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Ata da 92ª Sessão, Deliberativa Extraordinária 
em 8 de junho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney

(Inicia-se a Sessão às 10 horas e 14 minu-
tos, e encerra-se às 11 horas e 33 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:



26612 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos 
trabalhos.

Em primeiro lugar, quero comunicar que estamos 
sendo visitados pelos alunos da Faculdade de Direito 
de Santa Catarina (Univille).

Sejam bem-vindos!
Esta sessão se destina a ser a primeira sessão 

de discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Se-
nado nº 156, de 2009, que trata da reforma do Código 
de Processo Penal.

De acordo com o Regimento, art. 188, nós tere-
mos uma sessão exclusivamente dedicada à discus-
são do projeto.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Até o presente instante, não há oradores inscri-

tos. Peço aos oradores que desejam tratar da matéria 
que se inscrevem na Mesa. 

Vou anunciar a ementa.
Item único

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 156, de 2009, de autoria do 
Senador José Sarney, que reforma o Código 
de Processo Penal.

Pareceres sob o nº 2.630, de 2009, e 
334, de 2010, das Comissões:

– Temporária de Estudo da Reforma do 
Código de Processo Penal, Relator: Senador 
Renato Casagrande, favorável ao projeto, com 
sugestões acolhidas, nos termos da Emenda 
nº 1, da Comissão Temporária (Substitutivo), 
que oferece; e pela rejeição dos Projetos de 
Lei da Câmara nºs 34 e 36, de 2003; 77 e 93, 
de 2004; 69 e 135, de 2005; 35 e 64, de 2006; 
4, 35 e 98, de 2007; 8, 202 e 205, de 2008; 
8, 127, 145 e 182, de 2009; e dos Projetos 
de Lei do Senado de nºs 248, de 2002; 437, 
479, 486 e 514, de 2003; 77, 82, 116 e 365, 
de 2004; 1 e 367, de 2005; 148, 160, 230, 276 
e 280, de 2006; 119, 149, 179, 212, 321, 335, 
422 e 736, de 2007; 270, 327 e 420, de 2008; 
239 e 257, de 2009; e 8, de 2010, anexados 
à presente matéria;

– de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do Requerimento 
nº 1.694, de 2009), Relator, Senador Renato 
Casagrande, favorável ao projeto, nos termos 

da Emenda nº 2 (Substitutivo), que oferece, 
e pela rejeição das matérias correlatas ane-
xadas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, presto 
os seguintes esclarecimentos. 

Foi criada a Comissão de Juristas, responsável 
pela elaboração de anteprojeto de reforma do Código 
de Processo Penal, nos termos dos Requerimentos 
nº 227, 751 e 797, de 2008, aprovados pelo Plenário 
desta Casa e pelos Atos da Presidência nº 11, 17 e 
18, de 2009.

A Comissão de Juristas concluiu os trabalhos com 
a apresentação do Projeto de Lei do Senado nº 156, de 
2009, que reforma o Código de Processo Penal.

Lido o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, 
na sessão de 22 de abril de 2009, foi criada a Comis-
são Temporária de Estudos da Reforma do Código 
de Processo Penal, de acordo com o art. 374 do Re-
gimento.

Na sessão do dia 15 de dezembro de 2009, foi 
lido o Parecer final, de nº 2.630, de 2009, da Comis-
são Temporária.

Na sessão do dia 17 de dezembro de 2009, foi 
lido e aprovado o Requerimento nº 1.694, de 2009, 
de audiência da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

Em 12 de abril de 2010, foi lido o Parecer nº 
334, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação do projeto.

De acordo com o disposto no inciso XI do art. 374 
do Regimento Interno, a matéria deverá ser debatida 
durante três sessões deliberativas consecutivas, após 
o que a discussão poderá ser encerrada mediante a 
autorização do Plenário, a requerimento de Líder.

Antes de iniciarmos a discussão da matéria, esta 
Presidência concederá a palavra ao Presidente e ao 
Relator-Geral da Comissão Temporária. (Pausa.)

Na ausência do Presidente da Comissão Tempo-
rária, Senador Demóstenes Torres, concedo a palavra 
ao Relator-Geral, Senador Renato Casagrande.

Pela ementa que acabo de ler, verifica a Casa 
o grande número de projetos e de ações foram apre-
sentados em ambas as Casas do Congresso destina-
das a esse fim, qual seja, o de reforma do Código de 
Processo Penal.

Assim, esta Casa realiza um trabalho final, que 
demorou muitos anos, após percorrer um longo e tra-
balhoso caminho no sentido de que o Senado ofereça 
ao País essa contribuição importante e definitiva na 
história da legislação brasileira.

Concedo a palavra a V. Exª.
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O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Obrigado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras 
e senhores, alunos de Santa Catarina aqui presentes, 
professores, em primeiro lugar, quero dizer que esta-
mos iniciando hoje a discussão da matéria. Espero que 
consigamos fazer, Sr. Presidente, as outras sessões 
de discussão amanhã, quarta-feira, e na quinta-feira, 
para que depois possamos marcar a primeira sessão 
de votação da matéria.

É importante relembrar aos Srs. Senadores, até 
porque já têm conhecimento, bem como aos que nos 
acompanham, que esta é uma votação em dois tur-
nos. Teremos a primeira votação e, depois, um turno 
suplementar. Há modificações, alterações que vamos 
fazer, Senador Augusto Botelho, que acontecerão en-
tre a votação em primeiro turno, ou seja, na primeira 
votação, e a votação em turno suplementar.

Então, esperamos, nesta semana, dar um passo 
adiante neste debate, para que possamos consolidar 
o projeto, que foi resultado da Comissão Externa de 
Juristas, organizada por meio de um requerimento de 
minha autoria, aprovado pela Casa, e pelo Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente da Casa em 2008. 
Depois, o projeto foi entregue ao Senador Presidente, 
José Sarney, autor do projeto. O projeto que estamos 
discutindo é de autoria do Senador José Sarney, que 
transformou o anteprojeto em projeto, através da sua 
assinatura, da sua autoria. Foi aprovado na Comis-
são Especial e na Comissão de Constituição e Justi-
ça, depois diversas audiências públicas foram feitas 
Brasil afora.

Estamos reformulando o Código de Processo Pe-
nal, que já sofreu alterações, Senador Antonio Carlos 
Magalhães Júnior. O nosso Código de Processo Penal 
é de 1941. Esse Código já sofreu algumas alterações, 
mas ainda tem o espírito de 1941. São mais de setenta 
anos do mesmo Código. Um Código que foi implanta-
do por um decreto lei do Presidente Getúlio Vargas no 
momento em que o nazismo e o fascismo eram muito 
dominantes em termos de pensamento no mundo. E 
nós ainda não havíamos conseguido organizar uma 
reestruturação completa do Código de Processo Penal, 
que acabou se transformando em uma peça, Senador 
Geraldo Mesquita, da impunidade.

Hoje, o Código é um instrumento que bons ad-
vogados usam. Clientes que têm dinheiro pagam bons 
advogados, e o processo, muitas vezes, vai para o in-
finito, sem julgamento, daí a causa da criminalidade 
e da impunidade. Quanto menor o risco da punição, 
maior é a prática do crime, maior é o incentivo à prá-
tica do crime.

Então, reformular o Código de Processo Penal, 
para que nós possamos, mantendo o amplo direito de 
defesa, que é um princípio constitucional, um princípio 
de toda a democracia, dar agilidade e desburocratizar o 
processo penal. Isso é, para nós, fundamental, Senador 
Gerson Camata, que tem experiência nessa área.

Rapidamente, vou aqui citar os principais pontos 
que norteiam este nosso relatório, que estamos discu-
tindo a partir de hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Casagrande, peço licença para interromper 
V. Exª porque quero ressaltar o trabalho feito pelo coor-
denador, Ministro Hamilton Carvalhido, durante toda a 
elaboração deste projeto que nós estamos discutindo. 
É de justiça ressaltar o trabalho que ele realizou com 
dedicação e com grande capacidade jurídica, cultura 
e, ao mesmo tempo, espírito público. Acho que V. Exª 
concorda com as minhas palavras, de forma que este 
é o conhecimento do Senado Federal.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Concordo plenamente e transformo também as 
palavras de V. Exª em minhas palavras.

O Ministro Hamilton Carvalhido é um animado 
debatedor e estudioso do tema e nos ajudou muito 
como Presidente da Comissão. O Procurador Eugênio 
Pacelli também, como Relator, ajudou muito.

Eu quero, Presidente, então, antes de entrar aqui 
nos itens, também fazer um registro fundamental. V. 
Exª também, com base nessa experiência do Código 
de Processo Penal, montou mais algumas comissões 
de trabalho.

Hoje, pelo que estou convidado, V. Exª vai receber 
a proposta da Comissão sobre o Código de Processo 
Civil. Quero fazer este registro porque, se nós avan-
çarmos nessas matérias, nós estaremos, sim, dando 
uma grande e boa contribuição ao Brasil, reformulando, 
dando agilidade, adequando, modernizando os princi-
pais instrumentos da legislação brasileira com relação 
ao processo penal e com relação ao processo civil. São 
dois temas fundamentais e importantes.

Quero parabenizar V. Exª por esta iniciativa.
E vai receber hoje? Está certa a informação? Vai 

receber da Comissão, hoje, esse primeiro documento, 
primeiro trabalho?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – PA) 
– Vou receber hoje o projeto elaborado pela comissão 
designada, que tem como Presidente o Ministro Fux, e, 
depois, naturalmente, na forma do Regimento, vamos 
encaminhar ao Plenário para seguir a mesma tramita-
ção que teve o Código de Processo Penal.

Quero também comunicar ao Plenário e a V. 
Exª, que se refere ao assunto, que, da mesma ma-
neira, constituí uma comissão encarregada de fazer a 
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modificação do Código Eleitoral, de que o País tanto 
necessita, dada a variedade de leis que tornaram um 
verdadeiro caos a legislação eleitoral no Brasil. Essa 
comissão já está constituída e vai começar a trabalhar 
sob a Presidência do Ministro Toffoli.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Muito bem. Muito bem. Parabéns, Presidente. 
Essa é a agenda que precisamos aqui no Senado.

Hoje, nosso Código do Processo Penal tem um 
modelo que não estabelece um equilíbrio entre os 
agentes do processo penal. Nós estamos estabele-
cendo um modelo acusatório que trabalha e aponta 
para a imparcialidade do órgão julgador. Esse modelo 
acusatório estabelece uma definição clara da atuação 
de cada um dos sujeitos processuais. O juiz natural-
mente julga, o promotor acusa, a polícia investiga e 
os demais operadores do processo penal, como o as-
sistente técnico e o defensor, têm suas funções bem 
definidas. A gestão da prova cabe principalmente às 
partes. Quem tem que produzir as provas são as partes. 
O juiz não pode substituir o órgão acusador. Mas o juiz 
pode sim, Senador Gerson Camata, atuar efetivamen-
te, pois pode determinar diligências para esclarecer a 
prova produzida. Ele não precisa ficar só recebendo a 
prova, o documento ou os indícios; ele pode também 
atuar na hora em que tiver dúvidas com relação à pro-
va produzida. Além disso, pode determinar, de ofício, 
medidas cautelares na fase processual.

Uma questão também que nós alteramos é a tra-
mitação do inquérito policial. Como é hoje a tramitação 
do inquérito policial? O delegado é o presidente, ele 
preside o inquérito. Assim que ele termina o inquéri-
to, encaminha-o ao juiz – e chega o Senador Romeu 
Tuma, que chegou e que também é um delegado mi-
litante, atuante, conhece o assunto e participou de 
todos os nossos debates na Comissão Especial e na 
Comissão de Justiça. O delegado recebe uma denún-
cia, abre o inquérito e preside o inquérito; terminado 
o inquérito, ele manda para o juiz, que, por sua vez, 
manda para o promotor; este, se quiser alguma coisa 
a mais do delegado, manda para o juiz, que o devolve 
ao delegado de novo. Então, há uma triangulação que, 
às vezes, parece fácil quando a gente fala, mas que, 
na prática, Senador Epitacio Cafeteira, demora duas 
semanas, um mês. Às vezes não se tem um juiz, às 
vezes não se tem um promotor, às vezes não se tem 
um delegado, notadamente em comarcas menores, 
em cidades menores. 

O prazo para concluir o inquérito policial atual 
é de 10 dias, quando o réu está preso, e de 30 dias 
quando o réu está solto.

Ainda sobre a situação atual, lembro que os autos 
são enviados ao juiz, e o juiz decide se os arquiva ou 

não; o juiz decide se quer ou não a prorrogação ainda 
desse trabalho do inquérito.

O que nós estamos propondo? Estamos propondo 
uma relação direta do delegado com o promotor. O juiz 
entraria na hora do arquivamento, na hora de se pedir 
alguma complementação, se for o caso; se alguma das 
partes provocar o juiz, ele se pronuncia com relação ao 
inquérito, mas quem vai presidir o inquérito é o delega-
do, que vai se relacionar diretamente com o promotor. 
Não é preciso que haja a intermediação do juiz.

Então, o delegado pode requerer medidas cau-
telares ou probatórias ao juiz das garantias. O juiz vai 
estar ali vigilante a todo o processo, mas sem precisar 
ficar num sistema de triangulação e numa burocracia 
exagerada com relação à conclusão e à condução do 
inquérito. O delegado realiza seu trabalho com impar-
cialidade e independência.

Prazo não mais de 10 dias; mas de 15 dias para 
o réu preso – de 10 passa para 15 – e de 30 passa 
para 90, quando o réu estiver solto, porque hoje esses 
prazos, fatalmente ou geralmente, não são cumpridos 
quando o réu está solto. Quando o réu está preso, 
tem que cumprir porque o advogado do réu peticio-
na e estabelece vigilância com relação a esse prazo. 
Então, 30 dias para réu solto é um prazo pequeno, e 
os estudiosos da área acharam que se poderia levar 
para 90 dias a conclusão do inquérito quando o réu 
estiver solto.

Os autos são enviados ao Ministério Público após 
a conclusão do inquérito. O juiz das garantias decide 
sobre pedido de arquivamento ou não.

Se o inquérito não for concluído no prazo, o juiz 
pode prorrogar por 15 dias quando o réu estiver preso 
– por mais 15 dias. Então, 15 mais 15 são 30 dias. E, 
quando o réu estiver solto, pode ser uma negociação 
ali entre o juiz, o promotor e o delegado.

Nós estamos implantando e estabelecendo o juiz 
das garantias, Sr. Presidente, que é o juiz que decide 
sobre as medidas cautelares e probatórias no inqué-
rito policial. É o responsável último pelo controle da 
legalidade da investigação. É o juiz que vai cuidar da 
investigação – quebra de sigilo telefônico, bancário –, 
que vai cuidar da vigilância com relação ao inquérito. 
É o juiz que vai estar vigilante com relação ao proces-
so de investigação. 

Por que isso? Primeiro, para dar agilidade. Nós 
estamos querendo que haja agilidade no processo 
penal. Será um juiz especializado em investigação, 
como hoje há as centrais de inquéritos. Poderá ha-
ver juízes das garantias que sejam especializados no 
processo de investigação, dando, com isso, agilidade 
ao processo.
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Além do mais, ninguém vai se contaminar com 
o processo. Muitas vezes o juiz participa da fase de 
investigação, contamina-se com o processo e já co-
meça a tomar lado no processo. Raramente acontece, 
mas pode acontecer. Isso também aponta na direção 
da imparcialidade.

Hoje, o juiz da investigação fica vinculado ao 
processo; é ele quem investiga ou que autoriza a in-
vestigação e os procedimentos da investigação, e é 
ele quem vai julgar o processo.

Então, às vezes, as tarefas são demasiadas, são 
exageradas, e não dá tempo, não há condições de o 
juiz concluir o seu trabalho no tempo adequado. Às 
vezes, o juiz, de fato, fica contaminado com o proces-
so de investigação.

Com a reforma, juiz das garantias não participa do 
processo de julgamento – tem um impedimento. O juiz 
das garantias intervirá apenas quando a investigação 
atingir direitos fundamentais do investigado. 

A vantagem é a especialização do juiz. Vamos 
ter juízes especializados nessa área de investigação 
e vamos ter imparcialidade. Como vamos fazer isso? 
Vamos precisar de mais juízes. Como vamos fazer?

Não podemos desconhecer a realidade do Brasil. 
Então, estamos definindo e propondo no nosso relatório 
que a Lei de Organização Judiciária – cada Estado tem 
a sua, a União a tem, os Estados a têm – vai definir a 
regra; define a regra de como fazer. Vamos ter um juiz 
das garantias na região norte do Estado, na região 
noroeste, na região sul, na região metropolitana. Pode 
haver alguns juízes especializados por região.

Então, cada Lei de Organização Judiciária vai de-
finir. Teremos um prazo de implantação, de seis anos 
nas comarcas com apenas um juiz, e de três anos nos 
demais casos, onde há mais de um juiz.

Também, hoje, temos as medidas cautelares, que 
são prisão, liberdade provisória e fiança. Hoje, numa 
fase cautelar do processo, ainda numa fase pré-pro-
cessual, o juiz decreta alguma sentença para quem 
está sendo investigado: ou dá liberdade provisória, ou 
decreta prisão, ou estabelece uma fiança – ele não tem 
alternativa. Hoje é assim, e a fiança tem uma aplicação 
muito pequena. A fiança hoje no Brasil é de um valor 
praticamente irrisório, uma medida desmoralizada. Na 
prática, o juiz só tem duas opções: é prender ou soltar 
– não há outra opção.

Os presos provisórios no Brasil hoje, Senador 
Marco Maciel, já são 30% dos presos. No Espírito 
Santo, Senador Gerson Camata, nosso Estado, que 
vive um desafio no combate à criminalidade, os presos 
provisórios chegam a 50%. Temos que fazer a inversão 
desse fluxo. Como é que se inverte isso?

É preciso dar alternativas ao juiz que não seja 
só a prisão ou só a liberdade. O juiz, às vezes, esta-
belece a liberdade para alguém, para um delinqüen-
te, e ele não sabe, não tem segurança se deveria dar 
liberdade provisória a ele – às vezes, manda para a 
cadeia, para a detenção, para o centro de detenção 
provisória, alguém que não tem certeza se deveria 
mandar para lá.

Então, estamos dando aqui alternativas para o 
juiz decidir de outra forma, como a fiança – daqui a 
pouquinho vamos falar sobre ela; estamos aumentando 
muito a fiança. Para quem não tem condições de pa-
gar, a fiança não é uma medida, mas para quem tem 
condição de pagar, pode ser uma medida, em delitos 
até cinco anos. Estamos possibilitando o recolhimento 
domiciliar, o monitoramento eletrônico, sobre o qual o 
CNJ já até tomou uma decisão como conselho. Estamos 
possibilitando a suspensão do exercício de uma fun-
ção pública. Às vezes, um investigado, um denunciado 
ocupa, ou alguém que foi preso em flagrante, ocupa 
uma função pública importante, e o juiz pode decretar 
a perda dessa função pública. O juiz pode decretar de 
forma cautelar a perda dessa função pública como me-
dida até de proteção – não vai preso, mas pode perder 
a função. Pode decretar a suspensão da atividade de 
pessoa jurídica – às vezes, é uma empresa, o diretor 
de uma empresa, o ainda a proibição de frequentar 
determinados locais – às vezes, a prisão ou a possi-
bilidade de prisão, de recolhimento, está relacionada 
a um iminente ato violento em algum local, num bar, 
num restaurante, numa residência, na residência de 
uma ex-companheira, de um ex-companheiro. Então, a 
proibição de frequentar determinados locais, a suspen-
são de habilitação, afastamento do lar, a proibição de 
ausentar-se da comarca ou do País, comparecimento 
periódico em juízo. Então, são diversas medidas que 
não sejam só a liberdade ou só a prisão.

Só para V. Exªs terem uma ideia, em 2000, os 
presos provisórios no Brasil eram 43.044; em 2009, 
esse número chegou a 150 mil presos provisórios. Pas-
samos de 43 mil para 150 mil, de 2000 até 2009 – o 
número de presos provisórios subiu 247%. O número 
de presos em regime fechado, em 2000, era de 100 
mil, passou para 172 mil – subiu 72%.

Então, temos que prender quem precisa da pri-
são, mas também é preciso fazer com que a Justiça 
possa funcionar mais rápido, que a Defensoria Pública 
possa ter estrutura, para que estabeleçamos outras 
formas de controle sobre esse indivíduo que não seja 
só a liberdade ou que não seja só a prisão. Enquan-
to tem muita gente presa, que, às vezes, não deveria 
estar, tem muita gente que está com liberdade na rua 
e que deveria estar presa. Então, inverter esse fluxo 
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é fundamental e é importante para nós. São diversas 
medidas que estamos aplicando.

A fiança, hoje, é de um até cem salários mínimos, 
podendo esse valor ser multiplicado por dez. Quando 
a pena é de até dois anos, é de um a cinco salários 
mínimos; de dois a quatro anos, é de cinco a vinte; aci-
ma de quatro anos, é de vinte a cem, sendo que esses 
valores, a critério do juiz, podem ser multiplicados por 
dez. A fiança é assim hoje. Só que esse é um instru-
mento desmoralizado. Estou certo, Senador Romeu 
Tuma? É um instrumento desmoralizado. 

Nós estamos tentando recuperar a fiança. A fian-
ça é uma medida cautelar que pode ser usada junto 
com outra medida cautelar. Você pode decretar o mo-
nitoramento eletrônico, mas, dependendo do crime, 
decretar também a fiança, ou você pode decretar só 
a fiança. Ela pode ser aplicada junto com outra me-
dida cautelar e se destina ao pagamento de custas e 
indenização. 

Ela está estabelecida e proposta da seguinte 
forma. 

Crimes com pena igual ou maior do que oito 
anos: vai de um a duzentos salários mínimos – isso 
daria R$102 mil. A critério do juiz, esse valor pode ser 
aumentado até cem vezes, o que daria R$10,2 milhões 
– isso para crimes cuja pena seja igual ou superior a 
oito anos. Crimes com pena menor do que oito anos: 
de um a cem. Então, seria até (valor máximo) R$51 
mil, podendo esse valor ser aumentado até cem vezes, 
o que daria R$5,1 milhões. Lógico que quem não tem 
recursos tem o direito de apresentar as justificativas 
e os documentos que comprovam sua incapacidade 
financeira. Mas nós estamos tentando recuperar a fian-
ça como instrumento de medida cautelar.

Além disso, outras novidades estão previstas 
no Código, como a indisponibilidade dos bens. Quem 
está sendo investigado, quem está envolvido num pro-
cesso penal hoje não pode ter seus bens tornados in-
disponíveis. Nós estamos permitindo que esses bens 
possam ser tornados indisponíveis, que esses bens 
não possam ser transferidos, alienados, até chegar 
ao final do processo.

Outra coisa: nós estamos permitindo a alienação 
cautelar de bens, como acontece no crime de tráfico de 
drogas – o traficante Abadia teve seus bens leiloados 
antes que o processo chegasse ao final. Nós estamos 
permitindo também que, no processo penal, os bens 
possam ser alienados, porque, se não for assim, os 
bens ficam no pátio da delegacia ou no pátio deter-
minado pela Justiça se deteriorando, o valor desses 
bens são reduzidos, há prejuízo para quem é proprie-
tário, há prejuízo para a sociedade, há prejuízo para 

quem foi usurpado desses bens. Nós, então, estamos 
permitindo a alienação cautelar de bens.

Ainda no decorrer do processo: o sequestro de 
bens e medidas de indisponibilidade poderão recair 
sobre o patrimônio de laranjas. Muita gente transfere 
bens para laranjas, numa operação clara para fugir 
da pena. Então, o sequestro também pode atingir os 
laranjas.

Direito da vítima. Nós estamos prevendo direitos 
para a vítima, porque hoje só são previstos direitos para 
quem está preso. Nós estamos prevendo direitos para 
a vítima e para a família da vítima, que precisam ter 
acesso a informações relativas ao processo; têm todo 
o direito de assistência, de informação. A vítima tem 
de ter direitos. O direito é do réu e da família do réu; o 
direito é da vítima e da família da vítima também, se-
não acaba-se desequilibrando essa relação.

Por último, nós estamos fazendo uma mudança 
nos recursos.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – V. Exª me 
permite um aparte mais tarde?

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Com prazer. Concluirei e passarei a palavra a V. 
Exª – se V. Exª me permitir, Senador Sarney.

Nós estamos fazendo uma mudança nos recursos. 
Hoje, em cada instância do processo, o advogado pode 
fazer quantos embargos de declaração quiser, fica a 
critério do juiz achar se a medida é protelatória ou não. 
Nós estamos permitindo um embargo de declaração 
por instância, apenas um embargo de declaração por 
instância, estamos limitando a questão de embargos: 
uma única vez por instância.

Embargos infringentes: somente contra deci-
sões de mérito que divirjam da sentença de primeira 
instância. 

Estamos fazendo algumas mudanças nos recur-
sos que permitirão que o indivíduo, o réu, o indiciado 
e o investigado possam ter todas as prerrogativas do 
amplo direito de defesa, mas que, ao mesmo tempo, 
impedirão que o processo penal seja transformado 
numa novela mexicana longa e chorosa, que nunca 
chega ao fim.

Hoje, no processo penal – repito para terminar 
do mesmo jeito que comecei –, quando se tem um 
bom advogado, quando o cliente tem dinheiro, isso 
não chega ao fim nunca, e a chance de haver impu-
nidade é maior quanto mais distante estiver o final do 
julgamento do momento do delito, do crime. Estando 
mais perto, pode-se cometer injustiça, mas, estando 
muito distante, a possibilidade de se cometer injustiça 
é muito grande, porque a sociedade esquece o delito 
e as repercussões desse delito.

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL6



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 9 26617 

Então, acho que a reformulação deste Código 
é uma grande oportunidade que temos, Presidente 
Sarney. Esta primeira sessão que se realiza hoje é 
histórica. Com a concordância de V. Exª, queremos 
fazer outra amanhã e, depois, outra na quinta-feira, 
para concluirmos. Depois, votamos na primeira ses-
são e fazemos a negociação para as alterações que 
devem ser feitas na votação suplementar, como o Re-
gimento permite.

Então, se V. Exª me permitir, ouvirei os Parlamen-
tares que tiverem dúvidas com relação ao projeto.

