).
36. 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).
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 Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
39. 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).
40. 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).
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, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (3)

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

MEMBROS
PMDB

Wellington Salgado de Oliveira   (MG) (4)

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO)

PTB
VAGO (2)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (5,7,8)

PR
Magno Malta   (ES) (1,6,10)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ) (9)

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  26/11/2009
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
6. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
7. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
8. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
9. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
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