Ouço o Senador Gerson Camata e, depois, o 
Senador Romeu Tuma.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Ilustre Se-
nador Renato Casagrande, quero, primeiro, cumprimen-
tar o Presidente José Sarney e V. Exª. Cumprimento V. 
Exª pelo esforço que vem fazendo durante este tempo 
do seu mandato por essas mudanças fundamentais, 
essenciais, de que o nosso Código de Processo Pe-
nal precisa. Cumprimento o Presidente José Sarney 
por ter capitaneado, por vontade própria e com esfor-
ço próprio, essa luta e também por anunciar agora a 
reforma do Código Eleitoral. Eu acho que, se V. Exªs 
nada tivessem feito neste mandato, já mereceriam uma 
coroa por essa luta em que V. Exªs se batem. Como 
eu sou economista, às vezes pontuo mal na área da 
advocacia – e V. Exª, que é engenheiro florestal, está 
cuidando da ecologia penal... 

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Eu sou bacharel em direito também.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Bacha-
rel em direito? Então, parabéns. V. Exª pode ser um 
excelente defensor de um novo código florestal para 
o País. Mas, primeiro, eu quero dizer que nós temos 
de ser ousados – não vem ao caso, não cabe nesse 
projeto –, mas teríamos de ter a ousadia de mesclar 
os procuradores e os promotores concursados com 
os eleitos pelo povo. Esses promotores e procurado-
res que são eleitos – isso ocorre em vários países do 
mundo – têm de prestar contas à população que vo-
tou neles. Por isso, certamente, eles vão acionar mais, 
futucar mais a Justiça para que ela seja mais célere. 
A segunda: a existência também do delegado eleito. 
A gente vê em filmes a figura do xerife eleito, que tem 
de prestar contas à população. Ele não pode deixar a 
polícia torturar, não pode deixar a polícia bater, não 
pode deixar a polícia atirar, mas também não pode 
deixar a polícia relaxar na hora dos inquéritos. Essas 
são duas coisas muito importantes. Outra coisa im-
portante – talvez já esteja aí – é fazer com que o rico 
que esteja preso pague a hospedagem dele. O pobre 
não, mas, se o rico for preso – em vários países é as-
sim –, ele pagará para ficar na prisão. Ele vai preso, é 

condenado, é fixada uma diária e ele paga para ficar 
preso. É mais uma penalidade que se impõe a ele. E o 
fundamental nisso tudo – acredito ser esse o objetivo 
que tanto o Presidente José Sarney quanto V. Exª e a 
Justiça perseguem – é evitar a novela mexicana dos 
inquéritos. Precisamos reforçar a ação dos defensores 
públicos, principalmente pensando nos mais pobres. 
Sou uma vítima disso. Sou o único Senador aqui que 
venceu uma ação contra um órgão de imprensa, que 
foi condenado a me pagar R$75 mil por danos morais 
e a me pedir desculpas. E o fez, só que demorou de-
zoito anos e nove meses. Não podem demorar dezoito 
anos, essas coisas têm de ser mais rápidas. Imaginem 
esses presos provisórios, que estão mofando nas ca-
deias. Às vezes, são inocentes, mas já permaneceram 
presos o tempo correspondente à pena, três, quatro, 
metade da vida. Nós temos de pensar nessa gente. 
Acho que esse é o objetivo tanto de V. Exª quanto do 
Presidente Sarney e, tenho certeza também, é o que 
o Judiciário brasileiro persegue. Cumprimento-o pela 
ousadia e pela coragem, porque o Brasil estava pre-
cisando desse trabalho tanto de V. Exª quanto do Pre-
sidente Sarney. Meus cumprimentos.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senador Gerson Camata, por seus 
registros, por seu apoio, por sua consideração.

Faço aqui também o registro da participação do 
Senador Demóstenes Torres, que foi o Presidente da 
Comissão Especial, cuja colaboração e ajuda registro 
e agradeço.

Faço aqui o registro da importância do trabalho 
que o Fabiano, como Consultor, desenvolveu. Aliás, 
desenvolveu não, está desenvolvendo, pois ainda há 
muitas tarefas, muito trabalho a fazer. O elogio é para 
trabalhar mais, ouviu Fabiano? Registro também a 
importância do trabalho da Sílvia, minha assessora, 
que me ajudou muito.

Então, quero também fazer este agradecimento 
por termos chegado ao ponto em que chegamos até 
agora. Nós temos muita coisa para fazer ainda, mas 
agradeço por toda a colaboração dada até este ponto 
em que chegarmos.

Com a palavra o Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Eu queria, a 

exemplo do Senador Gerson Camata, cumprimentar 
o Presidente José Sarney. Este é um ano de glória 
para o Senado. V. Exª está colocando em discussão 
três importantes códigos que irão nortear a vida do 
brasileiro. Primeiro, o Código de Processo Penal, que 
já vinha falecendo em vários segmentos – o Senador 
Renato Casagrande e sua equipe, mais a Comissão 
Especial nomeada por V. Exª, têm trabalhado intensa-
mente para que se possa aprová-lo ainda este ano. V. 
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Exª hoje deverá receber também o Código de Processo 
Civil, que já foi concluído pelos juristas a quem V. Exª 
solicitou acompanhamento. E hoje V. Exª anunciou a 
comissão que vai cuidar do Código Eleitoral. Nós te-
mos sofrido muito com esse Código Eleitoral, porque, 
a cada ano que passa, a cada eleição, há mudanças, 
o Tribunal solta uma nova resolução. Eu ouvi o próprio 
Desembargador criticando isso, ou seja, que não há 
regras permanentes às quais os candidatos possam 
se adaptar. A cada ano são introduzidas modificações; 
a cada eleição, modifica-se o trabalho. V. Exª sabe da 
admiração que tenho por seu trabalho, por sua dedica-
ção. Fizemos visitas a vários Estados, com o Senador 
Demóstenes comandando todas as reuniões, e nós 
fomos acompanhando de perto as observações que 
advogados, delegados, promotores e juízes fizeram 
durante essas audiências públicas. Acho que V. Exª 
teve o cuidado de inserir as demandas no seu relató-
rio. Eu deixaria no ar, talvez para a gente discutir um 
pouquinho mais amanhã, o seguinte. Eu fui questio-
nado por alguns Desembargadores e Juízes sobre o 
habeas corpus...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Posso?

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Pois não.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES) – Nem falei sobre o assunto aqui, mas quero dizer 
que já nos comprometemos, numa audiência com a 
Ordem dos Advogados do Brasil, com magistrados e 
com outros operadores do Direito, a não tocar nesse 
assunto de habeas corpus; vamos manter do jeito que 
está hoje, sem alteração. Então, isso já foi objeto de 
um compromisso firmado com a gente.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Eles têm re-
ceio de que, havendo abuso, não seja possível pedir 
um habeas corpus para fazer frente à situação. Então, 
cumprimento V. Exª pela iniciativa, pois essa era uma 
das preocupações que eu queria transmitir a V. Exª. E, 
é claro, vamos ver um pouquinho mais o andamento, 
com as emendas no caso do inquérito policial, que 
depois possamos discutir com V. Exª.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – As emendas serão avaliadas entre uma votação 
e outra, como expliquei a V. Exª

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Por isso é que 
eu digo: no segundo turno, conforme a Secretaria nos 
informou, poderão ser trabalhadas as emendas. Cum-
primento V. Exª. 

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senador Romeu Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Parabéns a V. 
Exª pela apresentação do relatório; parabéns ao Pre-
sidente Sarney pela iniciativa.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Então, nós resolvemos a questão do habeas 
corpus para não deixar nenhuma margem de dúvida; 
não queremos que qualquer direito seja cerceado nes-
te trabalho que estamos fazendo. Achamos até que o 
habeas corpus tem sido usado como instrumento pro-
telatório, mas é melhor a gente pecar pelo excesso do 
que restringir algum direito.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP. Intervenção fora 
do microfone.) – Dando direito aos juízes de seguir o 
que ele encontrou no processo e aceitar ou não.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Está certo. Então, nós resolvemos isso.

Senador Geraldo Mesquita.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 

Prezado amigo, Senador Casagrande, antes de tudo, 
quero parabenizá-lo pela persistência. Srs. Senado-
res, Sr. Presidente, nesta Casa, a gente costuma ver 
algumas coisas brotarem e morrerem no nascedouro. 
Algumas iniciativas, inclusive importantes e louváveis, 
não vão adiante. V. Exª teve persistência, e esse é um 
ponto que deve ser considerado. Tenho acompanhado 
o trabalho de V. Exª, da Comissão, dos demais Senado-
res. Tenho conversando com V. Exª, mas aqui devo dizer 
que tenho uma outra fonte – é chamada informação 
privilegiada no bom sentido –, tenho uma companheira 
que é sua assessora, minha colega na Procuradoria da 
Fazenda Nacional, a Drª Sílvia. Acho que, neste mo-
mento, a Procuradoria está de parabéns na pessoa da 
Drª Sílvia. Há pessoas aqui no Senado... A assessoria 
que o acompanhou neste trabalho merece os nossos 
parabéns e o nosso entusiasmo inclusive.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – É verdade.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
São pessoas que estão ali trabalhando, às vezes na 
sombra, e que são, em grande parte, responsáveis pelo 
trabalho final que a gente apresenta. Permita-me, pois, 
parabenizar a Drª Sílvia, minha colega na Procuradoria 
da Fazenda Nacional, pessoa absolutamente compe-
netrada, uma profissional competentíssima. V. Exª está 
de parabéns, inclusive, pela assessoria que tem.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Conversando com V. Exª e, sobretudo, com a Drª Sílvia, 
tomei conhecimento de alterações muito importantes fei-
tas na proposta que V. Exª apresenta. Eu destaco aqui, 
por exemplo, a questão que V. Exª elencou há pouco: 
o direito da vítima, sempre vilipendiado no processo 
penal, sempre escanteado. V. Exª dá à luz esse direi-
to. A vítima tem direito de acompanhar o processo de 
forma, eu diria, até paritária com os demais elementos 
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do processo. Quanto à fiança, Senador Casagrande, 
V. Exª propõe uma alteração importantíssima: tornar 
a fiança compatível com a gravidade do delito. V. Exª 
assume a responsabilidade de tirar a fiança daquele 
processo de desmoralização que é inato a ela.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Desmoralização, essa é a palavra.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Desmoralização total, algo que desmoraliza, inclusive, 
o próprio processo. Por último, entre tantas alterações 
substanciais, importantes, eu queria também destacar 
uma que me chamou muito a atenção: a ação penal 
privada. O processo penal não pode ser instrumento 
de rixa de ninguém. A acusação, no processo penal, 
não pode sair da esfera do Ministério Público, ele é o 
órgão acusador. Então, quando a proposição que V. Exª 
faz acaba com a ação penal privada e a torna, defini-
tivamente, ação penal pública por excelência, mesmo 
que condicionada a uma representação, o País inteiro 
deve atentar para esse fato. Não se está suprimindo 
direito de ninguém. Agora, quem quiser que a Justiça 
criminal atue contra determinada pessoa que faça a 
representação ao Ministério Público. Esse é o caminho 
natural e deveria ter sido sempre assim. Portanto, resu-
mindo o que não é possível resumir, mas apenas para 
não tomar muito tempo, eu queria reiterar aqui meus 
cumprimentos, meus parabéns pela iniciativa e, repito, 
sobretudo pela persistência de V. Exª de pegar uma 
tarefa como esta e levá-la adiante do começo ao fim. 
Estamos aqui hoje, na primeira sessão de discussão, 
prestes a, quem sabe, dentro de poucos dias, votar 
importantes alterações na área do Direito. V. Exª con-
fessou agora que é bacharel em Direito. Isso, inclusive, 
reforça o papel que V. Exª teve nesse processo todo. Os 
instrumentos do Direito precisam ser constantemente 
reavaliados, aperfeiçoados, Senador Casagrande. No 
Direito, aquela história de algo que perdura por mui-
to tempo ao longo dos anos, às vezes, não se aplica. 
Um código como esse, que foi feito quando não exis-
tia Internet... Esse código foi feito quando não existia 
Internet, quando não existia um monte de coisas. En-
tão, a gente precisa reavaliá-lo de tempos em tempos 
para considerar fatores novos, situações novas, que, 
na época do seu advento, não existiam, não eram do 
conhecimento de ninguém. Portanto, meus parabéns 
pela iniciativa e – repito sem medo de me tornar can-
sativo – pela persistência e a coragem de terminar um 
trabalho como esse.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Nobre Se-
nador...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 
– ES) – Obrigado, Senador Geraldo Mesquita, pelo 

seu incentivo, pelo seu reconhecimento e pelo seu 
registro.

A Drª Sílvia vai ficar muito empolgada e cheia 
com os elogios hoje, mas eu também repito os meus 
elogios à Drª Sílvia, pela sua competência e pela sua 
dedicação.

Obrigado, Senador Geraldo Mesquita.
Senador Roberto Cavalcanti e Senador Marco 

Maciel. Pode ser, Senador Marco Maciel?
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Intervenção fora 

do microfone.) – Pode sim.
O Sr. Roberto Cavalcanti (PRB – PB) – Agra-

deço pela oportunidade do aparte. Na verdade, serei 
bastante rápido. Eu gostaria, fundamentalmente, de 
parabenizar o Senado Federal, nas pessoas do Presi-
dente José Sarney e do Relator, Senador Casagrande. 
É importantíssimo que estejamos, como estamos neste 
momento, gerando fatos positivos. O Senado Federal 
vem, há bastante tempo, sendo vítima de campanhas 
que tentam minimizar o seu valor, tentam menosprezar 
o trabalho que fazemos nesta Casa. Esta sessão é um 
marco positivo, e a grande resposta que temos de dar 
é exatamente por meio do nosso trabalho, pela serie-
dade com que se tratam os assuntos aqui no Senado 
Federal. Na verdade, eu gostaria de fazer este registro 
e também fazer uma referência no sentido de que a 
mídia nacional hoje traz estampadas as preocupações 
de determinados Ministros do Supremo Tribunal Fede-
ral a respeito desta reforma, principalmente no tocante 
ao tema habeas corpus. Eu gostaria de parabenizar o 
Relator pela sua competência de já estar focado nes-
ta preocupação e, dentro dessa sua preocupação, já 
estar tentando, na verdade, corrigir, eventualmente, 
alguns excessos que poderiam constar do texto inicial. 
Estamos aqui para discutir. Esta é a primeira sessão 
de discussão. Então, na verdade, parabenizo o Senado 
Federal por esta sessão. Muito obrigado.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senador Roberto Cavalcanti, pela 
palavra.

Passo a palavra ao Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão 

do aparteante.) – Nobre Senador Casagrande, eu 
gostaria, inicialmente, a exemplo do que já se disse 
nesta sessão a respeito do desempenho de V. Exª, de 
aproveitar o momento para expor quão importante é 
fazermos a atualização dos nossos Códigos, enfim, 
contribuirmos para aprimorar as nossas instituições. 
Estou cada vez mais certo de que o Brasil vive um 
momento de grande estabilidade institucional, mas é 
primordial ter presente a necessidade de consolidar 
as instituições. Norberto Bobbio, num dos seus livros, 
intitulado Entre Duas Repúblicas, chamava a atenção 
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para o fato de que as pessoas são o que são, com 
suas virtudes, seus defeitos; porém, as instituições são 
mais importantes porque as pessoas passam, mas as 
instituições ficam. Portanto, devemos ter a consciência 
da necessidade de fortalecer as instituições, fazê-las 
mais fortes para que consigamos melhorar os níveis de 
governabilidade do País. O Brasil ainda tem um déficit 
de governabilidade, uma vez que não consegue aten-
der às demandas da sociedade como um todo. Isso 
gera o que os economistas com frequência chamam 
de insegurança jurídica. De certa forma, isso é uma 
constatação que fazemos no nosso dia a dia, a cada 
dia. Por isso, cumprimento V. Exª por dar contribuição 
notável nesse campo, e refiro-me especificamente ao 
Código de Processo Penal. V. Exª tem trabalhado em 
outras searas voltadas também para a questão do for-
talecimento institucional do País. Acho que estamos, 
portanto, vivendo aqui, no Senado, um bom momento, 
já que, sob a Presidência do Presidente José Sarney, 
estamos avançando neste que é um território sáfaro, 
mas que convém nele investir. Muito obrigado.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senador Marco Maciel.

Sr. Presidente, portanto, vou concluir minha par-
ticipação, apresentando o relatório.

O Código de Processo Penal, Sr. Presidente, V. 
Exª que o conhece muito mais do que eu e do que mui-
tos aqui, é o principal instrumento de que dispomos no 
combate à criminalidade.

O combate à criminalidade hoje, no Brasil e no 
mundo, é o nosso principal desafio, desafio do meu Es-
tado do Espírito Santo; certamente, do Estado do Ama-
pá, que o senhor representa; certamente, do Estado 
do Maranhão, de que a filha de V. Exª é Governadora; 
do Estado de São Paulo; do Estado do Rio de Janeiro, 
que enfrenta, com muita intensidade, a criminalidade. 
E nós temos diversas formas de enfrentar a criminali-
dade. Para que a gente possa enfrentá-la com eficiên-
cia, ter uma boa legislação é fundamental. Então, nós 
estamos aqui imbuídos disso, determinados a ter uma 
boa legislação que permita que a Justiça seja feita por 
meio da redução da impunidade. Acho que este é nosso 
objetivo no debate que nós estamos fazendo.

Eu sei, como muitos dos que estão aqui sabem 
ou todos os que estão aqui sabem, que o trabalho de 
combate à criminalidade se faz de forma integrada. 
Integrada com ações na área de segurança pública, 
com ações na área de educação, de cultura, de es-
porte, de qualificação profissional, de lazer. Mas, para 
tudo isso funcionar, tem de ter a possibilidade de pu-
nir quem tem responsabilidade, tem de ter a possibili-
dade de punir quem comete um delito, quem comete 
um crime. E, para punir, nós temos de caminhar na 

direção do aperfeiçoamento da nossa legislação. É 
nessa direção e nesse sentido que eu trabalhei, fiz e 
apresentei o relatório. 

Declaro, então, Sr. Presidente, o voto.
Em face do exposto, manifestamo-nos pela apro-

vação do Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, 
na forma do substitutivo ao final apresentado, e, con-
siderando as transferências sobre as demais proposi-
ções anexadas; pela rejeição dos Projetos de Lei da 
Câmara nºs 34 e 36, de 2003; 77 e 93, de 2004; 69 e 
135, de 2005; 35 e 64, de 2006; 4, 35 e 98, de 2007; 
8, 202 e 205, de 2008; 8, 127, 145 e 182, de 2009; e 
dos Projetos de Lei do Senado nºs 248, de 2002; 437, 
479, 486 e 514, de 2003; 77, 82, 116 e 365, de 2004; 
1 e 367, de 2005; 148, 160, 230, 276 e 280, de 2006; 
119, 149, 179, 212, 321, 335, 422 e 736, de 2007; 270, 
327 e 420, de 2008; 239 e 257, de 2009; e de nº 8, de 
2010; pelo acolhimento das Emendas nºs 5, do Senador 
Demóstenes Torres; 21, do Senador Pedro Simon; e 
35 do Senador Flexa Ribeiro; pelo acolhimento parcial 
das Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 7 e 9, do Senador Demós-
tenes Torres; 30, 37 e 42, do Senador Flexa Ribeiro, 
com os ajustes técnicos e redacionais levados a efeito 
no substitutivo apresentado a seguir; e pela rejeição 
das Emendas nºs 6, 8 e 10, do Senador Demóstenes 
Torres; 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23, 
do Senador Pedro Simon; 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 e 44, do Senador 
Flexa Ribeiro; 45, da Senadora Serys Slhessarenko; e 
nº 46, do Senador Jayme Campos.

Todas as alterações no texto original do PLS nº 
156, de 2009, foram reunidas no substitutivo já apre-
sentado, resumidamente, a todos os Senadores e a V. 
Exª, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Antes de V. Exª deixar a tribuna, eu desejaria fazer 
pequenas considerações para não ter de descer para 
aparteá-lo.

Uma vez mais, como todos os colegas o fize-
ram, ressalto o trabalho que foi feito sob a direção de 
V. Exª na elaboração do Código de Processo Penal, 
bem como o empenho de todas as pessoas que to-
maram parte nesse trabalho, um trabalho de conso-
lidação das diversas contribuições que chegaram à 
Casa nesse sentido.

Rui Barbosa dizia que “sem o Direito não há sal-
vação”; e, realmente, foi o Direito que assegurou a con-
vivência das sociedades. Sem ele, seria impossível que 
a humanidade vivesse em harmonia. O Direito criou as 
instituições e as mantém permanentemente.

Esse é um trabalho de homem público que ne-
cessita de espírito público, de vez que ele, na reali-
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dade, não produz nenhum resultado imediato; é um 
trabalho feito realmente para o futuro, e o futuro não 
é o dia de amanhã. O futuro visa à eternidade, per-
manentemente.

Mas, como as sociedades mudam, o Direito tam-
bém tem mudado e tem se adaptado desde o primei-
ro texto que se conhece, o Código de Hamurabi, que 
tratava do Direito Penal – foi o primeiro – além das 
instituições que foram criadas. Mas, diariamente, nós 
temos que adaptar e, evidentemente, hoje, com as no-
vas mídias, nós temos que atualizar os nossos Códigos 
para que eles possam servir à sociedade.

Um fato aqui levantado é relativo aos direitos 
individuais, em especial as preocupações sobre o 
habeas corpus. Eu concordo com V. Exª – e foi bom 
o esclarecimento prestado – em mantermos aqui, no 
projeto, o que já existe no Código de Processo Penal, 
uma vez que nós não desejamos, de maneira alguma, 
fazer nenhuma restrição de direito.

Pelo contrário, nós estamos numa fase de expan-
são da cidadania, de garantias do cidadão, e nós não 
podemos criar nenhuma lei que possa significar restri-
ção a essas garantias, a esses direitos, sob a alegação 
da celeridade. Evidentemente que a instituição é muito 
maior do que o tempo. Em matéria de direito criminal, 
muitas vezes, o que devemos evitar é cometer erros, 
como ocorreu com alguns casos históricos, bastando 
citar o ícone de todos eles, que é o caso Dreyfus, no 
qual cometemos erros judiciais extraordinários.

Confesso a V. Exª que, na semana passada, pe-
guei o feriado que tivemos, bem como os outros dias, 
para reler toda a parte do projeto agora apresentado, 
do Código de Processo, e confesso que achei um tra-
balho bem feito, sobretudo de linguagem fácil, acessí-
vel, que não vai gerar a polêmica que gerou o Código 
Civil entre Rui Barbosa e o Professor Carneiro Ribei-
ro, da réplica e a tréplica em matéria que determinou 
que Rui Barbosa escrevesse 123 páginas só sobre a 
vírgula, na discussão que ele teve sobre a linguagem 
do Código, que, quase sempre, é uma das coisas im-
portantes, porque nessas definições, na interpretação, 
evidentemente, as palavras têm um peso extraordiná-
rio, porque vão ser o instrumento do julgador, que é 
obrigado a se restringir à lei.

Sobre os direitos da vítima, aludidos pelo nosso 
Senador Geraldo Mesquita, quero dizer que apresen-
tei aqui nesta Casa, há alguns anos, um projeto de lei, 
pioneiro no Brasil, sobre os direitos da vítima, porque 
somos um dos poucos países que não têm legislação 
sobre os direitos das vítimas. 

Nós nos preocupamos muito em proteger o direito 
dos criminosos, assegurar-lhes ampla defesa acerca 
do que devem ter. Além disso, a nossa Constituição 

chega ao exagero de, na hora de prender, apresentar, 
pedir documentos e dizer aquilo que o Estado lhes vai 
assegurar, coisas que jamais existiram e que ficaram 
somente no texto legal. São aquelas leis que, no Bra-
sil, se diz que não pegaram. Mas, quanto às vítimas, 
não temos, de maneira alguma, legislação nenhuma 
de proteção; na realidade, o que vemos são essas 
mães que perderam filhos, parentes, totalmente aban-
donadas, e as vítimas apenas tendo o conforto da sua 
lembrança das pessoas que são objeto desses crimes, 
não só crimes de homicídio, como também muitos ou-
tros que existem. 

Agora, eu quero lembrar que tudo isso que es-
tamos fazendo tem que ter, no Código de Processo 
Penal, uma correspondência a respeito do sistema 
carcerário brasileiro. Não adianta só prender quando, 
na realidade, nós temos apenas uma capacidade de 
20% de lotação para as pessoas que são condenadas 
no País. A gente fala muito em impunidade, fala muito 
na necessidade de prender, mas estamos vendo que 
as prisões se transformaram, no Brasil, em escolas 
de delinquência, em núcleos, em bunkers onde se for-
mam as cabeças do crime organizado, do banditismo 
mais sofisticado. 

Então, se se faz um esforço tremendo a respeito 
da modernização do Código Penal, evidentemente que 
isso tem de corresponder a um esforço do Executivo 
de adaptar o sistema carcerário de modo que ele pos-
sa receber a população carcerária, porque, sem isso, 
as queixas, as lamentações de impunidade caem, na 
realidade, no vazio, porque o Estado permanece sem 
condições de fazer com que as prisões sejam centros 
de regeneração, e não centros de formação do crime. 
Eu acho que nós temos de, concomitantemente com 
essas providências, despertar o Poder Executivo para 
isso, despertar a consciência nacional, despertar todas 
as pessoas responsáveis por isso, porque o sistema 
penitenciário brasileiro é execrável, ele é, realmente, 
uma das coisas mais lamentáveis que podemos ter no 
Brasil. As cenas que diariamente presenciamos chocam 
a humanidade. Os seres humanos ficam feridos com o 
que veem que ocorre nas prisões brasileiras. 

Assim, esse trabalho é de grande mérito. V. Exª 
está participando de um trabalho de grande mérito. 
Vejo ali o Senador Demóstenes, que também foi uma 
peça importante durante esse trabalho; sempre tínha-
mos a oportunidade de conversar a respeito do projeto, 
e ele sempre presente, querendo ser eficiente, cada 
vez mais, na celeridade da tramitação do projeto, de 
modo que esta Legislatura possa dar ao País a moder-
nização dessa legislação no que se refere ao Direito 
Penal, ao Direito Processual Civil, como também ao 
Código Eleitoral. 
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Quero, finalmente, registrar a presença aqui, na 
nossa sessão, assistindo ao debate desse assunto 
bem diferente do deles, de trabalhadores da Federa-
ção Única dos Petroleiros. Sejam bem-vindos ao Se-
nado Federal. 

A V. Exª e a todos os que colaboraram com V. Exª, 
uma vez mais, os cumprimentos e os agradecimentos 
da Mesa, em nome do Senado Federal. 

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente, eu gostaria apenas de fazer al-
guns registros. 

O primeiro registro é com relação ao Senador 
Demóstenes Torres. Já o havia feito sem a presença 
dele. Quero, de novo, fazer esse registro para agradecer 
toda a atenção e a atuação do Senador Demóstenes 
Torres com relação à condução desse trabalho, que 
vemos aqui agora. Ele vai nos ajudar muito ainda com 
o seu conhecimento até o final da votação dessa ma-
téria aqui no Senado, no plenário. Obrigado, Senador 
Demóstenes Torres.

Sr. Presidente, há mais dois registros. Primeiro, 
quero falar da necessidade de nós, legisladores, ser-
mos simples em nossa escrita, na elaboração de nos-
sas peças, para que todos possam compreender com 
mais facilidade, para que todos possamos ter clareza 
daquilo que a legislação quer dizer. Então, quero só 
reforçar as palavras de V. Exª. 

Quero também concordar com o passivo que nós 
temos de investimentos no sistema carcerário. Ficamos 
muito tempo sem investir no sistema carcerário. A nossa 
legislação é uma legislação rigorosa, que leva à prisão. 
Para ter prisão, é preciso haver sustentação. 

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Sena-
dor Casagrande...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 
– ES) – Ficamos muito tempo sem os investimentos 
necessários no sistema carcerário brasileiro. Então, 
apenas estou concordando com V. Exª. 

Antes de concluir, Sr. Presidente, quero passar 
a palavra ao Senador Demóstenes Torres. 

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Que-
ro, primeiro, parabenizá-lo como Relator. V. Exª fez um 
trabalho belíssimo. Antes, o Senador Sarney constituiu 
uma comissão de notáveis, presidida pelo Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça Hamilton Carvalhido. Ouvi 
algumas críticas de que esse projeto não foi debatido. 
Há dois anos estamos fazendo audiências públicas no 
Brasil inteiro, na USP, em São Paulo; no Rio de Janeiro, 
em Goiás, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, 
em Pernambuco. Quantas audiências públicas não fi-
zemos aqui? É algo que realmente interessa ao País, 
é a celeridade de tudo. É, por exemplo, a questão do 
habeas corpus, da simplificação do habeas corpus. 

Hoje, no Brasil, o habeas corpus é remédio para tudo 
e não pode ser assim. O habeas corpus tem de voltar 
para o que o mundo o consagrou: evitar a prisão ilegal 
e suspender a prisão ilegal, ou seja, evitar que haja 
uma prisão ilegal e permitir que aquele que está preso 
ilegalmente possa ser solto. Agora, no Brasil, se tran-
ca ação penal, tem recurso de habeas corpus, é uma 
loucura! A quantidade de recursos no País, o processo 
não acaba... Mas eu terei oportunidade de falar sobre 
isso. Teremos três sessões de discussão. Na semana 
que vem, devemos votar o substitutivo e aprovar o 
substitutivo. Depois, tem turno suplementar e virá, aí, 
a oportunidade de apresentação de emendas. 

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Isso. 

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Ainda 
hoje, eu recebo, e V. Exª também deve receber ou já 
recebeu, delegação do Supremo Tribunal Federal, da 
Polícia Federal, do Ministério Público. Todo mundo, 
ainda, querendo participar, e isso é muito bom. Isso é 
ótimo! Quer dizer, a Comissão Especial ainda vai opi-
nar novamente, tendo V. Exª como Relator, em cima 
dessas emendas. Provavelmente, alguém ainda vai 
requerer que a CCJ dê uma última vista, mas o fato é 
que nós estamos entregando ao País um diploma mo-
derno, ágil, que vai, sim, propiciar que o Brasil veja e 
encare o julgamento de uma forma mais rápida, mais 
eficiente, buscando recursos de tecnologia, buscando 
fazer com que o processo acabe. Veja só essa inova-
ção de limitar o embargo de declaração a um por grau 
de jurisdição.

Hoje, no STJ e no Supremo, nós chegamos a 
ver o seguinte feito: embargo de declaração em em-
bargo infringente, embargo de declaração em embar-
go regimental, embargo de divergência, embargo de 
declaração...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Embargo do embargo.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – E aí 
vai, a coisa não acaba! 

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – É. 

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Então, 
estamos dando um fim com o projeto, acabando, por 
exemplo, com os recursos procrastinatórios. Veja bem, 
Presidente Sarney, hoje, alguém recorre ao Superior 
Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal 
com a intenção de enrolar. Um dispositivo único está 
dizendo o seguinte: suspende-se a prescrição quando 
alguém recorrer para o Supremo Tribunal Federal ou 
para o Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque, 
aí, o recurso é efetivo, é para valer. Ninguém vai querer 
ganhar tempo se esse tempo não vai correr a favor dele. 
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Então, são situações que o Código novo, efetivamente, 
consagra. Amanhã, teremos uma discussão na CCJC, 
uma nova iniciativa de V. Exª, que nomeou o Ministro 
Luiz Fux. V. Exª também designou uma Comissão para 
fazer a reforma eleitoral, em pleno período eleitoral, 
presidida pelo Ministro Toffoli. Acredito que V. Exª vai 
instalar logo essa Comissão, também – é algo extraor-
dinário. E mais: ouvi V. Exª, Senador Sarney, dizendo 
que pretende, também, fazer uma reforma na Lei de 
Execução Penal do Brasil, e nós precisamos disso, 
mesmo. Poderíamos aproveitar esse resto de Legis-
latura, constituir essa Comissão, para que os anseios 
da sociedade, quanto ao cumprimento de pena... Cri-
me organizado: como essa pessoa vai cumprir pena? 
Hoje, temos um padrão de cumprimento de pena no 
Brasil e não pode ser assim. Quem pertence ao crime 
organizado tem de ter um tipo de cadeia para ele; quem 
cometeu crime hediondo, outro; quem é reincidente, 
outro; quem é primário, outro. Há aqueles que nem 
precisam ir para a cadeia. A progressão com um sexto 
da pena, no Brasil, é algo ridículo. Um sexto da pena! 
Em um homicídio simples, alguém que é condenado 
a 18 anos fica três anos, a cada três dias que trabalha 
ainda desconta um dia, e ainda tem outros benefícios. 
Não é raro alguém que mata outro sair da cadeia com 
um ano e meio. Quer dizer, isso é uma loucura. Por 
isso, o Brasil é campeão mundial de homicídios. Es-
tatística deplorável! Vim aqui agradecer a V. Exª, Sr. 
Presidente, parabenizá-lo pela iniciativa louvável. O 
Senador Renato Casagrande foi um grande Relator, 
é ainda um grande Relator, homem disposto a ouvir, 
disposto a estudar, disposto a fazer as modificações 
necessárias. Por fim, eu quero registrar uma nota triste 
para o Brasil: o falecimento do pintor, do escultor An-
tônio Poteiro, em Goiás, aos 84 anos. Talvez ele seja 
o maior primitivista da história do Brasil e rivaliza-se, 
com certeza, com João Antônio da Silva, mas a história 
vai dizer isso. Trata-se de uma figura muito respeitada 
mundo afora. Saio daqui, agora, para ir ao seu velório 
e deixo, aqui, todo o meu sentimento, porque, além de 
tudo, eu era amigo pessoal dele, gostava muito dele 
e ele gostava muito de mim. Tive a oportunidade de, 
quando participei do Governo do Estado de Goiás, 
chamá-lo para participar de alguns eventos, como, 
por exemplo, Goiás contra o Crime, para o qual ele 
doou a sua tela e não cobrou nada. Poteiro fala por si 
só. Então, registro, para consternação do País, o fale-
cimento do nosso querido Antônio Poteiro. Agradeço 
a V. Exª. Nós vamos ter oportunidade de discutir mais 
amiúde esses temas, mas eu gostaria de fazer coro 
com V. Exª: talvez seja a hora, também, de constituir 
uma comissão para fazer a reforma da Lei de Execu-
ção Penal e, também aproveitando este interregno – V. 

Exª já constituiu a comissão –, de apenas colocar para 
trabalhar a Comissão Eleitoral presidida pelo Ministro 
Toffoli. Parabéns a V. Exª, parabéns ao Senador Re-
nato Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senador.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Obrigado. Eu queria só, se V. Exª me permitir, dizer 
que o Senador Demóstenes tratou de um assunto 
sobre o qual é preciso que a Nação fique esclareci-
da. Muitas vezes, nós ouvimos aqui, nas sessões, as 
pessoas dizerem: “Ah, mas não se pode resolver uma 
questão tão grave no espaço de duas ou três horas 
da sessão”. Na realidade, quando se chega aqui, na 
sessão final, ...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Já tem anos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– ... é o resultado de anos de trabalho, de milhares de 
horas de trabalho e de dedicação de Senadores, de 
seus assessores e das pessoas da sociedade que par-
ticipam da elaboração desses projetos de lei e que se 
interessam por eles. Por exemplo, neste assunto que 
estamos discutindo, no seu parecer, a primeira lei que 
V. Exª revoga é de 2002.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – É verdade.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– De 2002, são mais de cem projetos apresentados 
aqui, discutidos e que nós conseguimos, agora, conso-
lidar para que sejam aquilo que, realmente, signifique 
um código, que é justamente essa consolidação que 
está sendo feita.

Quer dizer, isso não é um trabalho que... Ninguém 
pode chegar e dizer que se está discutindo agora, que 
é uma coisa que não foi discutida. Pelo contrário, foi 
discutida exaustivamente! Há projetos de lei, aqui, que 
têm mais de 20 anos, e quase sempre os projetos de 
código não andam. Este trabalho está sendo feito: de 
tocar, para que eles possam chegar ao fim e ter re-
sultado, como é o que V. Exª está presidindo nessa 
Comissão, como V. Exª tem feito. 

Como V. Exª disse, mesmo assim, com esses anos 
todos de estudo, a gente sempre encontra algumas la-
cunas, algumas coisas que precisam ser modificadas. 
Eu mesmo vou apresentar algumas emendas.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Ótimo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Durante o tempo que li, sendo autor do projeto... Com 
o tempo, a gente vai lendo e relendo, e vai podendo 
modificar aqui e ali, pensando que está modificando 
para melhor. Como somos uma Casa de Colegiado, 
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somos um Colegiado e esse Colegiado tem grandes 
homens, que são grandes conhecedores dos assun-
tos, às vezes uma sugestão da gente ou é aceita ou, 
ao mesmo tempo, somos convencidos de que não 
deve ser feita. Mas não se pode acusar de falta de 
discussão. Ao contrário, se a comunidade jurídica não 
se manifestou foi porque não quis se manifestar, por-
que esse projeto foi aberto. Audiências públicas que 
V. Exª realizou...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Muitas!

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Muitas! V. Exª mesmo citou: aqui, em outros lugares 
do Brasil para onde ela se deslocou, todos que foram 
convocados. Os melhores e mais conhecidos juristas 
do Brasil nesse setor foram ouvidos, então, essa é uma 
coisa que nós não podemos... Só devemos alertar o 
povo brasileiro para quando ele ouvir: “Não foi discuti-
do, estão discutindo agora.”. Não. Isso é resultado de 
um trabalho longo, dedicado, que foi feito pelos Srs. 
Senadores e que tem V. Exª como expressão desse 
trabalho.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senador Sarney. Queria também me 
colocar...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu queria também dizer ao Senador Demóstenes que 
o anúncio que S. Exª fez da morte do Poteiro é real-
mente uma perda extraordinária. O Brasil fica menor 
com a perda do grande artista que ele foi. Eu mesmo 
tenho a felicidade de ter em minha casa a via sacra 
feita pelo Poteiro. São treze quadros de uma ingenui-
dade, mas, ao mesmo tempo, nessa ingenuidade, que 
ele colocava na sua pintura através das cores, nesta 
obra especialmente, ele coloca aquilo que é o subs-
trato da paixão: que é a dor e o martírio. 

Muito obrigado.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES) – Senador Sarney, coloco-me à disposição de V. 
Exª para que possamos dar sequência à estruturação 
desse arcabouço legal, que tem o objetivo claro de aper-
feiçoar os instrumentos de combate à criminalidade. 
Acho que é esse o desafio que temos hoje no Brasil, 
repito, e que será e deve ser enfrentado por diversos 
ângulos, mas o aperfeiçoamento legal é uma vertente 
importante que temos de cuidar aqui no Senado.

Sr. Presidente, queria combinar e ajustar com V. 
Exª: poderíamos amanhã, como fizemos essa sessão 
de hoje de apresentação do relatório, se V. Exª con-
cordar, poderemos fazer, amanhã, duas sessões, se 
for possível, às 9 horas ou às 10 horas, e depois outra 
posteriormente. Não sei se é possível. Talvez na quinta-
feira tenhamos mais dificuldade em fazê-la. Então, se 
a gente pudesse concluir a discussão nesta semana 
já poderíamos, na quarta-feira que vem, marcarmos 
a primeira votação. 

A segunda votação é que vai ser a mais impor-
tante, porque é entre uma e outra que vamos ter mu-
danças. Se V. Exª concordar, poderia designar à As-
sessoria que pudesse ajustar, se houver necessidade, 
a possibilidade de fazermos duas sessões amanhã, 
quarta-feira.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Acho que é desnecessário, porque as três sessões 
nós as faremos nesta semana e, na outra, iniciaremos 
a votação.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Então, faríamos uma sessão amanhã e outra 
na quinta?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Faremos uma amanhã e outra na quinta-feira, totali-
zando as três sessões previstas no Regimento. E, em 
seguida, faremos a sessão de votação em primeiro 
turno e vamos votar no turno suplementar, quando 
serão apresentadas emendas, que serão estudadas 
e, posteriormente, votaremos definitivamente.

A verdade é que começamos o trabalho final e 
devemos louvar agora por concluirmos a nossa tarefa; 
tarefa a que V. Exª tanto se dedicou.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Presidente Sarney. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não havendo mais oradores, e concluídos os obje-
tivos desta sessão, a matéria terá prosseguimento na 
sessão deliberativa extraordinária de amanhã, 9 de 
junho, às 10 horas.

Agradeço às Srªs e aos Srs. Senadores e a todos 
que assistiram a esta nossa sessão.

Declaro encerrada a sessão, mantendo a sessão 
de amanhã com a Ordem do Dia anunciada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 11h33min.)
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Ata da 93ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 8 de junho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Mão Santa, Romeu Tuma,  
Valdir Raupp e Roberto Cavalcanti

(Inicia-se a Sessão às 14 horas, e encer-
ra-se às 21 horas e 50 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Brasília, 8 de junho de 2010. 

O painel do plenário acusa a presença de 46 Se-
nadoras e Senadores na Casa. 

Há número regimental. Portanto, declaramos 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Estamos vivendo a 4ª Sessão Legislativa Or-
dinária da 53ª Legislatura. Em 8 de junho de 2010, 
terça-feira. 

A 92ª Sessão Deliberativa Extraordinária (art. 374, 
IX, do Regimento Interno) aconteceu pela manhã.

Agora, depois de termos tido a 92ª Sessão, que foi 
pela manhã, às 10 horas, o plenário do Senado da Re-
pública vai viver a 93ª Sessão Deliberativa Ordinária. 

Todas as deliberações legislativas estão sobres-
tadas.

Vivemos a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 
53ª Legislatura.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Esgo-
tou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, do Regimento 
Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido 
da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Decreto Legislativo nº 645, de 2009 
(nº 1.338/2008, na Câmara dos Deputados, que 
aprova o ato que outorga permissão à Aquidaua-
na Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Cacaulândia, Estado de Rondônia; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 890, de 2009 
(nº 1.762/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Proeves 
Promoções em Eventos Sociais para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Itabuna, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 971, de 2009 (nº 
1.857/2009, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação e 
Movimento Comunitário Beneficente Cultural Rádio 
Itapebi FM para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Itapebi, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 982, de 2009 
(nº 2.314/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM 
Gurupá Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada na cidade 
de Amontada, Estado do Ceará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.012, de 2009 (nº 
1.875/2009, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga permissão à Rede União de 
Rádio e Televisão do Pará Ltda. para explorar servi-

ço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Capitão Poço, Estado do Pará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.013, de 2009 (nº 
1.877/2009, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação Co-
munitária de Comunicação e Cultura de Eunápolis 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Eunápolis, Estado da Bahia; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 2010 (nº 
1.948/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Platinense para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Santo 
Antônio da Platina, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 2010 (nº 
1.863/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Socieda-
de dos Amigos de Ocara para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Ocara, 
Estado do Ceará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 45, de 2010 (nº 
1.818/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Altônia para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Altônia, 
Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 46, de 2010 (nº 
302/2007, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que renova a concessão outorgada à Ra-
diodifusão Cidade de Palmital Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Palmital, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 54 de 2010 (nº 
1.486/2004, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Rádio Comunitária Cincão para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Londrina, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 102, de 2010 (nº 
1.841/2009, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação de 
Radiodifusão Comunitária Nova Onda Aratibense 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Aratiba, Estado do Rio Grande do Sul; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 103, de 2010 
(nº 1.851/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Difusão Comunitária de Lindóia – SP para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Lindóia, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 104, de 2010 
(nº 1.854/2009, na Câmara dos Deputados), que 
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aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Cultural Francisco João Júlio Hall para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Ita, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 111, de 2010 (nº 
1.890/2009, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação 
dos Moradores da Agrovila Riacho do Mel para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Capoeiras, Estado de Pernambuco;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 114, de 2010 
(nº 1.898/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Cultural Comunitária do Imirim para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 116, de 2010 
(nº 1.909/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Cultural e Desenvolvimento So-
cial de Nova Alvorada – Acodesna para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Nova Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 118, de 2010 
(nº 1.914/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Funda-
livre – Fundação Comunitária Antena Livre para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Uruará, Estado do Pará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 121, de 2010 
(nº 1.931/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Cultural e Comunitária Nova Brasília de 
Comunicações para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Imbituba – Vila 
Mirim, Estado de Santa Catarina; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 123, de 2010 
(nº 1.942/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Comunicação de Buritis para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Buritis, Estado de Rondônia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 131, de 2010 
(nº 1.978/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à SBC 
– Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Chaves, Estado do Pará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 132, de 2010 
(nº 1.979/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádio Três Colinas Ltda. para explorar serviço 

de radiofusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Franca, Estado de São Paulo; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 134, de 2010 
(nº 1.981/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Cultural Comunitária Everest para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 136, de 2010 (nº 
1.988/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga autorização à Associação Comu-
nitária de Radiodifusão Gentilense – Ascarge para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Gentil, Estado do Rio Grande do Sul; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 139, de 2010 (nº 
1.991/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga autorização à Associação Comu-
nitária de Boa Vista do Incra – ICBVI para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Boa 
Vista do Incra, Estado do Rio Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 209, de 2010 
(nº 2.055/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Artístico e 
Cultural do Oiapoque – Ascoque para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Oiapoque, Estado do Amapá; e 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 218, de 2010 (nº 
1.554/2009, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação Cul-
tural de Rádio Comunitária de Sooretama/ES para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Sooretama, Estado do Espírito Santo.

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

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (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 21, de 2010 (nº 5.234/2009, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Re-
pública, que autoriza o Poder Executivo a doar 3 (três) 
aeronaves T-27 Tucano à República do Paraguai. 

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão competente, o Projeto vai à sanção.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica ao Plenário que foi deferido, nos 
termos do Ato da Mesa nº 2, de 2009, o Requerimento 
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nº 575, de 2010, do Senador Marco Maciel, que solicita 
a tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Cons-
tituição nºs 47 e 72, de 2007. Deferido o Requerimento, 
as matérias passam a tramitar em conjunto e vão à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu o Aviso nº 638, de 2010, na origem, 
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do 
Acórdão nº 1.124, de 2010, referente ao acompanhamen-
to da aplicação dos recursos provenientes da operação 
de crédito externo autorizada pela Resolução nº 1, de 
2010, do Senado Federal (TC 005.019/2010-9).

O Aviso, anexado ao processado da Resolução nº 
1, de 2010, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 638-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 19 de maio de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, em atenção ao Ofício nº 228/SF, de 1º-3-2010, 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 
005.019/2010-9, pelo Plenário desta Corte na Sessão 
Ordinária de 19-5-2010, acompanhado do Relatório e 
do Voto que o fundamentam.

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

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à pu-
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com referência ao Ofício nº 69, de 2010, da Comis-
são de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, lido na sessão do dia 7 do corrente, a 
Presidência comunica a aprovação, em caráter termi-
nativo, dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 175 
e 364, de 2010.

Nos termos do art. 91, inciso III, do Regimento 
Interno, combinado com a Resolução nº 3, de 2009, 
do Senado Federal, fica aberto o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recurso, por um décimo da 
composição da Casa, para que as matérias sejam 
apreciadas pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– A Presidência recebeu do Senhor Presidente da 
República as Mensagens n°s 48, de 2010-CN (nº 
286, de 2010, na origem) e 49, de 2010-CN (nº 287, 
de 2010, na origem), encaminhando, respectiva-
mente, os seguintes projetos de lei do Congresso 
Nacional:

– Projeto de Lei nº 18, de 2010-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Minis-
tério do Esporte, crédito especial no valor de R$ 
554.400.000,00 (quinhentos e cinquenta e quatro 
milhões, quatrocentos mil reais), para os fins que 
especifica, e dá outras providências”.

– Projeto de Lei nº 19, de 2010-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Minis-
tério do Turismo, crédito especial no valor de R$ 
1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais), 
para o fim que especifica”.

Os Projetos de Lei nos 18 e 19, de 2010-CN, vão 
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação dos projetos:

Leitura: 8-6-2010
até 13-6 prazo para publicação e distribuição de avul-

sos;
até 21-6 prazo para apresentação de emendas;
até 26-6 prazo para publicação e distribuição de avul-

sos das emendas apresentadas; e
até 11-7 prazo para apresentação, publicação, distri-

buição e votação do relatório e encaminhamen-
to do parecer da CMO à Mesa do Congresso 
Nacional.

As matérias serão publicadas em avulsos e 
no Diário do Senado Federal de 9 de junho do cor-
rente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

São os seguintes os projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Há oradores inscritos.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Senadora Rosalba Ciarlini.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Peço que me ins-
creva para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Drª Cláudia Lyra, Secretária-Geral da Mesa, está 
providenciando.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Primeiro, vamos pela ordem da bandeira. O segundo 
é o Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Não, pri-
meiro. Primeiro foi o Mário Couto, que deixou aí o con-
sentimento do Líder.

Fui o primeiro que chegou, depois do César Bor-
ges. Vamos fazer justiça. O primeiro fui eu, depois foi 
o César. Eu falarei pela liderança.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr. 
Presidente, quando cheguei, estava aqui inscrito para 
falar pela liderança o Senador Mário Couto. Eu che-
guei em primeiro e solicito minha inscrição para uma 
comunicação inadiável.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – E 
eu cheguei depois do Senador César Borges. A não 
ser que ele...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nós assumimos ter dado a palavra primeiro para V. 
Exª, mulher.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Muito 
obrigada, Senador Mão Santa, pela sua compreensão, 
pela sua gentileza.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Sr. Presidente, quero pedir, por terceiro, a minha ins-
crição para uma comunicação inadiável.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro, do Pará.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Peço a V. Exª que me inscre-
va como primeiro suplente desses nobres Senadores, 
que já ocuparam as três vagas, para uma comunicação 
inadiável. Fico aguardando a possibilidade da desis-
tência de um deles.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
com grande satisfação que anunciamos a presença do 
Senador João Pedro, que foi um suplente, assim como 
Fernando Henrique Cardoso, de grandeza. Adentrou 
aqui como suplente e marcou a sua presença no Se-
nado da República do Brasil.

Agora, vamos chamar o primeiro orador inscrito, 
Senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, do Partido 
dos Trabalhadores.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Mão Santa, mesmo antes de eu iniciar a minha 
fala aqui, sobre questões do Rio Grande, eu queria 
fazer um apelo a V. Exª, como Presidente em exercí-
cio da Casa...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E 
eu queria fazer um apelo ao Rio Grande do Sul. Rui 
Barbosa passou 32 anos nesta Casa, o Paulo Paim só 
está aqui há oito. Então, o povo do Brasil quer o Pau-
lo Paim aqui 16 anos, a metade do Simon, a metade 
do Rui Barbosa, ele que representa a grandeza desta 
vida parlamentar.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Mão Santa, aproveitando o gancho, o Partido Social 
Cristão, de que V. Exª é a maior liderança, os seus líde-
res no Estado estarão aqui nos dias 8 e 9 e vão dialo-
gar com V. Exª; e, na próxima quinta, encontro-me com 
eles em Porto Alegre. A partir dessa sua fala, pelo que 
percebi, faremos uma parceria lá no Rio Grande.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Realmente, é o partido hoje mais cobiçado, pela sua 
pureza e sua firmeza. Há pouco, César Borges teste-
munhou o apoio que está recebendo do Partido So-
cial Cristão,...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/RS – PI) – E eu fiz o 
pedido aqui da tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
...que eu represento com grandeza. E V. Exª...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/RS – PI) – Mas, Sr. 
Presidente, esses amigos e amigas que estão aqui na 
galeria são companheiros de empresa terceirizada aqui 
na Casa e tiveram uma conversa comigo e com o Se-
nador Cristovam. Há uma série de irregularidades em 
relação ao que eles têm a receber. Por isso, eles estão 
fazendo um movimento tranquilo, pacífico, respeitoso, 
e nós esperamos que a 3ª Secretaria os receba o mais 
rápido possível e possa ouvir o pleito deles. Eles só 
querem receber o que têm de direito. Por isso, no início 
de minha fala, eu faço este apelo a V. Exª.

Sei que o Senador Cristovam gostaria também 
de se referir a esse mesmo assunto e já concedo o 
aparte.

Senador Cristovam, por favor.
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O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador 
Paim, eu fico satisfeito de ver um Senador que nem é 
do Distrito Federal, na verdade, estar aqui preocupa-
do, sensibilizado com a situação. Preciso explicar que 
não é um problema da relação do Senado com eles, 
diretamente. É entre a empresa para a qual eles traba-
lham e eles – passando, obviamente, pelo Senado. Eu 
conversei há pouco com o Senador Heráclito Fortes, 
que tem todo o interesse em resolver o assunto. Há 
diversas dificuldades legais, financeiras, mas ele tem 
todo o interesse em resolvê-las. Já sugeriu que eles 
conversassem com o Dr. Haroldo, que é o Diretor, e já 
entrei em contato. Tenho a impressão de que, com seu 
apelo, que eu ratifico, apoio e assino embaixo, junto 
com a boa vontade do Senador Heráclito Fortes, que 
é o 1º Secretário, nós podemos encontrar uma solu-
ção. Não podemos é deixar que alguns servidores que 
trabalham no Senado – mesmo que não diretamente 
para o Senado, do ponto de vista da carteira profis-
sional – fiquem na situação em que estão. Então, eu 
tenho bastante esperança de que, em poucas horas, 
a gente possa procurar e encontrar uma solução para 
o assunto. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Cristovam Buarque. Tenho certe-
za de que o 1º Secretário, Heráclito Fortes, como já 
combinou com V. Exª, vai recebê-los na 1ª Secretaria. 
Quem vai recebê-los é...

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Dr. Ha-
roldo Tajra.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mas quem 
vai recebê-los não é o Senador Heráclito, e sim o res-
ponsável pela administração.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – É o 
Diretor-Geral da Casa, o Dr. Haroldo Tajra.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Então, já 
estamos comunicando aos amigos – permitam-me que 
me dirija a vocês como amigos, porque me conside-
ro amigo de vocês – que o Dr. Haroldo vai recebê-los 
ainda hoje à tarde. 

Entendo que vocês devem formatar uma comissão 
para que haja esse encontro, e que vocês coloquem 
todos os seus questionamentos, direitos que tenham 
a receber e que a empresa que o Senado contratou 
não está pagando.

Senador Mão Santa, eu quero também aprovei-
tar este momento...

O SR. PRESIDENTE (PSC – PI) – Perdoe-me, 
mas V. Exª cometeu um equívoco, falou na 3ª Secre-
taria...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Na 1ª 
Secretaria.

O SR. PRESIDENTE (PSC – PI) – Isto é afeto à 
1ª Secretaria, ao Dr. Heráclito Fortes. 

Evidentemente, nós estamos associados ao em-
penho do Paulo Paim e do Cristovam Buarque para que 
eles consigam resgatar o que lhes é devido.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem! 

Cumprimento também os companheiros da Fup 
– Federação Única dos Petroleiros, que também estão 
nas galerias para acompanhar o debate que teremos 
hoje sobre a questão do pré-sal.

Mas, Sr. Presidente, quero hoje fazer uma peque-
na homenagem a um conterrâneo, o Sr. Hindemburgo 
Almeida Flores, de 84 anos, natural de Itaqui, no Rio 
Grande do Sul, e morador de Brasília há alguns anos. 
Na verdade, o que ele me solicita, nesta homenagem 
que faço citando a pessoa dele, é uma atenção espe-
cial para a trajetória de um grande amigo dele, que é 
o Coronel da Aeronáutica Alfeu de Alcântara Monteiro, 
morto no momento em que era destituído do comando 
da Base Aérea de Canoas, lá no meu Rio Grande, no 
dia 4 de abril de 1964.

Conforme matéria publicada nos jornais no dia 
25 de maio de 1998, e assinada pelos jornalistas Lou-
renço Flores e Cássia Zanon:

[...] três dias depois do golpe de Estado, 
o então tenente coronel Monteiro foi assassi-
nado depois de ter se posicionado contra o 
movimento [golpista]. No governo que depôs 
o Presidente João Goulart, Monteiro foi o pri-
meiro a tombar. A tese oficial é que ele teria 
resistido e morrido num tiroteio.

Alfeu Moreira discordava das pretensões 
do movimento. O fato foi evidenciado em 1961, 
quando foi responsável por um dos episódios 
mais importantes da campanha da Legalida-
de, liderada pelo então [sempre] governador 
[do Rio Grande e também do Rio de Janeiro, 
o inesquecível e já falecido] Leonel de Moura 
Brizola.”

Quando caças preparavam-se para le-
vantar vôo da base [aérea] de Canoas [cidade 
onde escrevi minha vida política] e atacar o 
Palácio Piratini, de onde [Leonel] Brizola co-
mandava a resistência para garantir a posse 
de João Goulart no lugar de Jânio Quadros, 
Alfeu Moreira respeitou a vontade de seus co-
mandados, que chegaram a murchar os pneus 
dos aviões, garantindo assim que o Piratini não 
fosse atacado [e poderia, naquela oportunida-
de, ter sido destruído].”
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Repito aqui as palavras, Srªs e Srs. Senadores, 
do Sr. Hindemburgo Almeida Flores: “Alfeu de Alcân-
tara Monteiro morreu em defesa da Constituição bra-
sileira”. 

Na opinião do jornalista Sebastião Nery, publi-
cada na sua coluna, ainda no dia 2 de setembro de 
2001, no Jornal da Comunidade, aqui de Brasília: “Al-
feu de Alcântara Monteiro, gaúcho de Itaqui, fronteira 
com a Argentina, é um herói nacional injustiçado e 
esquecido”.

Termino dizendo, Sr. Presidente: vida longa aos 
ideais de Alfeu de Alcântara Monteiro, herói brasileiro!

Sr. Presidente, fiz essa homenagem a esse he-
rói, que morreu, tombou contra a ditadura no Golpe 
de 1964, e pretendo fazer uma homenagem neste 
momento a um grande amigo meu, de 74 anos, que 
faleceu no dia de ontem. Por isso, Sr. Presidente, nos 
termos do art. 218, inciso VII, requeiro voto de pesar 
pelo falecimento do Sr. Iol Alves Medeiros.

Iol Alves Medeiros nasceu em 30/09/1936 em 
Cambará do Sul. Serviu o Exército em São Leopoldo, 
entrou para a extinta CEEE (Companhia Estadual de 
Energia Elétrica do Rio Grande do Sul), onde foi chefe 
do setor de transportes e chefe do setor de processa-
mento de dados. 

Foi Presidente da Associação de Aposentados 
da CEEE. Já em 1999, foi eleito membro do Conselho 
Fiscal da Federação dos Aposentados do Rio Grande 
do Sul. Em seguida, em 2002, assumiu a presidência 
da Federação, liderando os aposentados gaúchos e 
brasileiros até 2008. Na segunda gestão de Iol Me-
deiros, a Fetapergs (Federação dos Trabalhadores 
Aposentados do Rio Grande do Sul), deu um grande 
passo ao adquirir sua sede própria, deixando o espaço 
cedido pelo INSS durante anos, equipando e moder-
nizando aquela Federação com móveis padronizados, 
nove computadores interligados e um espaço privile-
giado para o atendimento das entidades filiadas e do 
público em geral. 

Medeiros encerrou o mandato como Presidente 
em 2008, deixando todas as contas em dia, com sal-
do positivo em caixa. Atualmente, ocupava o cargo, Sr. 
Presidente, de 1º vice-presidente dessa entidade, pre-
sidente por dois mandatos e diretor da Cobap (Confe-
deração Brasileira de Aposentados e Pensionistas). 

Iol deixou a esposa, Nadir Medeiros, e os filhos, 
Aline, Eliza e Marcos Medeiros. 

Sr. Presidente, Iol Medeiros, nessa luta nossa 
em defesa dos aposentados, na derrubada do fator 
previdenciário e no reajuste dos 74,7%, fez vigília co-
nosco diversas vezes. Ele estava nas galerias, estava 
na tribuna de honra... Parece que eu o estou vendo 
aqui, com seus cabelos grisalhos, incentivando todos 

os Senadores para que fizessem o bom debate, mos-
trando que os aposentados e pensionistas mereciam 
um reajuste que acompanhasse o crescimento do PIB. 
No caso, de 80% do PIB.

Iol Medeiros, Sr. Presidente, participou das três 
vigílias que fizemos aqui. Junto com Warley, Dornelles, 
Moacir e tantos outros companheiros, esteve aqui co-
nosco. E também quando fizemos vigília na Câmara, 
por duas vezes. 

Iol Medeiros, além de ter sido um grande diri-
gente da Federação dos Aposentados do Rio Grande 
do Sul e da Confederação Nacional dos Aposentados 
Brasileiros, juntamente com Warley, foi, sem sombra 
de dúvida, um guerreiro da classe trabalhadora, dos 
assalariados, dos aposentados, dos pensionistas. 

Nas últimas semanas, Sr. Presidente, Iol viajava 
pelo Estado, junto com Warley, com Moacir e comigo, 
mobilizando cada região do meu Estado. Pedia que 
cada uma mandasse telegrama ou e-mail para o Pa-
lácio para que a derrubada do fator não seja vetada 
e para que também não sejam vetados os 7,7% dos 
aposentados. 

Quero usar o meu tempo, nesta tarde, para fazer 
esta justa homenagem a esse grande dirigente dos 
trabalhadores. Foi um grande sindicalista e um grande 
líder, quando se aposentou, trabalhando pelos aposen-
tados e também pensionistas. 

Iol Medeiros, sei que você, hoje, é mais um estre-
la a brilhar lá na constelação do universo, mas tenha 
certeza de que a sua luta não foi em vão. Outros tantos 
guerreiros, homens e mulheres de cabelos brancos, 
com certeza, estão neste momento lhe homenagean-
do. Sei que seu enterro vai ser hoje à tarde.

Senador Mário Couto, V. Exª deve ter conhecido, 
com certeza, Iol Medeiros. É aquele gaúcho, um pouco 
gordinho, 74 anos, sempre ao lado do Warley, que se 
sentava bem perto de V. Exª, quando vinha nas vigílias. 
Mesmo quando íamos lá na Câmara, ele estava em 
todas as reuniões. E, agora, no Estado, nessa cruza-
da que fizemos durante mais de um mês, relatando a 
luta que travamos aqui, ele sempre citava o nome de 
alguns Senadores, e não tem como não dizer que ele 
citava o nome de V. Exª. 

Um aparte a V. Exª.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – É lamentável 

o acontecimento. É triste o acontecimento, Senador 
Paim. Gostaríamos que ele permanecesse entre nós 
para que pudesse ter o sabor da vitória, porque eu não 
acredito que o Presidente da República venha a vetar 
o aumento dos aposentados. Lógico que existe hoje 
um silêncio em torno disso. Começo a perceber que a 
guerra não terminou, que ainda temos que lutar, mas, 
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como o nosso grande amigo, outros também se foram 
sem ver o fim dessa batalha. 

Por várias vezes, Senador Paulo Paim, referi-me 
da tribuna a ele.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O Iol.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Referi-me a 

ele e a outros aposentados que travavam, junto com 
a gente, essa batalha, para que suas famílias pudes-
sem ter uma convivência normal com a sociedade. 
Hoje, a convivência do aposentado com a socieda-
de é anormal, porque ele vive na miséria – sabemos 
disso. Espero que o Presidente possa sancionar logo 
essa matéria. A data limite é o dia 17 deste mês. Mas 
estou preocupado com o fato de que outros possam 
deixar-nos, até mesmo pelo sofrimento, Senador Paulo 
Paim, até pelo sofrimento. Quanto sofreu nosso ami-
go? Quanto ele sofreu? Pergunte a si mesmo: será que 
ele não sofreu? É lógico que sofreu, Senador Paulo 
Paim! Quantas batalhas travamos aqui? Quantas noi-
tes sem dormir?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E ele 
passou aqui conosco todas as noites.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Quantas sen-
sações de ser enganado? É uma sensação que dói. 
Maltrata a sensação de estar sendo enganado. Isso 
maltrata muito o íntimo de cada um, Senador Paulo 
Paim. É lamentável! Assim como ele, muitos se foram 
já. Muitos, centenas já se foram e não viram seus di-
reitos serem respeitados. Esperamos, Senador Paulo 
Paim, que o Presidente acabe com essa agonia, en-
cerre, de uma vez, essa agonia. Já comentei com V. 
Exª que sabemos que a conquista não é aquela que 
os aposentados nem nós queríamos. Nós queremos 
mais, queremos o direito real, queremos um ganho real. 
Pelo menos os 7,7% já são um ganho muito grande, o 
início de uma correção. Torcemos para que o Presidente 
sancione logo essa matéria e não deixe o aposentado 
nessa angústia. Vai ou não vai sancionar? Essa é uma 
angústia! Isso mata! Isso maltrata! Sinto, como V. Exª, 
a perda de um grande companheiro, Senador.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Mário Couto. Pode ter a certeza de 
que a esposa de Iol Alves Medeiros, Nadir Medeiros, 
e seus filhos, Aline, Elisa e Marcos, acompanharão 
hoje, à noite... No momento, eles estão no velório do 
nosso amigo falecido, o Iol. Que esta sessão de hoje 
seja de homenagem a eles! Vou-lhe passar a palavra, 
Senador Flexa. Ele é daqueles que pagaram sobre 
o teto, mas que ganhavam algo em torno de três ou 
quatro salários mínimos. Ele estava na luta, para que 
houvesse a devida correção.

Senador Flexa Ribeiro, ouço V. Exª.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Paulo 
Paim, quero também associar-me a V. Exª no reque-
rimento de pesar pelo falecimento do Iol, que, como 
já dito por V. Exª e pelo Senador Mário Couto, era um 
dos mais combativos companheiros...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – V. Exª 
acertou na frase. Eu diria que ele, o Warley e o Moacyr 
estavam na linha de frente dessa luta.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Exatamente. 
E, pela tenacidade, pela bravura deles, alimentavam-
nos de esperanças, para que, sob o comando de V. Exª, 
pudéssemos continuar na luta em prol de fazer justiça 
aos aposentados. Lamento muito que ele não tenha 
podido assistir ao término da luta que comandou, que 
acontecerá, como disse o Senador Mário Couto, até o 
próximo dia 17. A impressão que nos dá é a de que o 
Presidente Lula gosta, tem o prazer de fazer com que 
os aposentados se estressem. E, como são todos de 
idade avançada, muitos não resistem à emoção, às 
dificuldades. Quantos Iols já perdemos ao longo des-
sa caminhada? Vários. Talvez, não sejam conhecidos, 
mas eles também estavam esperando isso. O prazo 
para a sanção é de 15 dias, mas ela pode ser feita no 
momento em que o projeto chegue à Presidência da 
República. Então, não há por que deixar os aposentados 
nessa angústia. O Brasil inteiro sabe que o Presiden-
te não vai vetar, até porque, Senador Paulo Paim, se 
ele vetar, vamos derrubar o veto aqui, no Congresso. 
Este Congresso não irá funcionar, enquanto o nosso 
Presidente José Sarney – que, tenho certeza absoluta, 
estará ao nosso lado – não fizer uma sessão única e 
exclusiva do Congresso para apreciar o veto, se este 
houver – espero que não haja –, em torno do reajuste 
do salário dos aposentados e do término do fator pre-
videnciário. Então, quero lamentar a perda desse seu 
amigo e companheiro de luta e associar-me aos votos 
de pesar aos familiares.

O SR. PAULO PAIM (PMDB – RS) – Muito obri-
gado, Senador Flexa Ribeiro. Tenho certeza de que 
o Presidente Lula está estudando, com muito cari-
nho, essa questão, fazendo cálculos para não vetar. 
O prazo vence no próximo dia 17, e estou rezando e 
torcendo, falando, quase diariamente, sobre o tema, 
para que não haja o veto. Quem sabe, como é retroa-
tivo a 1º de janeiro, a família do Iol, que não o terá de 
volta, poderá pelo menos ter a simbologia de que a 
luta que ele travou está tendo resultado para milhões 
de brasileiros.

Por isso, Sr. Presidente, encaminho a V. Exª o re-
querimento do voto de pesar, numa homenagem não 
somente ao Iol, mas também ao Osvaldo, que é o Pre-
sidente da Federação do Estado, e ao Flecha, que é o 
Presidente da Associação de Caxias. Não vou citar todos 
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aqueles que estão liderando esse movimento no meu 
Estado e nacionalmente, mas quero dizer que, ontem, à 
noite, quando recebi dezenas de telefonemas vindos do 
Rio Grande e do Warley, lá de São Paulo, todos estavam 
emocionados, sentindo uma dor muito profunda com a 
perda de um dos nossos comandantes, eu diria.

Eles são os nossos comandantes de cabelos bran-
cos, que orientaram nossa batalha dentro do Congresso 
em defesa de homens e mulheres de cabelos prateados, 
como ele dizia, que construíram este País e que, neste 
momento, só querem aquilo a que têm direito.

Por isso, Iol, fica aqui esta homenagem do Sena-
do da República. Remeti à sua família, neste momento 
tão difícil, uma saudação carinhosa de solidariedade 
em nome do Senado da República.

Sr. Presidente, não vou falar dos outros temas.
Ouço o Senador Papaléo.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador Paim, 

permita que eu me solidarize com V. Exª no voto de pesar 
pelo falecimento do grande Iol, grande lutador pelas cau-
sas justas dos aposentados. Logicamente, essa homena-
gem póstuma vai à família do Iol. Aqui, quero testemunhar 
à família do Iol e a todos os aposentados a persistência 
dele, a permanência constante dele à frente, junto com 
outros companheiros, dessa busca incansável e deter-
minada pelos direitos dos aposentados. Então, quero 
solidarizar-me com V. Exª no voto de pesar que traz, para 
que o Senado Federal remeta-o à família, para mostrar 
nosso respeito, nossa responsabilidade com os aposen-
tados, por intermédio do saudoso Iol. Obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obri-
gado, Senador Papaléo. V. Exª participou também das 
vigílias aqui, junto com ele. Fomos falar com o Presidente 
do Senado, e ele, naquela noite, pediu: “Paim, não dá 
pra conseguir um lanche?”. Estávamos aqui e falamos 
com o Presidente do Senado, que liberou o lanche para 
os idosos, liberou o espaço dos Senadores, e eles foram 
tomar seu cafezinho, puderam usar todas as dependên-
cias, mostrando que o Senado tem sensibilidade com 
essa questão. O pedido foi dele, e, de pronto, todos nós 
o atendemos, mediante o movimento que fizemos.

Senador Mozarildo, ouço V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dor Paim, há quantos anos essa luta está aí correndo! 
Cansamos de receber e-mails de pessoas que diziam 
exatamente isso, que tinham medo de morrer antes de 
isso acontecer. E há outras pessoas que, na verdade, 
são pensionistas cujos entes queridos morreram e que 
estão aí à mercê dessa pensão. Um dia desse, recebi 
um e-mail, que já tive oportunidade de comunicar aqui, 
de um aposentado que dizia não conseguir compreen-
der, depois que a matéria está lá para sanção do Pre-
sidente, como é que o Presidente, que é aposentado, 

que está no cargo maior da República, que tem salário, 
casa, comida, roupa lavada e segurança e que, quan-
do sair do seu cargo, vai continuar tendo segurança e 
bom salário, não encontra uma fórmula de fazer justiça 
com os aposentados? Dizer, como estamos vendo na 
imprensa ultimamente, que o Congresso está fazendo 
bondade em ano eleitoral?! Estamos, há vários anos, 
discutindo essa questão aqui! V. Exª comanda esse 
processo há muitos anos. Agora, a questão é aprovada, 
depois desse puxa-encolhe de liderança do Governo no 
Senado e de liderança do Governo na Câmara, e fica 
essa situação ainda sendo procrastinada! Lamento a 
morte desse aposentado e de muitos outros anônimos 
que estão morrendo, sem que algo aconteça!

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É claro! 
Esse é só um exemplo.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Dizer 
que o Governo não tem dinheiro, que a Previdência não 
tem dinheiro?! Basta o Governo reajustar. É como numa 
família: é só saber com o que gasta. Gaste menos com 
festa, com propaganda e com outras coisas supérfluas 
e aplique no ser humano, principalmente nesse ser hu-
mano que já deu tudo pela Nação! Parabéns a V. Exª!

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obri-
gado, Senador Mozarildo. V. Exª, que também participou 
conosco das vigílias, como a Senadora Rosalba, com 
certeza, deve ter visto o Iol circulando nas galerias e 
na tribuna de honra.

A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Com certeza, 
Senador Paim. Estou relembrando aquele momento do 
lanche. Parece que estou vendo a figura dele, ainda tão 
esperançoso, lutando tanto para que se fizesse justiça! 
Fazer pelo aposentado é fazer justiça ao povo brasileiro, 
aos trabalhadores brasileiros. É inadmissível que, depois 
de três anos... Cheguei a esta Casa em 2007 e, desde 
então, eu me associei à sua luta, que é a luta do Se-
nador Mozarildo, do Senador Mário Couto, do Senador 
Mão Santa, do Senador Geraldo Mesquita e de muitos 
outros. Fizemos aquelas três vigílias para dar um grito 
desesperado: escutem, escutem os nossos velhinhos, 
os nossos aposentados! Olhem para eles, porque mui-
tos – e está aí o resultado – não terão a alegria de ver 
seu salário ser recomposto e o fator previdenciário cair. 
E quantos, anonimamente, como bem falou o Senador 
Mozarildo, também já estão partindo com o coração so-
frido de tanta amargura, de tanta injustiça, porque lhe 
faltou na hora mais necessária um pouco daquele direi-
to que ele tanto tinha e por que tanto trabalhou! Então, 
quero deixar aqui também o nosso pesar, a nossa soli-
dariedade. Estamos aguardando que essa matéria seja 
sancionada. Pedimos ao Presidente que faça a sanção, 
que não deixe, de forma alguma, nossos aposentados 
continuarem nessa angústia, nessa injustiça. Eles têm 
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direito, eles trabalharam, eles contribuíram e merecem 
ser reconhecidos. Muito obrigada.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senadora Rosalba Ciarlini. V. Exª tem parti-
cipado ativamente desse processo.

Quero concluir, para efeito de registro, Senador 
Mão Santa, dizendo que o PIB cresceu 9% no primeiro 
trimestre, o maior resultado da série histórica. E por 
que quero ficar nesse tema? Eu me lembro das últimas 
palavras do Iol, quando ele esteve comigo ainda nesse 
fim de semana: “O PIB vai crescer mais de 8%. Se vai 
crescer mais de 8%, não há motivo de não assegurar 
o fim do fator e o reajuste dos aposentados”.

Então, peço para registrar, Senador Mão Santa, 
junto com essa matéria, o voto de pesar e a defesa 
que fiz aqui em respeito a todos os 8,5 milhões de 
aposentados e pensionistas que ganham mais que o 
salário mínimo e que estão na expectativa dos 7,7% e 
aos quarenta milhões de brasileiros que são celetistas. 
Todos os celetistas que não têm direito à aposentado-
ria especial acabam perdendo quase a metade do seu 
salário devido ao fator previdenciário.

Eram lutas do Iol, são lutas da Cobap, são lutas 
das Centrais, são lutas de Senadores e Senadoras e de 
Deputados e Deputadas que têm compromisso com a 
qualidade de vida do nosso povo. É uma luta também de 
vocês, meus amigos da Federação Única dos Petroleiros 
(FUP), que estão aqui. Vocês sabem muito bem o que 
representa o fator previdenciário e o fato de não haver 
uma política de reajuste para os aposentados. Digo o 
mesmo em relação àqueles setores que têm fundos que 
complementam, pois, quanto mais o aposentado per-
de em matéria de vencimento da fonte da seguridade, 
mais o fundo tem de complementar. Consequentemen-
te, inúmeros fundos que conheço, inclusive o do setor 
bancário, estão quase na falência.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – V. Exª me concede um aparte, Senador?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Valadares, vou dar o aparte a V. Exª, que tem tudo a 
ver também com este pronunciamento, não só pela sua 
luta em defesa dos aposentados e dos pensionistas, 
mas também pela PEC que V. Exª aprovou na CCJ, 
que este Plenário há de votar e que trata do fim do 
voto secreto. Neste caso específico, quero destacar, 
elogiando V. Exª, a questão dos vetos. Sou parceiro, 
entendi seu substitutivo, votarei com tranquilidade na 
sua PEC. Embora a nossa PEC falasse do assunto 
de forma mais ampla, penso que a sua buscou um 
meio termo na Casa. O mais importante é que a sua 
PEC vai acabar com essa história de veto ser votado 
secretamente. Então, é com enorme satisfação que 
concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – SE) 
– Senador Paulo Paim, V. Exª é exemplo de tenacidade, 
não desiste fácil da luta. Penso que essa luta deve conti-
nuar por parte de V. Exª e de todos aqueles que apóiam 
seus pronunciamentos em favor do aposentado, do tra-
balhador, mesmo porque o povo sabe que “água mole 
em pedra dura tanto bate até que fura”. Quem sabe todos 
aqueles que são responsáveis por uma estrutura social, 
ainda a meu ver, injusta, que existe no Brasil, poderão se 
sensibilizar ante a necessidade imperiosa da derrubada 
do fator previdenciário, que foi uma luta iniciada aqui por 
V. Exª e que teve o apoio de todos nós? O fator previ-
denciário reduz o ganho do aposentado. A remuneração 
vai lá para baixo, chegando a mais de 50% de perda em 
poucos anos. Ora, quando alguém se aposenta, o que 
se espera é que, do resultado de seu trabalho passado, 
ele venha a ter dias melhores, mas, no Brasil, está acon-
tecendo, infelizmente, o contrário. Em todos os países do 
mundo, o aposentado é aquinhoado com um salário para 
ter tranquilidade no resto dos dias que lhe faltam para 
o término de sua vida. Por isso, aprecio o trabalho de V. 
Exª. Desde que V. Exª chegou ao Senado – eu já estava 
aqui –, acompanhei sua luta. Somos companheiros de 
uma mesma causa. E é uma causa justa, porque visa a 
fazer justiça àqueles que trabalharam pelo Brasil.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Valadares.

Pode ter certeza de ele, lá do alto, está ouvindo o 
que digo aqui. E ele sabe que estou falando somente a 
verdade. O Iol cansava de dizer nas plenárias de que 
participávamos, independentemente do Estado: “Paim, 
é um absurdo o homem público votar secretamente”. 
V. Exª, na PEC, no seu substitutivo, acaba com essa 
história de voto secreto em matéria de veto. Era exa-
tamente nisso que ele batia.

Tenho certeza absoluta de que podem vetar qual-
quer coisa de interesse do povo brasileiro, mas, se o 
voto for aberto, o Congresso derruba. Já no voto se-
creto, tenho minhas dúvidas, até porque é o que a His-
tória mostra: de 1,3 mil vetos apreciados, nenhum foi 
derrubado no ano passado. Eram vetos que estavam 
aí há mais de vinte anos.

É por isso que, neste momento, o Iol está aqui, com 
energia positiva, ouvindo suas palavras. V. Exª entrará 
para a História se conseguirmos fazer com que não se 
vote matéria de veto secretamente. Cada homem públi-
co tem de assumir sua posição, seja a favor ou contra 
qualquer tema que debata e vote nesta Casa.

Termino, cumprimentando todos. Quero dizer ao 
Nelson, da Federação Única dos Petroleiros (FUP), que 
está aqui conosco, que tive muito orgulho de relatar o 
projeto da FUP na Comissão de Direitos Humanos. Lá 
nós o aprovamos por unanimidade. Vamos esperar que, 
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neste Plenário, como eu disse à FUP – inclusive, de-
pois, apresentamos emenda, espelhada na construção 
da FUP –, votemos a favor de que parte do dinheiro do 
pré-sal, matéria que vamos apreciar aqui hoje ou ama-
nhã, seja destinada ao Fundo Social, sim, e de que uma 
parte vá para a Previdência, como foi feito na Noruega 
– é o que dizem os argumentos que me foram passados 
pela FUP. A Noruega resolveu a questão da Previdên-
cia destinando parte do resultado positivo do petróleo 
para a Previdência. Vamos torcer para que não haja 
aqui qualquer mudança que altere aquilo que estamos 
propondo. A Câmara já apontou um sinal, ou melhor, já 
votou a matéria, destinando parte do dinheiro do Fundo 
Social do Pré-Sal para a Previdência.

Está no meu relatório o projeto da FUP, que está 
no relatório que fiz em nome da Comissão de Assuntos 
Sociais. A Senadora Rosalba me encarregou de fazer 
esse relatório. Também lá, espelhado nesse exemplo 
da FUP, destinei parte daquele recurso do Fundo So-
cial para a nossa Previdência.

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Peço 
a V. Exª que considere lidos, na íntegra, os pronuncia-
mentos que vou entregar à Secretaria-Geral.

Obrigado.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.)

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o pronunciamento que vou fazer é sobre 
Inclusão Digital e a democratização do acesso às tec-
nologias da Informação, de forma a permitir a inserção 
de todos na sociedade da informação.

Vou falar, em primeiro lugar, como o Brasil vem 
buscando desenvolver diversas ações, visando a inclu-
são digital como parte da sociedade inclusiva.

Desde o final de novembro de 2005, quando en-
trou em pratica o projeto de inclusão digital do governo 
federal, o Projeto Cidadão Conectado, registrou mais de 
19 mil máquinas financiadas até meados de janeiro.

Pouco menos de 2% da meta do programa, se 
levarmos em conta apenas os dados de financiamento, 

que é vender um milhão de máquinas para consumido-
res com renda entre três e sete salários mínimos.

Com os esforços de “inclusão digital” outros pú-
blicos também constituem o alvo de seu trabalho: ido-
sos, pessoas com deficiência, população de zonas de 
difícil acesso, entre outros.

A idéia é que as Tecnologias da informação vieram 
para ficar, e quem não estiver “incluído digitalmente” 
terá uma limitação social importante, perdendo inclusi-
ve direitos garantidos à cidadania, aliado a isto existe 
a necessidade do acesso pleno à educação.

O que aconteceu em Caxias do Sul foi lamentá-
vel. As imagens do vídeo e fotos exibidos mostrando 
a agressão da Brigada Militar contra os trabalhadores, 
foram chocantes.

Abuso de autoridade é o mínimo que se pode 
chamar aquilo. 
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Os sindicalistas protestavam contra o Programa 
de Participação de Resultados (PPR) da Randon Im-
plementos e foram agredidos gratuitamente.

Em outra cidade gaúcha, Panambi, também está 
acontecendo um caso muito sério de repressão ao 
movimento social. 

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de Panambi e Condor, Valdir Godois da Cos-
ta, relatou à Comissão de Direitos Humanos do Rio 
Grande do Sul, que em virtude de uma greve bem or-
ganizada e pacífica, ele e outros companheiros estão 
sendo alvo de perseguições. Por uma série de acon-
tecimentos mal resolvidos, já foram condenados a 
realizar trabalhos comunitários e estão sendo alvo de 
notícias maledicentes. 

Estou tentando agendar uma reunião com a Bri-
gada Militar para que esse impasse possa ser resol-
vido. Isso tudo é muito sério e precisa ser solucionado 
de uma vez por todas. 

O Presidente do Sindicato exerce esse cargo há 
catorze anos e sua história sindical merece respeito.

Outra situação constrangedora está acontecen-
do com o Quilombo Palmas, na cidade de Bagé. A 
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da As-
sembléia Legislativa e lideranças do Movimento Negro 
que visitaram a Comunidade Quilombola de Palmas, 
apresentaram pedido de providências à Prefeitura de 
Bagé, e demais órgãos do Governo, contra os ruralis-
tas acampados em vigília de 24 horas, impedindo com 
barreiras a estrada que dá acesso ao Quilombo. 

As entidades exigem medidas urgentes das au-
toridades, para garantir a segurança física e moral dos 
moradores, o direito de ir e vir e a integridade territorial 
do Quilombo de Palmas.

Além disso, face a gravidade dos constrangimen-
tos impostos à comunidade quilombola, pedem que a 
Farsul – Federação da Agricultura do Rio Grande do 
Sul, a Associação e o Sindicato Rural de Bagé sejam 
formalmente oficiados para que sustem imediatamente 
as ações que visam impedir que os técnicos do INCRA 
– Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria, ingressem na área da comunidade quilombola das 
Palmas, em processo de regularização. Os funcioná-
rios do Instituto tentavam iniciar o levantamento fundi-
ário necessário para elaboração do RTID – Relatório 
Técnico de Identificação e Delimitação do território da 
comunidade quilombola de Palmas.

A comunidade das Palmas habita a região há 200 
anos. Em 2005, abriu processo no Incra para a regulari-
zação do seu território. Já possui laudo sócio-histórico-
antropológico feito por pesquisadores da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, e o Incra/RS precisa 

iniciar os demais estudos necessários para definir o 
território a ser titulado em nome da comunidade.

Outra questão importante que quero trazer aqui 
é o caso de um grande número de trabalhadores que 
estão sofrendo, vítimas de acidentes de trabalho, na 
cidade gaúcha de Candiota.

Lá foi implantada a Usina Termelétrica Presidente 
Médici, fase C. Com isso, a cidade recebeu um grande 
número de trabalhadores, oriundos de várias partes 
do país e inclusive do exterior e não estava prepara-
da para isso.

O Centro Estadual de Referência em Saúde do 
Trabalhador Estadual do RS – CEREST, está acompa-
nhando os fatos ocorridos no canteiro de obras, como 
o grande número de acidentes de trabalho que culmi-
naram em três óbitos.

Os trabalhadores estão expostos aos mais diver-
sos fatores como: os ônibus que transportam os traba-
lhadores estão em estado precário; há trabalho infantil, 
escravo, prostituição e preocupação com o HIV.

Fator que agrava a situação é que a Regional de 
Saúde conta com um número reduzido de profissionais 
e o órgão federal, a DRT está sem coordenador.

A enfermeira do Hospital Beneficente de Candiota 
informou que chegam a atender 50 trabalhadores por 
dia com problemas diversos, como corpos estranhos 
nos olhos ou cortes, em função da obra.

Estão sendo aguardadas providências junto ao 
Ministério Público.

Minha intenção é de que seja realizada audiência 
pública no Rio Grande do Sul onde serão chamados 
representantes do SUS, órgãos de fiscalização, se-
gurança e saúde, saúde do trabalhador e ambiental, 
pois temos que considerar o momento de grande de-
senvolvimento do país e da implantação de canteiros 
de obras em todas as regiões do Brasil.

Quero enfatizar que todos os temas que tratei 
aqui serão debatidos nessa audiência pública. 

Para finalizar, quero dizer que o dia 28 de abril, 
foi o Dia Internacional em memória das vítimas de 
acidentes de trabalho. Naquela manhã falei na praça, 
para mais de 500 líderes sindicais sobre o fator pre-
videnciário.

Fui convidado a palestrar pelo Fórum Sindical de 
Saúde do Trabalhador, organizador desse evento que 
congregou várias lideranças. 

Sr. Presidente, todos sabemos que a violência 
contra os trabalhadores é um mal que aflige a nossa 
sociedade. Minha intenção é levar esse tema ao de-
bate e enfrentá-lo com coragem e firmeza, buscando 
soluções para crises recorrentes que precisam ser su-
peradas. Uma nova relação, entre os Poderes Públicos 
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e o movimento social deve ser construída, em respeito 
aos nossos trabalhadores.

E é isso que nós vamos buscar! 
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, gostaria de deixar registrada uma cor-
respondência que recebi de um conterrâneo, o Sr. 
Hindemburgo Almeida Flores, de 84 anos, natural de 
Itaqui, no Rio Grande do Sul, e morador de Brasília 
há alguns anos. 

Ele solicitou a minha atenção para a trajetória do 
Coronel da Aeronáutica Alfeu de Alcântara Monteiro, 
morto no momento em que era destituído do comando 
da base Aérea de Canoas, no dia 4 de abril de 1964. 

Conforme matéria publicada no jornal Zero Hora, 
do dia 25 de maio de 1998, e assinada pelos jornalis-
tas Lourenço Flores e Cássia Zanon, “três dias depois 
do golpe de Estado, o então tenente coronel Monteiro 
foi assassinado depois de ter se posicionado contra o 
movimento. No governo que depôs o presidente João 
Goulart, Monteiro foi o primeiro a tombar. A tese oficial 
é que ele teria resistido e morrido num tiroteio. 

Alfeu Moreira discordava das pretensões do mo-
vimento. O fato foi evidenciado em 1961, quando foi 
responsável por um dos episódios mais importantes 
da campanha da Legalidade liderada pelo então go-
vernador Leonel de Moura Brizola quando caças pre-
paravam-se para levantar vôo da base de Canoas e 
atacar o Palácio Piratini de onde Brizola comandava a 
resistência para garantir a posse de João Goulart no 
lugar de Jânio Quadros, Alfeu Moreira respeitou a von-
tade de seus comandados que chegaram a murchar 
os pneus dos aviões, garantindo assim que o Piratini 
não fosse atacado. 

Repito as palavras senhoras e senhores Sena-
dores, do Sr. Hindemburgo Almeida Flores... ”Alfeu de 
Alcântara Monteiro morreu em defesa da Constituição 
brasileira”. 

Na opinião do jornalista Sebastião Nery, publicada 
na sua coluna, doa dia 2 de setembro de 2001, no Jornal 
da Comunidade, aqui de Brasília, ”Alfeu de Alcântara 
Monteiro, gaúcho de Itaqui, fronteira com a Argentina, 
é um herói Nacional injustiçado e esquecido”.

E eu digo, Sr. Presidente, Vida longa aos ideais 
de Alfeu de Alcântara Monteiro – herói brasileiro. 

Era o que tinha a dizer.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

REQUERIMENTO Nº , DE 2010

Nos termos do Art. 218, inciso VII do RISF, RE-
QUEIRO voto de pesar pelo falecimento do Senhor Iol 
Alves Medeiros.

Iol Alves Medeiros, nascido 30/09/1936 em Cam-
bara do Sul, serviu o exercito em São Leopoldo, entrou 
para a extinta CEEE – Companhia Estadual de Ener-
gia Elétrica do Rio Grande do Sul, onde foi chefe do 
setor de transportes e chefe do setor processamento 
de dados. 

Foi presidente da associação de aposentados 
da CEEE. Já em 1999 foi eleito membro do conselho 
fiscal da Federação dos Aposentados do Rio Grande 
do Sul, em seguida, em 2002 assumiu a presidência 
da Federação, liderando os aposentados gaúchos e 
brasileiros até 2008. Na segunda gestão de Iol Medei-
ros, a FETAPERGS deu um grande passo ao adquirir 
sua sede própria, deixando o espaço cedido pelo INSS 
durante anos, equipando e modernizando a Federação 
com móveis padronizados, nove computadores inter-
ligados e um espaço privilegiado para o atendimento 
das entidades filiadas e ao público em geral. 

Medeiros encerrou o mandato como Presidente 
em 2008, deixando todas as contas pagas e com sal-
do positivo em caixa. Atualmente, ocupava o cargo de 
1º vice-presidente desta entidade, presidente por dois 
mandatos e diretor da COBAP (Confederação Brasileira 
de Aposentados). Deixou a esposa Nadir Medeiros e 
os filhos Aline e Eliza e Marcos Medeiros. 

Para tanto gostaria que o presente voto fosse en-
viado para a Senhora Nadir Medeiros na Avenida Niló-
polis, 451 – AP 201 e para Rua Siqueira Campos 1184 
– 11º andar – Porto Alegre – RS – CEP: 90001-970

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

E nos associamos ao voto de pesar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Há sobre a mesa expediente a ser lido.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 605, DE 2010

Sr. Presidente, nos termos do art. 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro votos de 
louvor ao Sistema Integrado de Comunicação Meio-
Norte, em razão do lançamento da campanha de com-
bate ao uso do crack no Estado do Piauí, com o slo-
gan “Crack – O começo do fim”, veiculada em TV, 
rádio, jornal e portal de notícias, entre os dias 1º e 26 
de junho de 2010. 

Ação de grande relevância para a família piauien-
se, hoje vítima dos efeitos devastadores da droga e da 
violência como consequência.
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Justificativa. O Jornal Meio Norte, vinculado ao 
Sistema Integrado de Comunicação Meio-Norte, traz 
na sua edição de 7/06/2010, no Caderno A-13, matéria 
que revela dados de uma pesquisa sobre “Os contextos 
e perfis de usuários do CAPS-AD (Centro de Atenção 
Psicossocial-Álcool e outras Drogas), nas cidades de 
Teresina e Parnaíba, no Estado do Piauí”. Os dados co-
letados mostram que o crack, droga recentemente intro-
duzida no Brasil, já representa a terceira mais consumida 
pelos dependentes das referidas cidades pesquisadas, 
alcançando o percentual de 19%, perdendo apenas para 
o álcool, 61%, e a maconha, com 23%. Esse é um dado 
que assusta a todos nós, sociedade e governo, por se 
tratar de uma substância com alto poder de dependên-
cia, levando muitos jovens à morte precoce.

Desta forma, a campanha “Crack – O começo do 
fim”, liderada pelo Sistema Integrado de Comunicação 
Meio-Norte e apoiada pela ONG Fazenda da Paz, que 
mobiliza toda a sociedade piauiense, entre os dias 1º 
a 26 de junho, através de campanhas publicitárias, 
cartazes, caminhadas e palestras para o combate ao 
crack, é uma ação de grande relevância para a famí-
lia piauiense, hoje vítima dos efeitos devastadores do 
crack e da violência como consequência, pelo qual 
requeiro que esta homenagem seja consignada e que 
a mesma seja comunicada ao homenageado.

Sala das Sessões, 8 de junho de 2010. – Sena-
dor Mão Santa.

A homenagem deve ser encaminhada às pessoas 
abaixo: Diretora– Executiva Lívia Guimarães, filha do 
Diretor-Presidente, empresário de grande visão, Paulo 
Guimarães; e Consultor Executivo de Jornalismo, José 
Osmando de Araújo.

Da mesma maneira que na história do Piauí, o 
jornal A Ordem transformou-se em 89, e Davi Caldas 
liderou o País para que se desse a Proclamação da 
República em 89, traduzindo a Revolução Francesa 
um século antes, isso é um exemplo do sistema de 
comunicação Meio-Norte para todo o País. Está ou-
vindo, Mário Couto? Isso é um exemplo de sistema de 
comunicação que faz uma campanha extraordinária 
contra o crack na sociedade.

Então, o Meio-Norte saiu na frente, como saiu o 
Jornal 89, do profeta Davi Caldas, para nascer a Re-
pública. Então, é um exemplo para todos os meios de 
comunicação. É uma campanha que me sensibiliza.

Peço ao Dr. Paulo César que cumpra, por favor, 
os trâmites em homenagem ao sistema de comuni-
cação do Piauí Meio-Norte, que faz uma campanha 
extraordinária, Drª Rosalba Ciarlini, contra o crack, e 
graças à visão do grande idealista, Paulo Guimarães, 
seu Diretor-Presidente.

É a seguinte a íntegra do requerimento:

REQUERIMENTO Nº 605, DE 2010

Nos termos do art. 222, do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro votos de louvor ao Sistema 
Integrado de Comunicação Meio-Norte, em razão do 
lançamento da campanha de combate ao uso do crack 
no Estado do Piauí, com o slogan: “Crack O Come-
ço do Fim”, veiculada em TV, rádio, jornal e portal de 
notícias, entre os dias 1º a 26 de junho de 2010. Ação 
de grande relevância para a família piauiense, hoje ví-
tima dos efeitos devastadores da droga e da violência 
como consequências.

Justificação

O Jornal Meio-Norte, vinculado ao Sistema In-
tegrado de Comunicação Meio-Norte, traz na sua edi-
ção de 7-6-2010, no Caderno A-13, matéria que re-
vela dados de uma pesquisa sobre “Os Contextos e 
Perfis de Usuários do CAPS-AD (Centro de Atenção 
Psicossocial-Álcool e outras Drogas) nas cidades de 
Teresina e Parnaíba no Estado do Piauí”. Os dados 
coletados mostram que o Crack, droga recentemen-
te introduzida no Brasil já representa a terceira mais 
consumida pelos dependentes nas referidas cidades 
pesquisadas, alcançando o percentual de 19%, per-
dendo apenas para o álcool 61% e a maconha com 
23%. Esse é um dado que assusta a todos nós, socie-
dade e governo, por se tratar de uma substância com 
alto poder de dependência, levando muitos jovens a 
morte precoce.

Dessa forma, a campanha “Crack o Começo do 
Fim”, liderada pelo Sistema Integrado de Comunica-
ção Meio-Norte e apoiado pela ONG Fazenda da Paz, 
que mobiliza toda a sociedade piauiense entre os dias 
1º a 26 de junho, através de campanhas publicitárias, 
cartazes, caminhadas e palestras para o combate ao 
crack, é uma ação de grande relevância para a famí-
lia piauiense, hoje vítima dos efeitos devastadores do 
crack e da violência como consequência, pelo qual, 
requeiro que esta homenagem seja consignada e que 
a mesma seja comunicada ao homenageado.

Sala das Sessões, 8 de junho de 2010. – Sena-
dor Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência encaminhará o voto de louvor solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora, falará um Líder, Mário Couto. É bom porque o 
Rio Grande do Norte aguardará ansiosamente, a Se-
nadora Rosalba Ciarlini. 
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O Senador Mário Couto é PSDB, do Estado do 
Pará. 

O Flexa Ribeiro reclamou que Paim demorou 
um pouco. Mas, ora, a mesma sensibilidade terei com 
Mário Couto, que representa o Pará. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

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

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem revi-
são do orador.) – Não reclamei. V. Exª não está falando 
exatamente o que eu disse. Disse a V. Exª que podia 
dar ao Senador Paulo Paim uma hora, duas horas, o 
tempo que quisesse...

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Foi 
quase isso: 42 minutos.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Mas V. Exª 
não pode e não deve fazer, quando estiver sentado na 
cadeira de Presidente, é, em todas as vezes que vou à 
tribuna – e já vou tarde da noite, 21h, 21h30min – , V. 
Exª ficar marcando o tempo, ficar cobrando o tempo. 
Não faça mais isso. Foi o que disse a V. Exª. Então, 
não venha com meias verdades para fazer intriga com 
o Senado Paulo Paim. Não fui reclamar do tempo que 
teve o Senador Paulo Paim e nem faria isso com ne-
nhum dos meus companheiros.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª terá o mesmo direito que Paulo Paim.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, primeiro quero reafirmar aqui o voto 
de pesar do Senador Paulo Paim ao Iol e também fa-
zer o meu voto de pesar a esse grande companheiro, 
lutador aposentado, que, por muitas vezes, esteve aqui 
na luta pelos direitos dos aposentados.

Sinceramente, Nação brasileira, eu não entendo, 
não consegui entender até hoje por que dizem que o 
Presidente Lula é um homem sensível, um homem de 
um coração muito grande, um homem que visa à dimi-
nuição da desigualdade social, um homem que olha 
para a pobreza, um homem que prosseguiu o que o 
Fernando Henrique Cardoso criou, o Bolsa Família, 
um homem que multiplicou essa ação, visando aca-
bar a fome neste País, como é que o Presidente Lula 
vê aposentados tombarem, centenas de aposentados 
tombarem, morrerem neste País, meu caro Mozarildo, 
e o Presidente da República tem hoje em suas mãos 
há mais de 10 dias um projeto aprovado por este Se-
nado para acabar o sofrimento dos aposentados e ele 
não quer acabar? Não entra em mim, Senador Mo-
zarildo, não consigo entender essa atitude do nosso 
Presidente. Por que o Presidente Lula não gosta dos 
aposentados deste País?

Haja morrerem aposentados! Eu vi um – teste-
munha ocular! – que ia às feiras pegar as migalhas 
que sobravam – banana, maçã, aquelas verduras que 
não servem mais, podres – para se alimentar e que 
acabou falecendo. Isso eu vi com os meus próprios 
olhos, Presidente Lula. Vossa Excelência sabe disso. 
Não engavete. Diga se vai fazer ou não. Se vai vetar, 
diga que vai vetar. Vossa Excelência vai encontrar 
uma barreira muito grande neste Senado. Nós ainda 
temos o Senado Federal em defesa daqueles que pre-
cisam de uma voz aqui. Se Vossa Excelência vetar, 
Vossa Excelência terá um grande desgaste político. 
Este Senador aqui vai ficar o resto do seu mandato 
falando e contando essa história maldita. O resto do 
mandato, Presidente Lula, Vossa Excelência terá esta 
voz. Podem até muitos dizerem que isso não adianta 
de nada. Para mim, não interessa. A voz vai continuar 
aqui. Vamos esperar, Presidente. Vamos esperar até o 
dia 17. Espero, Presidente, sinceramente, que Vossa 
Excelência não decepcione o País, que Vossa Exce-
lência não use a moldura da popularidade para mas-
sacrar o povo brasileiro, principalmente aqueles que 
serviram a esta Nação querida, que todos nós ama-
mos, e com dignidade, serviram com amor, serviram 
com trabalho, Presidente Lula. Vossa Excelência não 
pode abandonar essa classe. Vossa Excelência pro-
meteu, em pronunciamentos em vésperas de eleições, 
que iria tratar com carinho os aposentados brasileiros. 
Cumpra com a sua palavra, Presidente. Cumpra com 
a sua palavra. Ao menos isso, cumpra! Vamos esperar 
o dia 17, Presidente. 

Não posso deixar aqui de falar do meu Estado, de 
aproveitar o resto do tempo que ainda tenho para falar 
do meu Estado. Sei que algumas pessoas, Senador 
Papaléo Paes, podem até se assustar com esta minha 
insistência em mostrar as condições em que vive o Es-
tado do Pará e o momento de angústia por que passa 
aquele povo. Mas, Presidente, vim aqui exatamente 
para fazer aquilo que V. Exª faz sempre: defender o 
seu Estado com muita dignidade. Aquilo que o Papa-
léo, o Gilvam Borges, o Mozarildo e a Rosalba fazem: 
defender o seu Estado. Eu vim para cá exatamente 
para isto. Uma das minhas tarefas principais aqui é 
lutar pelo meu Estado, defender o meu Estado. E isso 
eu tenho feito e vou continuar fazendo.

Várias foram as denúncias que fiz aos Ministérios 
Públicos federais e estaduais e até ao Ministério da 
Justiça, pedindo clemência, dada a condição do meu 
Estado, a violência que toma conta dele. 

Hoje, o Pará é o Estado mais violento do Brasil. 
Não sou eu que estou dizendo isso, mas uma pesquisa 
das Nações Unidas, cara Rosalba. Venho aqui, Rosal-
ba, e falo quase toda semana esta ladainha: aposen-
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tado e a violência no Estado do Pará. É uma ladainha. 
Toda semana estou mostrando isso aqui, toda semana 
eu mostro o jornal paraense, o que acontece no meu 
Estado. E muitas pessoas podem dizer: “Esse cara 
exagera, esse cara deve ser contra a Governadora, 
esse cara não deve gostar da Governadora”. Já disse 
que não sou candidato a nada. Nem sei se vou ser 
mais. Já falei várias vezes isso. Não tem politicagem. 
É o amor pela camisa, é o amor pelo meu Estado, é a 
dignidade, é a obrigação de fazer, doa a quem doer, 
doa a quem doer!

Agora, minha cara Senadora, as Nações Unidas 
mandaram fazer uma pesquisa no Brasil e constataram 
que o Pará ocupa o primeiro lugar na violência neste 
Brasil, acima da média de todos os Estados. A média é 
90%; o Pará está com 95%. Noventa e cinco por cento, 
paraenses! São cinco mortes por dia, dezesseis por 
final de semana. E não é aquela violência praticada 
nas escolas, no trânsito, não. É morte. É homicídio à 
bala, à faca. É homicídio, é morte mesmo, é violência 
à bala. Como é que uma população dessas pode con-
viver? Aí os técnicos, com muita propriedade, dizem 
assim: “Para se combater a violência tem que se dar 
educação”. Eu mostrei aqui, Rosalba, um bebedouro 
de uma escola no Pará. Eu acabei de vir do interior do 
Pará. Passei 15 dias no Pará. A última vez que vim, 
mostrei uma panela machucada, um caneco de alu-
mínio dentro da panela, que servia de bebedouro aos 
alunos. Cada aluno ia lá, metia aquele caneco na pane-
la e bebia. Fotografei, vi de perto. Hoje eu vou mostrar 
novamente ao País uma cena lamentável, uma cena 
que não se deveria ver nunca neste País, quanto mais 
no meu querido Estado do Pará. Dói em mim mostrar 
ao Brasil cenas como essa. 

Eu não me sinto satisfeito em fazer isso. Dói, dói 
muito ver os alunos numa escola tomarem água com 
um caneco numa panela suja, suja, no corredor da 
escola, os alunos do meu querido Estado do Pará. E 
a educação, fonte do suporte de cada nação, a base, 
a base de uma nação, a base de um Estado, onde se 
deveria investir mais, Nação brasileira, meu querido 
Pará! E aí massacram os estudantes, massacram os 
jovens. O que eu vou mostrar hoje aqui fere, dói, mal-
trata. Qualquer pessoa que vê uma cena dessas... 

Governadora Ana Júlia Carepa, pelo amor de 
Deus, Governadora, trate bem os jovens do meu Es-
tado! Não faça isso com os jovens do meu Estado, 
Senadora Ana Júlia, Governadora Ana Júlia! V. Exª 
faltou com a verdade, Governadora. Aliás, faltou não, 
Governadora, falta. Eu assisti a um jogo na televisão, 
a um jogo final do campeonato paraense. Eu nunca 
vi tanta falta de seriedade na minha vida. Assistindo 
ao jogo, final de campeonato, Paissandu e Águia... No 

intervalo vão entrevistar a Governadora e ela começa 
a falar. Quem viu aquilo ali pela primeira vez poderia 
pensar que o Mário Couto não fala a verdade aqui, que 
o Senador Mário Couto inventa, porque, Senador Flexa 
Ribeiro, aquela senhora falava que o Pará estava às 
mil maravilhas, que ninguém era maltratado no Estado 
do Pará, a saúde estava boa, a educação estava boa, 
não tinha violência no Estado. 

Papaléo, o dia que V. Exª tiver uma foto desta que 
eu vou mostrar aqui lá no seu Estado, Amapá, V. Exª 
com certeza vai ficar muito preocupado, V. Exª não vai 
dormir por vários dias. V. Exª viu eu mostrar aqui uma 
panela machucada e um caneco todo machucado ser-
vindo de bebedouro numa escola pública. Olha o que 
V. Exª vai ver agora: um menino de nove anos de ida-
de, nove anos de idade – e eu gosto de mostrar jornal, 
sabe? Ou eu tiro foto ou eu mostro o jornal, que é para 
população ver que ninguém está inventando nada. Essa 
história de falar sem mostrar não funciona. Eu gosto 
de mostrar, eu gosto de exibir aquilo que eu falo –, um 
paraense de nove anos de idade, numa escola estadu-
al, do governo do Estado, olhem o segundo modelo de 
bebedouro colocado nessa escola. Esse é o segundo 
modelo de bebedouro que a Governadora Ana Júlia 
criou para as escolas do Estado do Pará.

Meu querido Ministério Público, minha querida 
Assembléia Legislativa, meu querido Ministério Pú-
blico Federal, não se pode admitir uma coisa deste 
nível! Não se pode admitir mais neste País ver cenas 
deste nível! 

Olhe, Nação, eu vou ajeitar bem aqui para mos-
trar à Nação brasileira o que é a Governadora Ana 
Júlia Carepa. 

Olhem aqui um garoto de nove anos de idade be-
bendo água em uma torneira no colégio, porque não 
tem bebedouro. Uma das principais escolas de uma 
das maiores cidades do interior do Estado do Pará, em 
Ananindeua, escola do Estado, é bom que se diga, é 
escola estadual. 

Um menino de nove anos, Pará, bebendo água 
numa torneira porque a Governadora Ana Júlia Carepa 
não colocou bebedouro nas escolas.

Esse é o segundo modelo de bebedouro que eu 
mostro nesta tribuna.

O rombo na educação no Estado do Pará... Ali-
ás, Mozarildo, quero convidá-lo para fazer parte da 
comissão que vai ao Pará. Vamos ao Pará e eu quero 
lhe fazer este convite. 

Uma comissão de Senadores irá ao meu Estado 
para ver o relatório da Auditoria Geral do Estado, da 
própria Auditoria Geral do Estado mostrando a cor-
rupção no Estado do Pará. E eis aqui a prova. Sabem 
por que não tem dinheiro na educação para comprar 
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bebedouro? Reformar escolas? Porque essa secre-
taria já roubou R$1 bilhão. Não sou eu quem estou 
dizendo, Mozarildo, é a própria Auditoria Geral do 
Estado. A própria senhora chamada Tereza Cordovil, 
que foi colocada pela Governadora na Auditoria Geral 
do Estado, vem a público denunciar que da Secretaria 
da Educação levaram R$1 bilhão. E o garoto está lá 
bebendo água na torneira. Triste, paraenses! Dói em 
mim, me maltrata mostrar à Nação cenas desse tipo 
no nosso Estado, Estado que amamos, mas é minha 
obrigação, é meu dever. Eu não posso deixar de fazer 
isso. Eu não posso ter conhecimento desses fatos de-
ploráveis e ficar calado. Eu não posso cruzar os bra-
ços, paraenses. Eu tenho que mostrar nesta tribuna, 
eu tenho que acionar as autoridades, eu tenho que vir 
a esta tribuna cobrar, bradar, falar.

Caro Presidente, sei que há outros oradores e, 
logo em seguida, tem uma senhora que eu muito con-
sidero, chamada Rosalba, que merece o meu respeito 
e o meu carinho.

Por isso, desço desta tribuna e digo a V. Exª: se 
eu, Mário Couto, fosse presidente nacional de um par-
tido qualquer, V. Exª seria convidado para ser o Vice-
Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Este foi o Senador Mário Couto, que representa com 
muita grandeza o Pará e o PSDB. (Pausa.)

Mas não é a Rosalba. Quem foi que disse que 
é a Rosalba? Só se o Papaléo ceder, porque é alter-
nando um Líder com...

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Pre-
sidente, após a Senadora Rosalba, se for...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está todo mundo de acordo, não é?

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Todos 
de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Porque era para alternar... Eu só queria fazer isso para 
não ter que... V. Exª tem a palavra.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente, vou falar para uma comunicação inadiá-
vel.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª, por mim, seria candidata a Presidente e ganharia 
da Dilma. Aí eu estaria certo da vitória. Mas vamos ouvir 
esta extraordinária mulher brasileira, médica, neona-
tologista, pediatra, três vezes Prefeita de Mossoró, a 
cidade que primeiro libertou os escravos, esta libertá-
ria que, geneticamente, chega ao Senado. Nunca vi, 
em tão pouco tempo, a força da mulher se agigantar, 
com perspectivas invejáveis na política do Rio Grande 
do Norte e do Brasil.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – 
Muito obrigada, Senador Mão Santa, as suas palavras 
me deixam emocionada e feliz. Tantos elogios assim 
me deixam até sem graça.

Mas quero aqui dizer que trago uma notícia boa 
para o meu Estado, notícia muito boa, principalmente 
para a região do Vale do Açu e para a região Central. 
Eu acho que os Srs. Senadores já me ouviram muitas 
e muitas vezes aqui falando do projeto de lei de minha 
autoria sobre a ZPE do Sertão.

E o que é a ZPE do Sertão? É a Zona de Proces-
samento de Exportação, localizada na região do Vale 
do Açu, que fica ali, exatamente com reflexo muito po-
sitivo, na proximidade da região central, onde nosso 
Estado tem a região mais árida – alto sertão mesmo 
– e que vai também beneficiar parte do Siridó com re-
flexo para o oeste potiguar.

Apresentei o projeto do ZPE do Sertão em 18 de 
novembro de 2007, com a relatoria do Senador Eliseu 
Resende na CAE – Comissão de Assuntos Econômicos; 
do Senador Jayme Campos, na Comissão de Desen-
volvimento Regional e Turismo. O projeto foi aprovado. 
O Prefeito da cidade de Açu, de forma muito diligente, 
preparou o projeto para o Conselho Nacional das ZPEs, 
que foi aprovado em novembro do ano passado.

Desde então, esperávamos que este projeto fosse 
sancionado pelo Presidente, uma vez que a região já 
tem sua área determinada, já está com todos os pro-
cessos necessários em busca de investidores para 
gerar emprego e renda, indústrias e fábricas naquela 
região.

Deve-se aproveitar o potencial que têm o Vale do 
Açu, a região Central e o Siridó, tanto na fruticultura, 
como é o caso dessa região que é muito forte na fru-
ticultura, na cultura da banana, da manga, do melão 
e na criação de camarões. Fica nas proximidades da 
região salineira. Noventa por cento do sal do nosso 
Brasil saem do nosso oeste, da nossa região salinei-
ra. Nós temos também a matéria-prima representada 
pelo ferro, tantalita, tungstênio, granito, cujas minas 
se localizam num raio de até 100 quilômetros da ZPE 
do Sertão.

Cabe destacar ainda a mineração e o potencial 
representado pelas matérias-primas, cerâmica para 
produção de revestimentos e materiais cerâmicos e iso-
lantes, especialmente o feldspato, o caulim, as argilas 
de queima branca, cujas minas se localizam, também, 
na área de influência da ZPE do Sertão.

Então, essa região tem um potencial muito grande 
e precisa, exatamente, de condições, de incentivos e 
de apoio para poder atrair investidores e fazer com que 
os nossos produtos, Senador Mão Santa, possam ser 
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aproveitados, gerando emprego, gerando renda; que 
haja aumento da produção, que haja condições de in-
dustrialização e de agregação de valores.

Foi por isso que eu trouxe a esta Casa esse pro-
jeto de minha autoria. Amanhã o Presidente Lula es-
tará no Rio Grande do Norte – já estando anunciado 
na sua agenda –, e está confirmado que será sancio-
nada a ZPE do Sertão, a ZPE do Vale do Açu, a ZPE 
do Rio Grande do Norte. E não será somente essa 
Zona de Processamento de Exportação. Também será 
sancionada a ZPE de Macaíba, de autoria do Deputa-
do Henrique. Essa ZPE de Macaíba é importante na 
sustentabilidade do nosso grande aeroporto, que será 
também, mais do que nunca, um aeroporto de cargas 
para o Rio Grande do Norte e para o Brasil, na cidade 
de São Gonçalo do Amarante.

Então, trago aqui a boa notícia. Foi uma luta que 
empreendi, que deu resultados, porque conseguimos 
aprovar o projeto. Meus irmãos norte-rio-grandenses, 
sem a aprovação deste projeto, jamais poderíamos 
pensar exatamente em ver, num futuro próximo, pois 
é isso que desejo... E vou continuar acompanhando 
este projeto, através de todo o processo que se está 
desenvolvendo no Vale do Açu, tendo à frente o Prefeito 
Ivan Júnior. Ele é um Prefeito jovem, mas determinado. 
Com coragem e com disposição, está deixando mar-
cas de trabalho e realizações naquela região. Vamos 
ter também a participação de todos os Prefeitos do 
Vale, da região Central, de todos que sabem o quanto 
é importante promover o desenvolvimento no interior 
do Rio Grande do Norte.

O Rio Grande do Norte é um Estado que tem 
muito potencial. Temos uma capital linda, Senador 
Mão Santa, que tem como vocação natural e maior 
o turismo. Então, queremos manter essa qualidade, 
queremos fazer com que Natal seja, cada vez mais, 
uma cidade preparada para o turismo. Mas, ao mes-
mo tempo, queremos que o Rio Grande do Norte se 
desenvolva de forma equilibrada.

É por isso que precisamos fazer com que as 
nossas regiões, seja a região do Vale do Açu, seja a 
região do Siridó, seja a região agreste ou seja a região 
oeste, todas enfim, tenham o aproveitamento do seu 
potencial, tenham a valorização das vocações locais. 
E tenham mais do que isso, que foi algo fundamental 
para que a ZPE do Sertão fosse aprovada, a garantia 
da preparação da mão de obra. Uma região onde já 
temos campus universitário, através da Universidade 
Estadual, onde temos, nas proximidades da cidade de 
Açu e de Mossoró, universidade federal; temos institu-
tos tecnológicos federais em Ipanguaçu, em Mossoró 
e também, através de nosso projeto já aprovado, em 
Açu.

Isso é criar condições para o desenvolvimento, 
é criar condições para atrair investimentos. E a ZPE 
nada mais é do que isso. Estamos aqui plantando 
uma semente que vai germinar, sim, na geração de 
emprego, de trabalho, de oportunidades, numa região 
que é carente, onde os jovens ficam desesperança-
dos, muitas vezes se preparam, mas não encontram 
na sua região uma oportunidade de trabalho. Têm que 
deixar suas famílias, suas raízes, em busca de uma 
oportunidade distante.

Por isso estou nesta luta de criar as condições 
para que possamos, através de projetos criativos e in-
teligentes, atrair, cada vez mais, investimentos para as 
mais diversas regiões do nosso Estado, mantendo o 
potencial da nossa querida Natal, o potencial da nossa 
capital para o turismo, fortalecendo cada vez mais a 
qualidade de vida e defendendo o meio ambiente na 
capital do Estado; e mais do que nunca, promovendo 
também para o interior, para as nossas regiões, o de-
senvolvimento.

Mas o desenvolvimento não pode vir sozinho.
Nada disso valeria, se não estivéssemos preo-

cupados com a luta maior de criar as condições de 
ampliar, cada vez mais, os cursos tecnológicos, os cur-
sos de aperfeiçoamento e capacitação, de preparação; 
cursos que deixem os nossos jovens, antes mesmo de 
chegarem à universidade, preparados e em condições 
de enfrentar o grande desafio do mercado de trabalho 
para terem a oportunidade, que é o sonho, tenho cer-
teza, de muitos deles.

A ZPE do Sertão cria essa nova esperança, a es-
perança de que o sertão poderá, sim, se Deus quiser, 
através da força do Vale do Açu, do Siridó e da região 
oeste, com efeito positivo na região central, no meu 
Estado, ser desenvolvido nas mais diversas atividades 
para gerar emprego, renda e oportunidades melhores 
de vida para o nosso povo.

Era isto o que queria comunicar a V. Exªs, a san-
ção desse projeto amanhã, que foi uma luta que valeu 
à pena, luta que chega agora à sanção presidencial, 
um projeto da sua Senadora, meu irmão norte-rio-
grandense, Rosalba Ciarlini.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Os nossos cumprimentos. V. Exª gastou 10 minutos e 
10 é a nota que V. Exª merece como política nº 1 do 
Rio Grande do Norte.

E agora, como estava combinado, Papaléo Paes, 
que cedera sua vez, gentilmente, como um Senador 
cavalheiro, à Senadora Rosalba Ciarlini.

Papaléo Paes é orador inscrito, representa o Ama-
pá. Foi Prefeito, um médico extraordinário, cardiologis-
ta, e traduz a grandeza do político brasileiro. Papaléo 
nunca fez um título, nunca comprou um voto. Pelo seu 
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reconhecimento como médico – que estudou a ciência 
médica, a mais humana das ciências – e como admi-
nistrador, o povo o trouxe para cá.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr. 
Presidente, concordo plenamente com todas as refe-
rências ao Senador Papaléo Paes. Queria saber ape-
nas de V. Exª se estou inscrito e qual a ordem para 
poder usar a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
V. Exª é o próximo. Aguardo a Bahia, ansiosamente, 
a voz de César Borges. A Itália teve doze Césares, 
nós só tivemos um, melhor do que os doze da Itália. 
Ele governou com grandeza. Nenhum César da Itália 
teve o tirocínio e a capacidade do César da Bahia, de 
César Borges.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, quero também prestar minha 
homenagem ao César, da Bahia, nosso grande César 
Borges. E dizer que, realmente, depois desses sete 
anos e alguns meses de convivência com essa pessoa, 
que conhecíamos através da imprensa, pelo grande 
governo que fez na Bahia, posso afirmar que temos 
um grande Senador, um grande companheiro, um ho-
mem sério, competente, que, tenho certeza absoluta, 
está honrando, ao menos com o nosso testemunho, 
um mandato que o povo da Bahia lhe deu. 

Que Deus o ajude a renovar esse mandato, Se-
nador! 

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no 
final do mês passado, recebi uma correspondência 
da Associação Nacional dos Militares Federais dos 
ex-Territórios e do antigo Distrito Federal do Brasil, 
reclamando que o Governo Federal não reconhece 
direitos salariais consignados em lei, em favor dos 
policiais e bombeiros militares dos ex-Territórios do 
Amapá, Rondônia e Roraima e dos servidores do an-
tigo Distrito Federal.

Eu quero aqui sempre deixar registrado, deixar 
bem patente que eu dou muita importância para as 
correspondências que recebo. Procuro acusar aquele 
que mandou uma correspondência, seja uma corres-
pondência de grupos de pessoas, seja uma corres-
pondência individual, mas eu sempre dou uma satis-
fação. Isso porque eu sei que, quando essas pessoas 
ou grupos organizados da sociedade nos mandam 
qualquer tipo de correspondência, estão mandando-a 
na esperança de que nós possamos repercutir suas 
reivindicações, suas queixas, ou seja lá o que for, até 
elogios, a qualquer tipo de autoridade deste País. Por 
isso, dei e darei sempre importância a isso.

E esta aqui foi muito especial, porque se trata de 
um problema muito sério que os ex-Territórios estão 

passando ultimamente, em função de os seus militares 
não serem atendidos de acordo com a lei atual.

Então, de acordo com a Associação Nacional 
dos Militares Federais dos ex-Territórios e do antigo 
Distrito Federal, a Lei nº 10.486, de 2002, que dispõe 
sobre a remuneração dos policiais e bombeiros mili-
tares do Distrito Federal é extensiva aos militares dos 
ex-Territórios Federais do Amapá, Rondônia e Roraima 
e antigo Distrito Federal, por imposição do seu art. 65. 
Ou seja, melhor explicando: quando os policiais aqui 
do Distrito Federal, de Brasília, e bombeiros militares 
têm qualquer tipo de reajuste, por lei, esse reajuste 
atinge todos os policiais militares e bombeiros dos 
ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal, 
o Rio de Janeiro, por imposição do art. 65 da Lei nº 
10.484, de 2002. 

No entanto, desde 2004 – e estamos testemu-
nhando isso nesta Casa –, essa isonomia é ignorada 
pelo Governo Federal, que infringe, de maneira total-
mente ilícita, os preceitos do diploma em vigor. 

Convém destacar que, em qualquer sociedade 
que respeita verdadeiramente o estado de direito, para 
o agente público, agir contra a lei ou se recusar a cum-
prir o que ela determinada, significa incorrer em falta 
grave e em crime de responsabilidade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a isonomia 
entre militares dos ex-Territórios e militares do Distrito 
Federal era respeitada e fundamentada na Lei nº 7.961, 
de 1989. Porém, com a sua revogação e a desvincula-
ção das Forças Armadas com as Polícias Militares, foi 
editada a Lei nº 10.486, dispositivo comum aos militares 
do Distrito Federal e ex-Territórios. Mas, como não há 
tratamento igualitário entre as duas categorias, como 
disse há pouco, a Associação sugere como primeira 
providência para corrigir as desigualdades salariais 
existentes a inserção em medida provisória de um ar-
tigo mais detalhado com esse objetivo. 

Dessa forma, Sr. Presidente, a entidade entende 
que ficaria assegurada aos militares ativos, inativos e 
pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombei-
ros dos ex-Territórios Federais do Amapá, Rondônia 
e Roraima a revisão de suas remunerações na mes-
ma proporção e nas mesma data em que ocorrerem 
modificações nas remunerações dos militares do Dis-
trito Federal.

Outro passo apontado pela Associação para as-
segurar a equiparação salarial justamente pretendida 
seria uma nova redação do art. 1º da Lei nº 10.486, 
de 2002. O novo texto incluiria na estrutura da remu-
neração dos militares do Distrito Federal as gratifica-
ções que lhes são concedidas em caráter privativo, tais 
como: a Gratificação de Condição Especial de Função 
Militar, instituída pelo art. 2º da Lei nº 10.874, de 2004; 
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a Vantagem Pecuniária Especial, instituída pela Lei nº 
11.134, de 15 de julho de 2005; e a Gratificação por 
Risco de Vida, criada pela Lei nº 12.086, de 2009.

Por fim, a Associação adianta que, ao se modificar 
o corpo da Lei nº 10.486, seria necessário revogar o 
art. 24, parágrafo único e anexo XVII da Lei nº 11.356, 
de 19 de outubro de 2006, e o art. 71, parágrafo úni-
co, anexo XXXI, da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro 
de 2009, que instituíram a Gratificação Especial de 
Função Militar e a Gratificação de Incentivo à Função 
Militar, somente para os militares dos ex-Territórios e 
antigo Distrito Federal.

Nobres Senadoras e Senadores, é inadiável reco-
nhecer que os militares ativos, inativos e pensionistas 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros dos ex-
Territórios e do antigo Distrito Federal estão totalmente 
corretos em suas reivindicações. 

Aliás, no que se refere particularmente aos mili-
tares inativos e pensionistas do antigo Distrito Fede-
ral, o § 2º do art. 65 da Lei nº 10.486, de 2002, é bem 
claro quando estabelece que o mesmo direito aplica-
do aos militares do atual Distrito Federal é extensivo 
também a eles. 

Parágrafo 2º do art. 65 da Lei nº 10.486 
de 2002:

Art. 65
 ..............................................................
 ..............................................................
§ 2º O mesmo procedimento aplicado aos 

militares do Distrito Federal será aplicado para 
os remanescentes do antigo Distrito Federal 
[ou seja, Rio de Janeiro].

Aqui, eu vou conceder um aparte ao Senador 
Mozarildo.

É triste nós vermos esse grupo de pessoas aqui, 
no Congresso Nacional, a todo instante, reivindicando 
seus direitos, direitos lícitos, devidos pelo Governo, 
que não garante os direitos adquiridos desses ser-
vidores.

Todas as vezes que o Presidente da República 
anuncia o reajuste do salário dos policiais militares e 
bombeiros do Distrito Federal, lá se forma uma grande 
comitiva, Senador Mão Santa. A Capital da Repúbli-
ca está há quantos anos aqui? Então, servidores que 
serviam ainda no Rio de Janeiro, pessoas idosas, com 
dificuldades financeiras, vêm para cá se juntar a ou-
tros, dos ex-Territórios, do meu Estado do Amapá, de 
Rondônia, de Roraima, para reivindicar. E, coitados, 
sempre lhes são negados os seus direitos! 

Numa dessas discussões em que o Governo 
não só desfavorece, mas causa uma grande injustiça 
a esses servidores, nós fizemos um movimento – V. 

Exª, Senador Mozarildo, participou desse movimento, 
aqui, no plenário –, em que nós iríamos deixar de votar 
uma matéria importantíssima do Governo. Nós iríamos 
pedir verificação de quórum se não se votasse, como 
nós queríamos, o reajuste desses profissionais das 
Polícias Militares dos Estados citados e do ex-Distrito 
Federal, o Rio de Janeiro. O Líder do Governo, Sena-
dor Romero Jucá, assumiu, então, o compromisso, 
em nome do Governo, depois de ouvir o Ministério do 
Planejamento, de que o Presidente da República, ao 
fazer o reajuste das Forças Armadas, iria incluir um 
artigo dando os mesmos direitos aos servidores Poli-
ciais Militares e Bombeiros dos ex-Territórios – Ama-
pá, Roraima e Rondônia – e do ex-Distrito Federal, 
Rio de Janeiro.

Infelizmente, Senador Mozarildo, infelizmente – 
que o povo preste muita atenção –, infelizmente, mui-
tos políticos, muitas pessoas detentoras de mandato, 
detentoras de poder fazem da mentira a sua forma de 
sobrevivência, ou a sua forma de tentar vencer uma 
batalha. Eles nos enganaram aqui. O Governo nos en-
ganou. Quando ele fez esse compromisso em nome do 
Governo, cumprindo a sua missão, o nobre Senador, 
que é muito respeitado por nós, em nome do Governo 
Lula, nós não pedimos verificação de quórum, vota-
mos a matéria que era importante para o Governo e, 
até hoje, até hoje – vamos completar dois anos –, o 
Governo não cumpriu a sua palavra.

Então, Senador Mozarildo, como o Senador Mão 
Santa falou, eu não sou um político profissional. Minha 
profissão, como a sua, é de médico. O Senador Mão 
Santa é médico, o Senador César Borges é engenheiro. 
Todos temos as nossas profissões e resolvemos colocar 
nosso nome à disposição do povo, que, pela confiança, 
nos colocou aqui. Então, nós temos o direito de mos-
trar nossa indignação, porque, sinceramente, eu não 
me sentiria bem de subir nesta tribuna e ficar fazendo 
gestos ensaiados, com palavras ensaiadas. 

Quero ser o cidadão comum que eu sempre fui, 
mostrar a minha indignação e pedir ao povo brasileiro, 
àqueles mais esclarecidos – todas essas pessoas que 
estão aqui em cima são esclarecidas, porque vieram 
buscar os seus direitos –, que conversem com aque-
les que não se interessam por política, que conversem 
com aqueles que vivem em situação social difícil e 
que, por qualquer coisinha que se faça para eles, por 
gratidão ou por inocência, dizem assim: “Ah, eu vou 
votar no fulano, porque ele me deu alguma coisa, foi 
o único que me deu”. 

Para votar, a gente não tem de receber nada! 
Para votar, a gente tem de mostrar que a nossa de-
terminação, que a nossa escolha é uma escolha cons-
ciente. Quando nós temos um representante, Senador 
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Mozarildo, quem é esse representante? É alguém em 
quem depositamos a nossa confiança. Nós deposita-
mos nele a confiança e esperamos para saber se ele 
vai trabalhar bem ou não.

Então, não se deixem levar, numa campanha polí-
tica, por historinhas, por piadinhas que os marqueteiros 
sabem fazer muito bem. Parece que hipnotizam todo 
mundo. Esse momento de pré-campanha é importan-
tíssimo. Não se vota em quem é mais bonito, em quem 
é mais rico, em quem é mais feio, em quem tem pouco 
dinheiro, em quem fala mais bonito. Tentem saber do 
passado dessas pessoas! 

Será que é possível se votar essa Lei da Ficha 
Limpa para a pessoa poder saber, por terceiros, quem 
presta ou quem não presta, quem pode ou quem não 
pode, quem quer um mandato para se esconder de uma 
punição? Não é possível! Isso é um dever do povo, do 
próprio povo. Se for um povo bem esclarecido, não pre-
cisará de lei para ficha limpa, não. O povo mesmo fará 
o seu julgamento e votará com a sua consciência. Mas, 
pelo menos, agora já temos uma lei que vai começar 
a ter efeitos lá adiante. Deveria começar agora, mas 
já que dizem que não pode, vai começar lá adiante. 
Pelo menos, temos um norte.

Então, quero deixar a minha indignação com 
a falta de palavra do Governo, que nos passou para 
trás aqui: prometeu que esses profissionais teriam o 
reajuste que a lei ampara, mas não cumpre, há dois 
anos, essa palavra.

Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dor Papaléo, V. Exª e eu somos de dois ex-Territórios que 
foram transformados em Estados por uma decisão da 
Assembleia Nacional Constituinte, da qual tive a honra 
de participar. Tivemos o cuidado, na Constituição, no 
art. 14 das Disposições Transitórias, quando falamos 
da transformação em Estados, de nos preocupar com 
os servidores federais daquelas Unidades. Por quê? 
Porque em Rondônia, que foi transformado antes da 
Constituinte, por uma lei apresentada pelo Presidente 
da República, mandou-se que todos os servidores fos-
sem absorvidos pelo Estado. Com isso, hoje, Rondônia 
está brigando para ter direitos que nós conseguimos 
ter o cuidado de, na Constituinte, já assegurar para os 
nossos funcionários federais do Território, que passa-
riam a ficar à disposição do Estado, num quadro em 
extinção. O quadro é que está em extinção, mas parece 
que o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fa-
zenda pensam que eles, funcionários, é que estão em 
extinção. Como disse bem V. Exª: nenhum dos direitos 
que são garantidos, por uma questão de isonomia... 
Só havia três tipos de Policiais Militares que tinham a 
característica de policiais de nível federal. Quais eram? 

Os do Distrito Federal atual, que é Brasília, os do ex-
Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, e os dos 
Territórios Federais. Então, eles tinham uma isonomia, 
porque a União pagava a todos. Quando passaram a 
ficar à disposição dos Estados, no caso do Amapá e 
de Roraima, esses funcionários foram perdendo todos 
os direitos em relação ao Distrito Federal. V. Exª colo-
cou muito bem, quer dizer, o Policial Militar do Distrito 
Federal e o Policial Bombeiro têm um reajuste aqui, 
mas os nossos não têm. Por quê? Porque o Governo 
Federal acha que eles estão extintos, ou que estão em 
extinção. Não são eles que estão, é o quadro que está. 
Ninguém pode entrar mais nesse quadro. Eles só vão 
saindo de lá, ou por aposentadoria ou por morte. O 
pior é o que disse V. Exª: a enganação que vem sendo 
feita com esse pessoal. Isso se aplica, também, aos 
funcionários civis dos ex-Territórios. Os PMS, a toda 
hora, têm uma promessa. Aí, repercute na imprensa 
local que foi resolvido o problema. V. Exª citou, aqui: 
na última votação, o Líder do Governo garantiu que o 
aumento seria dado e não foi dado. Então, ficam lá os 
Policiais Militares e suas famílias nessa expectativa 
permanente, sofrendo, e alguém vangloriando-se de 
que está resolvendo. E, se contarmos da promulgação 
da Constituição para cá, se contarmos da implantação 
dos Estados, que foi em 1990, para cá, portanto, ve-
remos que há praticamente 20 anos eles estão nessa 
situação. Então, quero dizer a V. Exª que é preciso re-
almente não confiar nesses governos, porque não há 
o interesse em resolver a questão dos funcionários; há 
sempre aquela visão econométrica de que o Tesouro 
tem de ter saldo, não interessa se alguém tem direito. 
Quero dizer que é uma pena que tratem os Policiais 
Militares e os Bombeiros – mas também os funcionários 
civis dos ex-Territórios – como se não fossem funcio-
nários igualmente como os outros. Ao me solidarizar, 
quero dizer que também me revolto com esse tipo de 
enganação que vem sendo feita com os funcionários 
dos ex-Territórios.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Agradeço, 
Senador Mozarildo, a V. Exª o seu aparte, que, real-
mente, engrandece o meu pronunciamento, porque V. 
Exª faz as mesmas reivindicações que faço aqui so-
bre essa questão. E V. Exª, pela experiência que tem 
como parlamentar, e por ter feito parte da Constituin-
te de 1988, conhece muito bem esses direitos. São 
cláusulas pétreas e não poderiam, nunca, jamais, ser 
sequestrados pelo Governo, que faz essas coisas com 
a maior naturalidade possível: conta uma piadinha na 
televisão, todo mundo acha bonito e acha que aquela 
simpatia resolve os problemas sociais do País. Não é 
isso, não, que resolve. O que resolve é um governo 
firme, determinado e honesto com o povo.
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(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Pre-
sidente, já vou encerrar. Peço-lhe mais dois minutos, 
e eu encerrarei.

No que se refere aos Policiais e Bombeiros Mili-
tares do Amapá, é preciso dizer que eles não têm lei 
de remuneração própria. De acordo com a Associação, 
quando as Polícias dos ex-Territórios e Bombeiros Mi-
litares do Distrito Federal perderam o vínculo com as 
Forças Armadas, após edição da Medida Provisória 
nº 2.215, de 2000, e, consequentemente, com a re-
vogação da Lei nº 5.906, de 1973, o Governo Federal 
sancionou a Lei nº 10.486, de 2002. No entanto, como 
já foi assinalado, no art. 65 do referido documento, os 
ex-Territórios estão incluídos e passaram a ser regidos 
por essa legislação.

Ora, vejamos:

Art. 65 As vantagens instituídas por esta 
Lei se estendem aos militares da ativa, inati-
vos, pensionistas dos ex-Territórios Federais 
do Amapá, Rondônia e de Roraima, e aos mi-
litares inativos e pensionistas integrantes da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar 
do antigo Distrito Federal.

Em síntese, Sr. Presidente, a legislação está, in-
discutivelmente, do lado dos militares da ativa, inativos 
e pensionistas dos ex-Territórios do Amapá, Roraima e 
Rondônia e dos remanescentes do Distrito Federal.

Dessa maneira, para corrigir as injustiças que 
perduram e evitar uma batalha judicial, que, certamen-
te, será perdida pelo Governo Federal, basta que as 
reivindicações da referida categoria sejam atendidas. 
E mais: eles devem ser incluídos no Fundo Constitu-
cional do Distrito Federal e os ditames da lei precisam 
ser observados.

Ao terminar este pronunciamento, gostaria de 
dizer que aqui, no Senado Federal, não medirei esfor-
ços para exigir do Governo o cumprimento dos pleitos 
reclamados pelos associados da Associação Nacional 
dos Militares Federais dos ex-Territórios e do antigo 
Distrito Federal. Para isso, virei outras vezes a esta 
tribuna e farei outros pronunciamentos para cobrar es-
sas demandas, porque as considero justas. Esse é um 
compromisso do qual não me afastarei nesta Casa.

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

Chega à nossa mesa um convite do Partido Social 
Cristão para o Senador Mão Santa, que passo a ler:

O Presidente Estadual do PSC e o Pre-
sidente e o Vice-Presidente do Partido Social 
Cristão do Município Matias Olímpio, Antonio 
Carlos de Oliveira e Itamar Franco Feitosa, 

respectivamente, têm o prazer de convidá-lo 
para o Encontro do Partido Social Cristão do 
Município de Matias Olímpio, que contará com 
a presença de líderes da região, filiados e ami-
gos. Na ocasião, será lançado o livro “Mão San-
ta, minha vida no Senado”, no dia 12-06-2010, 
na cidade de Matias Olímpio, no Piauí.

Local: Campus Municipal, a partir das 
16 horas.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, pela ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Senador Flexa Ribeiro tem um projeto que corrige 
uma situação – eu até gostaria muito de relatar esse 
projeto – que julgo da maior injustiça. Eu vejo ali al-
gumas pessoas que representam bem esse drama, 
vivido por cerca de 15 mil brasileiros, 3.500 dos quais 
no meu Estado, Amazonas, e outros tantos no Pará 
e por aí afora.

É simples: há um recrutamento ordinário para 
o serviço militar. Oito meses ou dez meses, se não 
me engano, dez meses de serviço militar e se ganha 
a Carteira de Reservista. No caso deles, foi feito um 
concurso público, acenando com a perspectiva de uma 
carreira que iria dar posição de soldado ao suboficialato, 
podendo chegar ao oficialato, uma carreira enfim.

Exigiam desses cidadãos que eles tivessem Car-
teira de Reservista, ou seja, eles já tinham Carteira de 
Reservista para poderem prestar o concurso, que estava 
nos seus editais devidamente especificado. Depois, foi 
dada a baixa desses cidadãos. Esses soldados foram 
dispensados do serviço militar.

A alegação da Aeronáutica, que quero questio-
nar com muito respeito, até porque tenho muito apreço 
pela Força Aérea Brasileira, mas, a alegação da Ae-
ronáutica é que eles acabavam de obter o Certificado 
de Reservista. No entanto, eles já tinham o Certifica-
do de Reservista e passariam a ficar com dois, uma 
situação esdrúxula. Porque, na verdade, o que estaria 
acontecendo era o descumprimento de um concurso 
público, da obrigatoriedade dos direitos adquiridos num 
concurso público. E são pessoas que querem voltar à 
Aeronáutica, querem servir à Pátria pela vocação que 
têm de servir a uma das nossas Armas.

Há um contundente despacho de um desembar-
gador federal muito claramente a favor da reintegração 
dessas pessoas, e tem o projeto, que julgo saneador, 
do Senador Flexa Ribeiro, que visa a recompor essa 
situação.

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL72



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 9 26683 

Neste fim de semana li, esmiuçadamente, toda 
a documentação que me foi passada pelas pessoas 
que vivem essa situação em Manaus. E chamo aten-
ção para o fato de que, juridicamente, me parece in-
sustentável o quadro. Eles fizeram concurso, têm di-
reito a uma carreira e foram privados de seguir essa 
carreira. Investiram nas suas vidas por esse prisma e 
tiveram uma frustração grande.

Não vejo neles nenhum ânimo contra a Força Aé-
rea, até porque não querem colidir com ela, até porque 
querem voltar para ela, querem servir à ela.

É preciso, então, o entendimento de que não foi 
justa, não foi correta a ideia de que eles teria obtido 
meramente o Certificado de Reservista, até porque eles 
já eram reservistas e só prestaram concurso porque já 
eram reservistas. Nenhum brasileiro precisa ter, nem 
pode ter, nem deve ter, dois Certificados de Reservista. 
Então, foi dada uma desculpa, enfim, e isso foi muito 
ruim para a vida dessas pessoas. E não acredito que 
seja bom para o próprio funcionamento da Força Aé-
rea brasileira, da Aeronáutica no País.

Portanto, aqui, já chamo a atenção das autorida-
des do Comando Militar da Aeronáutica; chamo a aten-
ção do Comando Militar da Aeronáutica para a neces-
sidade de se esclarecer isso de uma vez por todas.

O que me parece, hoje, com nitidez é que temos 
pessoas no limbo que não deveriam viver porque fi-
zeram concurso público, como eu fiz um dia concurso 
para a carreira de Diplomata, como se, de repente, me 
dissessem que o concurso que fiz não valeu e que, 
meramente, aquele concurso me servia para que eu 
tirasse a minha Carteira de Reservista. Não é isso. Fiz 
concurso para que, se eu tivesse prosseguido na carrei-
ra, um dia pudesse ser Embaixador do Brasil em algum 
lugar. Foi com esse intuito que fiz o concurso, e isso me 
assegurou até hoje a permanência naquela carreira. Lá 
está muito claro, o edital é muito claro: vai de soldado ao 
suboficialato, podendo chegar ao oficialato. Muito claro, 
muito nítido, muito transparente. Eu, então, sei que o 
Senador Flexa Ribeiro vai se manifestar até com mais 
conhecimento de causa, mas quero, de início, manifestar 
a minha solidariedade a essas pessoas que estão com 
as vidas suspensas, o que não é justo, não é correto. O 
que não é correto não deve se apoiado. O que deve ser 
apoiado é aquilo que é correto, Sr. Presidente.

Portanto, vou ouvir com toda atenção o Senador 
Flexa Ribeiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Se-

nador Arthur Virgílio, vivi situação semelhante quando 
governei o Piauí e chegava às vezes reintegração de 
emprego. A norma, sempre, era obedecer à Justiça. Eles 
têm um despacho da Justiça para reintegrarem-se as 

suas funções? Eles têm um despacho da Justiça para 
reintegrarem-se ao serviço público da Aeronáutica?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Acho 
que o Senador Flexa poderá falar de maneira mais 
abalizada, mas li o despacho, o parecer, o voto de um 
Desembargador Federal, que foi muito contundente a 
favor deles. E o Senador Flexa preparou um projeto, que 
está aqui em busca de relator – até gostaria de ser o 
relator –, para sanear essa questão pela via legislativa. 
Mas o fato é que li o edital, que dizia: “carreira: soldado, 
a suboficialato, podendo chegar ao oficialato.” Então, 
não dava para dar baixa nessas pessoas, dispensá-
las do serviço militar, como se estivessem prestando 
aquele serviço temporário que garante a Carteira de 
Reservista, que é um importantíssimo documento. Eles 
estavam em busca de uma carreira e foram ceifados 
nesse sonho, interrompidos nesse sonho e até nessa 
segurança. Estão deixando de prestar os seus servi-
ços valiosos à Pátria brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Permite-
me?

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

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem revisão 
do orador.) – Quero só agradecer ao Senador Arthur 
Virgílio. Não preciso aditar nada ao que ele já expli-
cou aqui com relação a isso. No Brasil todo, Senador 
Arthur Virgílio, são mais de vinte mil brasileiros que, 
de uma hora para outra, pensavam estar na carreira 
militar, que foi interrompida por um ato discricionário 
do Alto Comando.

Então, Senador Arthur Virgílio, já pedi ao Senador 
Demóstenes Torres, Presidente da CCJ, onde se encon-
tra o projeto que apresentei, que V. Exª seja o Relator. 
V. Exª tem consciência e conhecimento de causa.

Senador César Borges, V. Exª vai subir à tribuna 
e, pacientemente, aguarda o seu momento.

Esse projeto, na realidade, é do Deputado Itagi-
ba, lá da Câmara. O Deputado Itagiba o apresentou, 
e o projeto não avança na Câmara.

Tivemos uma reunião com os ex-militares, primei-
ro no Pará e depois em Brasília, com representantes 
de todos os Estados, com o Deputado Itagiba, e pedi 
autorização ao Deputado Itagiba para que apresen-
tasse projeto idêntico ao dele no Senado, para ver se 
conseguíamos caminhar no Senado, e lá o projeto se-
ria apensado. Assim, já estaria meio caminho andado. 
Ele concordou com isso, e assim fiz.

Sr. Presidente Mão Santa, como bem disse o 
Senador Arthur Virgílio, que será o Relator do Projeto 
na CCJ – já pedi ao Senador Demóstenes Torres que 
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indicasse V. Exª como Relator –, estamos dispostos, 
pelo menos eu como autor e, tenho certeza, pelo que 
ouvi, o Senador Arthur Virgílio como Relator, a con-
versar com o Comandante da Aeronáutica, para que 
possamos ouvir o lado da Aeronáutica. A documen-
tação que temos não nos deixa dúvida com relação 
à injustiça que foi cometida. O Senador Arthur Virgílio 
disse que eles têm dois certificados militares. A Aero-
náutica, ao retirá-lo da Força, disse que eles tinham 
passado aqueles seis anos para obterem o certificado 
militar. Mas eles, ao fazerem o concurso para a carreira 
militar na Aeronáutica, já tinham o certificado militar, 
que era condição para o concurso.

Então, quero aproveitar, Senador Mão Santa, para 
dizer a todas as pessoas que foram atingidas por esse 
decreto no Brasil inteiro e, em especial, no meu Pará 
que eles podem contar com o Senador Flexa Ribeiro, 
com o Senador Arthur Virgílio e com todos os Senado-
res, porque é um ato de justiça que estamos buscado 
praticar em relação a esses vinte mil brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Eu queria esclarecer uma dúvida: há algum mandado 
judicial determinando que ele volte ao emprego?

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Poucos 
buscaram o caminho da Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E 
esses foram reintegrados?

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pelo que 
me foi relatado, eles não chegaram à última instância ju-
dicial. O processo está tramitando. Perderam, parece-me, 
a reintegração na primeira instância. Muitos deles não têm 
condições, pelas custas e pela demora, de buscar em nível 
superior o que estão solicitando, que é a reintegração pura 
e simples à carreira militar, que foi interrompida.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Como 
estamos alternando, convidamos agora, para fazer uma 
comunicação inadiável, o Senador César Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma 
vez, venho a esta tribuna nesta tarde com uma preo-
cupação grande que me assalta neste momento. No 
meu querido Estado da Bahia, vejo uma situação pre-
ocupante com relação a um dos Poderes que tem de 
funcionar muito bem ajustado, com a prestação tem-
pestiva de serviços jurisdicionais, e que, lamentavel-
mente, está passando por um momento difícil. Estou 
falando do Poder Judiciário do meu querido Estado da 
Bahia. Falo para todos os baianos que estão acompa-
nhando e que precisam desse serviço, afinal de contas 
existem os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
e nenhum dos três pode falhar, porque os três são ex-

tremamente importantes para o funcionamento da vida 
e da comunidade de qualquer Estado.

Tenho percebido, Sr. Presidente, em razão até 
mesmo de todo o noticiário que tem inundado as pá-
ginas dos jornais baianos, que o Tribunal de Justiça 
precisa ser olhado com mais respeito e com mais cui-
dado pelas instituições públicas, inclusive pelos demais 
Poderes da República. Quando falo da preocupação 
que devemos ter com as instituições, estou me refe-
rindo aos seus servidores, sem os quais nenhuma ad-
ministração pode cumprir as atribuições que a própria 
Constituição e as leis lhe impõem.

Percebi que se trava na área do Poder Judiciário 
do meu Estado uma luta que ora parece ser de servi-
dores contra o próprio Tribunal de Justiça, ora de servi-
dores contra servidores, de que é exemplo uma greve 
que já se arrasta por trinta dias, Sr. Presidente – é um 
mês inteiro de greve dos serventuários da Justiça do 
Estado da Bahia –, que penaliza e prejudica fortemente 
nossa população, sobretudo as classes mais baixas, 
que não estão conseguindo sequer obter reconheci-
mento de firma ou autenticação de documento. Ou seja, 
paralisa-se o Estado. Não se pode vender automóvel, 
não se pode fazer venda de imóvel. Transações corri-
queiras que precisam de reconhecimento de firma ou 
de qualquer apoio por parte do Judiciário não consegui-
mos fazer hoje na Bahia. Há uma acefalia nos serviços 
jurisdicionais prestados no nosso Estado.

Todos reconhecem que há comando no Tribunal 
de Justiça, atualmente presidido pela Desembargadora 
Telma Brito, que todos reconhecem ser uma pessoa 
dotada de capacidade e de conhecimento, com res-
paldo suficiente para promover uma boa gestão no 
Tribunal, uma gestão, aliás, como necessita o nosso 
Poder Judiciário, a exemplo, inclusive, do que já fizera 
sua antecessora, a Desembargadora Silvia Zariff, que 
também deu seu contributo na busca de melhorar os 
serviços da Justiça do Estado da Bahia. Entretanto, Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é preciso que seja 
encontrada uma solução urgente para a retomada da 
normalidade dos serviços judiciários da Bahia.

Do que pude apurar, nesses últimos dias, existe um 
conflito que envolve direitos de servidores mais antigos 
do Tribunal e pleitos de servidores mais novos, cujo as-
sunto terminou por reverberar junto ao Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) – que criamos, como controle externo 
do Poder Judiciário, para ajudar administrativamente a 
Justiça brasileira –, muito embora, Sr. Presidente, não 
tenha sido esse o único motivo determinante da atual 
greve existente na Justiça baiana.

Conversando com alguns servidores mais antigos 
e com outros mais novos, concluí que os primeiros, os 
mais antigos, estão defendendo direitos que lhes foram 
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garantidos por várias leis, desde 1991, passando por 
2001, quando fui Governador do meu Estado, passan-
do por 2006, no Governo Paulo Souto, e, atualmente, 
passando pelo período de 2008 a 2010, no atual Go-
verno da Bahia, do Governador Jaques Wagner. Es-
sas leis foram originadas do próprio Poder Judiciário, 
mas passaram pelo Legislativo e foram sancionadas 
pelo Executivo. Essas leis garantiram e garantem a 
percepção de uma gratificação denominada Adicional 
de Função, assim como sua incorporação após cinco 
anos consecutivos ou dez anos intercalados, gratifica-
ção essa, volto a dizer, concedida no curso da adminis-
tração de nada menos que dez Presidentes diferentes 
do Tribunal de Justiça. Ou seja, isso se deu dentro da 
legalidade, totalmente dentro da legalidade.

A gratificação chamada Adicional de Função foi 
criada pelo Poder Executivo do Estado da Bahia em 
1991, pela Lei nº 6.354. Nesse ano, o Poder Judiciário 
também criou, à semelhança do Poder Executivo, essa 
vantagem pela Lei nº 6.355. Posteriormente, o Executivo 
transformou essa gratificação em Condições Especiais 
de Trabalho (CET) e também em Regime em Tempo In-
tegral (RTI), mas o Tribunal de Justiça continuou com o 
Adicional de Função – é uma questão de semântica, de 
nomenclatura, nada mais que isso –, que foi confirmada 
por mais, repito, cinco leis, tendo as últimas delas reco-
nhecido expressamente o direito à incorporação para o 
servidor que tivesse percebido a gratificação por cinco 
anos consecutivos ou por dez intercalados. Sr. Presiden-
te, as Leis são as de nºs 6.355, de 1991; 7.816, de 2001; 
7.885, de 2001; 10.400, de 2006, que reconheceu o di-
reito à incorporação; 11.170, de 2008, que confirmou o 
direito à incorporação; e 11.634, de 2010, que estendeu 
o direito à incorporação a servidores de outros Poderes 
à disposição do Tribunal de Justiça. Ressalto que é de 
2010 a Lei nº 11.634. Podem existir aqueles que discor-
dam dessa Lei que estendeu o direito à incorporação a 
servidores de outros Poderes, mas ela foi votada agora. 
É uma lei de 2010, votada pela Assembleia Legislativa e 
sancionada pelo atual Governador do Estado.

Esse assunto, entretanto, Sr. Presidente, foi alvo, 
recentemente, de apreciação por parte do CNJ, que, 
em decisão liminar, suspendeu o pagamento daquele 
Adicional de Função, que vem sendo percebido por 
cerca de 2.346 servidores do Tribunal de Justiça, se-
gundo aponta o jornal A Tarde, muitos dos quais já se 
encontram auferindo essa vantagem pessoal do Adi-
cional de Função há mais de dezoito anos, de forma 
ininterrupta, e outros tantos, prestes a se aposentar.

Então, Sr. Presidente, configura-se aí um conflito 
de competência. Existe uma legislação estadual que 
teve toda uma tramitação, e, agora, o CNJ, por quem 
temos respeito – achamos que é importante seu tra-

balho –, por meio de uma liminar, desconhece toda a 
legislação estadual. Ora, o CNJ, se achar que essas 
leis são inconstitucionais, tem de recorrer ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF), que é o único órgão que 
poderia declarar a inconstitucionalidade das leis. Não 
pode uma simples liminar do CNJ jogar por terra toda 
a legislação estadual!

Comentando esse problema com alguns juristas, 
Sr. Presidente, por eles fui advertido de que a matéria 
envolve princípios constitucionais do direito adquirido 
e da irredutibilidade de vencimentos e que, em última 
análise, a questão compreende também a segurança 
jurídica, matérias essas que o STF tem sido incisivo 
em defender, com todo o vigor.

Tomei até conhecimento de que, em 2009, ocor-
reu fato semelhante, envolvendo juízes e servidores 
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que per-
cebiam também, por mais de quinze anos, parcelas 
incorporadas aos seus vencimentos por meio de atos 
administrativos – vejam bem, por meio de atos adminis-
trativos! –, o que se diferencia do que ocorre na Bahia, 
onde os benefícios são concedidos por lei, com toda a 
tramitação legal. No Rio Grande do Sul, essas parcelas 
foram incorporadas por meio de atos administrativos, 
e o CNJ, do mesmo modo, como aconteceu agora na 
Bahia, mandou suspender o pagamento por meio de 
simples liminar. Entretanto, a Ministra Ellen Gracie, do 
STF, que apreciou a questão, em decisão que tenho 
aqui em mão – posso apresentá-la, Sr. Presidente –, 
cassou a decisão do CNJ, por entender justamente que 
se deveriam preservar, no caso, os princípios da segu-
rança jurídica e da irredutibilidade dos vencimentos.

Ninguém pode desconhecer, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, o relevantíssimo papel que o CNJ 
tem cumprido no País. Não há a menor dúvida quanto 
a isso. Não há a menor dúvida disso, e parabenizo o 
trabalho que vem fazendo o CNJ. Contudo, procurando 
promover ajustes administrativos do Poder Judiciário 
em situações que reclamam sua atuação como órgão 
de controle externo, o CNJ tem sempre de perseverar 
no cumprimento da legislação e no ordenamento jurí-
dico brasileiro. O CNJ não pode extrapolar seu papel, 
passando por cima do ordenamento democrático jurí-
dico existente no País.

Nesse caso específico da gratificação Adicional 
de Função do Tribunal de Justiça, entendo que o CNJ 
deveria observar também o princípio da razoabilidade, 
sempre lembrado pelo STF, sobretudo porque a deci-
são liminar foi abrupta, sem dar aos servidores direito 
de defesa em um tema que envolve, inclusive, verba 
alimentar, Sr. Presidente.

No caso do meu Estado, posso imaginar – ima-
gine V. Exª, Sr. Presidente! – a aflição, a angústia, a 
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incerteza e, por que não dizer, até o desencanto com 
o serviço público dos servidores do Tribunal de Jus-
tiça atingidos pelos efeitos dessa decisão liminar do 
CNJ. Esses servidores, certamente, não conseguem 
entender como seis leis votadas pela Assembleia Le-
gislativa ao longo de quinze anos e sancionadas por 
três Governadores diferentes são desrespeitadas por 
uma simples liminar do CNJ.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desta tribu-
na, quero solidarizar-me com esses servidores, sobre-
tudo com as mães, com os pais de família e com tantos 
quantos sofrem com esse quadro de insegurança jurídi-
ca, sem saberem o que fazer para resolver a situação, 
para prover, quem sabe, até o sustento de suas famílias. 
A situação é grave. O corte da gratificação representa, 
na grande maioria dos casos, uma redução de cerca de 
50% da remuneração desses servidores.

Acrescento, Sr. Presidente, que não estamos aqui 
a defender altos salários, que não podem ser pagos – 
são salários que deverão ter limitação constitucional 
–, mas não posso deixar de defender o que é justo e 
o que é direito adquirido daqueles servidores.

Em verdade, o que está em risco também é a 
própria gestão, a própria soberania do Poder Judiciário 
baiano, sobretudo porque muitos desses servidores, em 
expressivo número, trabalham, fazendo uma assessoria 
importantíssima aos magistrados baianos, e decerto 
não poderão continuar no exercício de seus cargos ou 
funções, recebendo remuneração que não seja condi-
zente com a responsabilidade de seus cargos. 

Lembro ainda, nesta oportunidade, que é bastan-
te elucidativa a matéria veiculada pelo jornal A Tarde, 
no último dia 2 de junho, sob o título “TJ–BA em pleno 
inferno astral”, em coluna do conceituado jornalista e 
meu prezado amigo Samuel Celestino. Essa matéria, 
que está em anexo, retrata a crise instalada no Poder 
Judiciário e invoca a necessidade de o Legislativo e o 
Executivo baiano reagirem contra o que se denomina 
de intromissão indevida e excessiva do CNJ no Tribu-
nal de Justiça do Estado da Bahia.

Sr. Presidente, o STF, com certeza, vai ser cha-
mado a essa lide. Não tenho dúvida de que o STF vai 
ser acionado, Senador João Durval, pelos servidores e 
pelo próprio Tribunal de Justiça. Existe a soberania do 
próprio Estado. As leis foram votadas e encaminhadas 
pelo Tribunal de Justiça, como sempre deve ser – esse 
é o tramite correto –, a Assembleia as aprovou, e o Go-
vernador as sancionou. Se a lei é inconstitucional, que 
se declare a inconstitucionalidade por meio de uma Adin, 
de uma declaração de inconstitucionalidade. E só o Su-
premo Tribunal pode fazer esse tipo de declaração.

Conclamo o STF, na pessoa do seu Presidente, o 
Ministro Cezar Peluso – que reputo como um Ministro da 

maior responsabilidade, que tem todas as condições de 
analisar essa questão com o máximo de bom senso –, 
a buscar um meio de apoiar o Tribunal de Justiça, a Pre-
sidenta do Tribunal de Justiça do meu Estado, a Bahia, 
no sentido de encontrar uma solução rápida, por meio da 
qual se resguardem os direitos adquiridos dos servidores, 
especialmente aqueles atingidos pela liminar do CNJ.

Quanto aos demais servidores e serventuários 
do Poder Judiciário que não foram alcançados pela 
liminar, conclamo que o Governo do Estado da Bahia 
e que a Assembleia Legislativa apoiem o Tribunal de 
Justiça no seu desejo de melhorar a remuneração de 
toda a categoria e tragam, antes de tudo, tranquilida-
de para a comunidade baiana, que não pode assistir 
à acefalia de um dos Poderes mais importantes, se é 
que há diferenciação quanto à importância dos Pode-
res – na verdade, todos são iguais. Sem sombra de 
dúvida, a sociedade sofre com qualquer tipo de ace-
falia, principalmente no Poder Judiciário.

Por fim, Sr. Presidente, conclamo também todos 
os servidores desse Poder, sem distinção, a que se 
unam com o mesmo propósito, atentos ainda para o 
fato de que a população da Bahia não pode continuar 
sofrendo com a falta dos serviços da Justiça baiana.

Esse é meu apelo, essa é minha preocupação. 
Estamos sentindo isso na pele há mais de trinta dias, 
mas, na verdade, essa é uma crise que já vem ocor-
rendo há quase um semestre, do final do ano passado 
para cá, e que precisa ser resolvida, de uma vez por 
todas, com a compreensão do CNJ, que deve cumprir 
sua função, mas sem exorbitar de suas competências, 
trabalhando em parceria com o Tribunal de Justiça da 
Bahia e com os Poderes constituídos do nosso Estado, 
para que haja uma Justiça ágil, eficiente, boa, correta 
e justa no Estado da Bahia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. César Borges, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Sarney, Presidente.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Marconi 
Perillo e, em seguida, ao Senador Mozarildo Cavalcanti, 
que está inscrito como primeiro orador.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar, com enorme pesar, o falecimento de um ilustre 
goiano, um dos maiores artistas plásticos deste País, ar-
tista primitivista, um grande pintor e um grande escultor. 
Goiás perde certamente, no dia de hoje, uma de suas 

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL76



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 9 26687 

maiores referências na área cultural. Refiro-me ao pintor e 
escultor Antônio Poteiro, que nos deixa, na data de hoje, 
na cidade de Goiânia. Deixará certamente uma lacuna, 
não apenas em relação ao mundo cultural goiano, mas 
também no Brasil. Pintor e escultor consagrado, teve suas 
obras, centenas delas adquiridas por colecionadores, não 
só do Brasil, mas de diversas partes do mundo.

O passamento de Antônio Poteiro deixa enlutado 
nosso Estado, toda nossa população está entristeci-
da, porque perdemos, no dia de hoje, um dos nossos 
grandes vultos. 

Repito que é com muito pesar, não só pelo artista 
que era Antônio Poteiro, mas também pelo amigo que 
era, é com grande tristeza que trago ao Senado o re-
gistro do passamento desse grande brasileiro.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Uma vez mais, quero associar-me ao pesar do povo goiano 
e do povo brasileiro e repetir o que disse hoje pela manhã, 
que a morte de Poteiro faz com que as artes plásticas no 
Brasil, e o Brasil nesse setor, fique menor pela sua gran-
de e inestimável contribuição como um artista que usou a 
técnica do primitivo na arte da pintura brasileira.

Eu mesmo tenho a oportunidade, a felicidade 
de ter a Via Sacra do Poteiro, feita por ele em treze 
quadros. Tive oportunidade de adquirir, na sua última 
exposição em Brasília, há alguns anos. 

É uma grande perda, uma extraordinária perda na 
vida da arte brasileira. Portanto, o meu pesar, juntamente 
ao de V. Exª, ao povo de Goiás e ao Brasil inteiro.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pela ordem. De forma muito breve, se o Senador Mo-
zarildo permitir, também gostaria de registrar os meus 
sentimentos de pêsames. 

Ontem, participei da Missa de 7º Dia na Catedral da 
Sé e tive o mesmo sentimento de 1973, quando estivemos 
lá com Dom Paulo Evaristo Arns participando de uma 
cerimônia em homenagem a Alexandre Vanucci Leme, 
que tinha sido assassinado pela ditadura militar. 

Ontem, estávamos fazendo a homenagem de 
despedida de um jovem de 27 anos, filho do Deputado 
Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores de São 
Paulo, e de sua esposa, Alice. Um jovem que, formado 
em Direito, dedicou a sua vida à Pastoral Carcerária, 
trabalhando com aqueles que estão presos, em conflito 
com a lei, cumprindo pena, mas, muitas vezes, sem o 
direito básico de defesa jurídica porque a Defensoria 
ainda não estava plenamente constituída. Depois des-
sa experiência na Pastoral Carcerária, esse jovem foi 
para São Gabriel da Cachoeira, um município que só 
tinha quatro advogados. 

Ele era o advogado da diocese, um missionário 
trabalhando pelos povos indígenas. É o Município que 
tem a maior participação de população indígena em 
todo o território brasileiro, cerca de 45 mil pessoas. 
Trabalhava pelos despossuídos, pelos sem direitos. 
Defendia essas causas por um compromisso de fé, 
por uma visão de mundo generosa, solidária. 

Portanto, ontem, a Catedral da Sé estava lota-
da de gente, todos com o mesmo sentimento de dor 
e de perda. Ao mesmo tempo, com um sentimento de 
admiração de que uma vida tão breve seja tão exube-
rante, tão dedicada, tão solidária e tão generosa para 
com o povo brasileiro. 

Por isso, quero aqui render minhas homenagens 
ao Pedro, tão jovem que já se foi, mas que deixou seu 
exemplo. Especialmente, quero dar um abraço solidário 
aos meus amigos Paulo Teixeira e Alice. Que tenham 
um imenso orgulho de ter criado, educado e permitido 
que um jovem tão talentoso, tão comprometido com os 
ideais mais profundos de justiça social, tenha dedicado 
a sua vida à causa que dedicou.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – A Mesa se associa às homenagens que V. Exª 
presta e remeta aos pais do falecido, também, nossos 
votos de pesar. 

Peço a V. Exª que formalize o voto de pesar para 
que a Mesa possa dirigir-se à família enlutada.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Assim o farei, conjuntamente com o Líder Arthur 
Virgílio e todos os demais Senadores que quiserem 
se associar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a esse respei-
to encaminhei à Mesa voto de pesar pela trágica morte, 
no dia 4 de junho último – e o Senador Mercadante já a 
isso se referiu – , no Rio Negro, em área próxima a São 
Gabriel da Cachoeira, do advogado Pedro Yamagushi 
Ferreira, filho do Deputado Federal Paulo Teixeira. 

Vou sair até da formalidade do ato para dizer 
que, conversando como o Deputado Paulo Teixeira, 
com quem sempre mantive as melhores relações, 
disse-lhe certo dia que eu estava indo a São Gabriel. 
Ele me disse: “Poxa, meu filho mora lá, o Pedro; ele é 
advogado da diocese”.

Eu disse: “Poxa, me dá o telefone dele que eu vou 
falar com ele lá”. De fato liguei. Há até um lugar delicio-
so chamado Cave do Barão, que é um point que reúne 
os civis e militares da região – uma conversa ótima; e 
ele acabou não indo lá, mas falamos durante 30 minu-
tos por telefone. E eu, voltando, disse ao Paulo Teixeira 
que o Pedro estava – e usei essa expressão – curtindo 
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a melhor fase da vida dele: 27 anos; voltaria dali com 
30 anos; o Paulo dizia: “Puxa, mas ele largou um escri-
tório de advocacia muito promissor em São Paulo e foi 
para lá”. Ele foi. Vai voltar mais forte, mais rijo, mais feliz, 
irmanado com uma natureza inigualável – é um lugar 
mágico, é um lugar absolutamente fascinante. 

E fui surpreendido com a notícia, que foi uma notícia 
realmente cortante. Chamo a atenção, Senador Mercadan-
te, para o fato de que é muito fácil definir quem não tem pai 
nem mãe: é órfão. Qualquer língua tem uma palavra que 
traduza essa expressão da Língua Portuguesa referente 
á orfandade. Mas eu pergunto: Qual é a língua estrangei-
ra e em que dicionário brasileiro haveria uma palavra que 
expressasse aquele que perdeu o filho? Não existe. Não 
tem. Pária, a gente vai ver no dicionário não é isso; infeliz, 
desgraçado, vai se ver no dicionário, não é isso. Não há 
nenhuma língua no mundo que expresse o estado que de-
fina aquele que perdeu o filho, até porque os dicionaristas 
se recusaram, os filólogos, a traduzir, não pensaram nem 
em traduzir, talvez até por medo, algo do subconsciente, 
essa inversão da natureza, que é um pai enterrar um filho, 
uma mãe enterrar uma filha ou algo parecido.

Portanto, desejo ao Deputado Paulo Teixeira mui-
ta força, a força que nenhum pai tem, que nenhuma 
mãe tem. Mas desejo a ele toda força, porque foi muito 
trágico, foi muito, muito...

Tenho uma filha espiritualista que diz assim: “A 
missão acabou”. Para quem acredita nisso, ótimo. 
Acabou a missão. Então, supostamente vai para uma 
etapa superior. Quem tem outra visão religiosa – é o 
meu caso, por exemplo – não deixa de se chocar, e 
muito, porque é uma inversão de valores.

Sr. Presidente, obviamente tenho muito prazer em 
assinar e em dividir a assinatura com o Senador Merca-
dante e com os demais Senadores que querem prestar 
essa homenagem ao Deputado Paulo Teixeira, uma figura 
de enorme compostura, adversário à altura, adversário 
elevado que sabe terçar, com muita inteligência, as ar-
mas da palavra, das idéias, e de muito futuro.

Cheguei a imaginar, Senador Mercadante, que ele 
seria líder do partido. Acabou sendo outro Senador, igual-
mente valoroso. Não entendo os mecanismos internos 
do partido e nem tenho de entendê-los, mas via nele as 
características de alguém que poderia muito bem conduzir 
a sua bancada. Hoje, espero que ele conduza sua alma 
para a tranquilidade, para a força, para a renovação, para 
o renascimento, porque é preciso um renascimento aí.

Sr. Presidente, também tenho uma questão de 
ordem.

Regularmente temos garantido o quórum para 
as sessões do Congresso Nacional, que têm sido re-
alizadas às quintas-feiras mediante a manutenção do 
mesmo painel de presença do Plenário do Senado 

Federal das sessões das quartas-feiras. Isso tem sido 
feito porque há o entendimento de que as matérias 
pautadas estão plenamente acordadas. 

Mas não tem sido essa a realidade. A última 
sessão do Congresso Nacional ocorreu com pequeno 
número de Parlamentares no plenário, como é comum 
nas sessões bicamerais. 

Em função disso, quero deixar antecipadamen-
te a minha posição de não mais concordar com esse 
tipo de procedimento. Ou seja, a partir de agora, as 
sessões do Senado Federal devem ser definitivamente 
encerradas ao seu final, e não mais permitiremos que 
o quórum do dia anterior seja utilizado para sessões 
do Congresso Nacional do dia seguinte.

Além disso, eu gostaria que a pauta de votações 
do Congresso Nacional fosse divulgada pela sua Se-
cretaria e não pela Liderança do Governo. Na última 
sessão do Congresso, por exemplo, constava da Ordem 
do Dia “votação de projetos”, muito genérico, já a pauta 
de Liderança do Governo no Congresso contemplava 
um único projeto de lei. 

A ideia é nós colocarmos o mínimo de ordem e 
exigir que a Ordem do Dia do Congresso seja divulga-
da em material próprio e que a pauta da Liderança do 
Governo tenha apenas um caráter de esclarecimento 
para o bom funcionamento do nosso sistema bicame-
ral, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Sua manifestação será endereçada aos Líderes da 
Casa, Senador Arthur Virgílio, e me esclarece a Se-
cretaria que sempre nesses casos tem pedido a con-
cordância do Plenário. Muitas vezes não sou eu que 
estou presidindo a sessão, mas ela me esclarece sobre 
o mecanismo desse procedimento. 

Quero também me associar a V. Exª, como o fiz 
com o Senador Mercadante, no pesar da morte do ad-
vogado Ricardo Pereira e, ao mesmo tempo, dizer que V. 
Exª tocou num ponto importante a respeito das línguas 
para expressar essa dor. E me recordo que, Malherbe, 
tentando concebê-la numa poesia que fez a du Perrier 
e que se chama “Elegia a du Perrier”, chamou esta dor 
de quem tinha perdido uma filha – le malheur de ta 
fille – ele chama la douleur éternelle, a dor eterna, 
essa da mãe e do pai que perdem um filho ou uma filha. 
Então, não encontrando uma só palavra, os franceses 
encontraram duas: la douleur éternelle.

Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Mozarildo, cuja compre-

ensão foi muito grande com os seus companheiros.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Se-
nador Sarney, Presidente deste Senado, honra-me falar no 
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momento em que V. Ex.ª preside a Casa, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, gostaria hoje de falar sobre um tema que 
me aflige há muito tempo, desde que fui Deputado Federal, 
depois Constituinte, depois aqui como Senador. 

No meu primeiro ano de mandato apresentei 
projeto sobre o assunto; em 2003 apresentei outro 
que visa corrigir esta questão da distribuição extre-
mamente desigual e injusta dos profissionais de saú-
de pelo Brasil prejudicando principalmente as regiões 
mais pobres. Mas vou deixar esse assunto para falar 
em outra sessão já que hoje houve uma audiência na 
Comissão de Assuntos Sociais sobre o projeto e va-
mos voltar a debatê-lo.

O que quero, portanto, abordar hoje, Sr. Presi-
dente, e quero começar lendo uma matéria publicada 
hoje no jornal Folha de Boa Vista, do meu Estado, 
que tem o seguinte teor: 

Todos os dias moradores de Roraima 
pegam ônibus e avião para Manaus (capital 
do Amazonas) em busca de um exame de res-
sonância magnética. É exatamente isto: para 
poder fazer um exame de ressonância magné-
tica, cuja complexidade é mínima atualmente, 
o roraimense tem que andar 800 km por uma 
estrada cheia de buracos ou pagar uma grana 
alta se quiser, ou puder, ir de avião.

No Hospital Geral de Roraima, as dez 
unidades de tratamento intensivo, as chama-
das UTIs, estão constantemente lotadas, e os 
médicos plantonistas são obrigados a dar alta 
para quem já suporta pelo menos ir para um 
leito comum, a fim de dar vaga para os mais 
graves. Não é rara a presença de pacientes em 
coma aguardando nas enfermarias uma vaga 
na UTI do Hospital Geral de Roraima.

Parece que não é uma situação só de Roraima, é 
do Brasil todo. Mas para Roraima isso é inaceitável, consi-
derando que temos relativamente uma rede capaz para a 
população pequena que temos. Mas continua o jornal:

Esses retalhos do cotidiano que mostram 
cenários de um Estado que nunca avança 
não são exclusividades da saúde pública. Um 
produtor rural, por exemplo – quer dizer, não 
acontece isso só na saúde pública, infelizmente 
–, que deseja obter uma análise de solo para 
plantio tem de enviar suas amostras para os 
outros Estados. É tempo e dinheiro que vazam 
da anêmica economia local. Igual deficiência 
é sentido no campo da assistência técnica, 
sendo Roraima o único Estado brasileiro a não 
dispor deste indispensável serviço de apoio à 
agricultura, especialmente a familiar.

E nós poderíamos ficar escrevendo mais 
algumas horas mostrando o quanto nossas auto-
ridades desleixadamente tratam da vida cotidiana 
local, mas por enquanto é preciso torcer para que 
tais assuntos venham a alimentar os discursos 
da campanha eleitoral que se aproxima.

Isso, Srªs e Srs. Senadores, foi o que vi nessa se-
mana que passei em Roraima. Infelizmente, eu como 
roraimense, homem que nasceu lá, fico realmente tris-
te de ver que o atual Governador não prioriza o que é 
prioridade. Ele não cuida da saúde. Já houve greve de 
profissionais da saúde. Ele não cuida da educação. Já 
houve greve na área da educação. Ele não cuida da 
segurança. Já houve greve da Polícia Militar, da Polícia 
Civil. Ele não cuida da agricultura. É um quadro depri-
mente. No entanto, milhões de reais estão sendo levados 
para Roraima, e o que a gente vê mesmo, claramente, 
são festas promovidas a toda hora. Há inclusive uma 
denúncia a respeito do uso do avião a jato do governo 
para transportar artista para fazer show em uma festa 
particular da Primeira Dama do Estado. Quer dizer, tem 
dinheiro para festa, dinheiro para comprar mansões, di-
nheiro para ir várias vezes ao exterior, dinheiro, segundo 
dizem, até para comprar imóveis no exterior. O Governa-
dor, que era um empresário em dificuldade financeira, 
está tendo o dinheiro. Agora, o povo pobre do Estado, 
os funcionários públicos, os próprios empresários que 
operam lá passam seriíssimas dificuldades. 

Eu ouvi isso, como diz aqui o jornal, em todos os se-
tores que procurei ouvir, em todos. E é uma tristeza.

Agora, nós estamos a 116 dias da eleição e, aí, 
quando começar o horário eleitoral de maneira monu-
mental, produzida, vão mostrar imagens – aliás, como 
estão mostrando na campanha institucional do Governo, 
que não é mais uma campanha institucional, já é uma 
campanha eleitoral, Senador Mão Santa – mostram 
pessoas dando depoimento, agradecendo ao Governo 
porque foram transportadas de avião do Município para 
a capital porque o Governo mandou, porque deu passa-
gem para um desportista ir competir. Quer dizer, é um 
trabalho de exploração do sentimento das pessoas. 

Fico realmente revoltado porque, para aqueles que 
lá vivem, para aqueles que realmente gostam de Rorai-
ma, o que estamos vendo é uma gastança desenfreada, 
sem nada que possa produzir a melhoria e o bem-estar 
das pessoas. Por outro lado, o que estamos vendo é uma 
obsessão em ganhar a eleição custe o que custar. Não 
interessa se o Estado vai ficar endividado. Por falar nis-
so, há dois empréstimos colossais tomados do BNDES, 
mas o povo está na mesma ou pior. Pior mesmo. 

Lamento que, para atender um projeto pessoal 
ou de grupo, o atual Governador – que nunca foi eleito 
para nada, era o vice-Governador que assumiu o cargo 
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porque o titular morreu – não tenha nenhum escrúpulo 
em fazer a aplicação correta do dinheiro do povo em 
benefício do povo.

Quero, inclusive, dizer que trouxe vários docu-
mentos, de diversos setores, sobre irregularidades 
promovidas pelo Governador e que vou encaminhar 
tanto ao Ministério Público Federal quanto ao Tribunal 
de Contas do Estado e da União, dependendo do tipo 
de verba, estadual ou federal. Porque um senador, um 
deputado federal é eleito primeiramente para zelar pela 
boa aplicação do dinheiro público, para fiscalizar essa 
aplicação; e não o contrário, ou seja, para se servir 
desse dinheiro público. 

Muita gente, na verdade, quer transformar Rorai-
ma num paraíso para roubar; mas os que vivem lá, os 
que gostam de lá querem que Roraima se transforme 
num paraíso para eles viverem melhor. 

E por isso quero deixar aqui a denúncia, Senador 
Sarney, pedindo a transcrição da matéria do jornal para 

que amanhã não se diga que eu, como parlamentar de 
Roraima, fiquei omisso diante desse quadro, porque 
comigo não vai colar aquela história dos três maca-
quinhos: as mãos nos olhos para dizer que não estou 
vendo; as mãos nos ouvidos, para dizer que não estou 
ouvindo; e por fim a mão na boca, para não falar.

Eu portanto estou aqui avisando que vou enca-
minhar os materiais que recebi para os órgãos com-
petentes apurarem. A minha parte estou fazendo aqui 
da tribuna, de maneira a que não se diga que ninguém 
ouviu falar. Estou registrando o fato e vou pedir as 
providências. 

Reitero o pedido de transcrição do material aqui 
mencionado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– V. Exª será atendido.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado 
e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 607, DE 2010

Nos termos do art. 218, inciso VII do 
RISF, REQUEIRO voto de pesar pelo faleci-
mento do Senador Iol Alves Medeiros.

Iol Alves Medeiros, nascido em 30/09/1936 em 
Cambará do Sul, serviu o exército em São Leopoldo, 
entrou para a extinta CEE – Companhia Estadual de 
Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, onde foi chefe 
do setor de transporte e chefe do setor de processa-
mento de dados.

Foi presidente da associação de aposentados 
da CEE. Já em 1999 foi eleito membro do conselho 
fiscal da Federação dos Aposentados do Rio Grande 
do Sul, em seguida, em 2002 assumiu a presidência 
da Federação, liderando os aposentados gaúchos e 
brasileiros até 2008. Na segunda gestão de Iol Medei-
ros, a FETAPERGS deu um grande passo ao adquirir 
sua sede própria, deixando o espaço cedido pelo INSS 
durante anos, equipando e modernizando a Federação 
com móveis padronizados, nove computadores inter-
ligados e um espaço privilegiado para o atendimento 
das entidades filiadas e ao público em geral.

Medeiros encerrou o mandato como Presiden-
te em 2008, deixando todas as contas pagas e com 
positivo em caixa. Atualmente, ocupava o cargo de 1º 
vice-presidente desta entidade, presidente por dois 
mandatos e diretor da COBAP (Confederação Brasileira 
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de Aposentados). Deixou a esposa Nadir Medeiros e 
os filhos Aline e Eliza e Marcos Medeiros.

Para tanto gostaria que o presente voto fosse envia-
do para a Senhora Nadir Medeiros, na Avenida Nilópolis, 
451 – AP 201 e para Rua Siqueira Campos 1184 – 11º 
andar – Porto Alegre – RS – CEP: 90001-970

Sala das Sessões, 8 de junho de 2010. – Sena-
dor Paulo Paim.

REQUERIMENTO Nº 608, DE 2010

Requer voto de pesar pela trágica mor-
te, em 4 de junho de 2010, no Rio Negro, em 
área próxima a São Gabriel da Cachoeira/
AM, do advogado Pedro Yamagushi Ferreira, 
filho do Deputado Federal Paulo Teixeira.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, voto de pesar pela morte por 
afogamento no Rio Negro, em São Gabriel da Cacho-
eira/AM, em 4 de junho de 2010, do Advogado Pedro 
Yamagushi Ferreira.

Requeiro, mais, que este voto de pesar seja en-
caminhado, com as condolências desta Casa, ao De-
putado Federal Paulo Teixeira, da bancada paulista.

Justificação

É com profunda dor que recebi a notícia da trágica 
morte do advogado Pedro Yamagushi Ferreira, que morava 
em meu Estado, onde deveria permanecer por três anos. 
Yamagushi atuava como advogado da Pastoral Indigenis-
ta da Diocese de São Gabriel da Cachoeira. Realizava 
importante e meritório trabalho. A morte o surpreendeu 
num momento de lazer, em que resolveu nadar no Rio 
Negro e foi tragado pelas águas. Eu o conhecia e sabia 
do excelente serviço que prestava à comunidade de São 
Gabriel da Cachoeira. Conheço também seu pai, o ilustre 
Deputado Pedro Teixeira, integrante da bancada paulista 
na Câmara Federal, a quem, neste voto, transmito meus 
sentimentos de apreço e solidariedade.

O voto que requeiro ao Senado da República é 
demonstração de pesar pelo falecimento desse digno 
jurista.

Sala das Sessões, 8 de junho de 2010. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB – Senador Aloizio 
Mercadante.

REQUERIMENTO Nº 609, DE 2010

Requer Voto de Aplauso ao povo de 
Barreirinha/AM, pelo transcurso do 129º 
aniversário do Município.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 

nos Anais do Senado, Voto de Aplauso ao povo de 
Barreirinha, no Amazonas, pelo transcurso do seu 
aniversário de criação.

Requeiro, ainda, que deste Voto de Aplauso, se-
jam cientificados o Perfeito Mecias Pereira Batista e, 
por seu intermédio, o Vice-Prefeito e o Presidente da 
Câmara Municipal.

Justificação

Localizado no coração do Amazonas, Barreirinha 
é um dos mais prósperos municípios do seu Estado, 
hoje sob a administração de Mecias Pereira Batista, 
um dos dois primeiros indígenas eleitos pelo voto, no 
pleito de 2008.

Atualmente com 30 mil habitantes, Barreirinha 
é a terra natal do escritor Thiago de Mello, intelectual 
reconhecido como um dos maiores poetas contempo-
râneos, ele que é dono de versos identificados com a 
simplicidade da terra, simplicidade, sim, mas de notá-
vel relevância, sobretudo para a Amazônia.

O Voto que hora requeiro é justa homenagem 
do Senado Federal a esse próspero município ama-
zonense.

Sala das Sessões, 8 de junho de 2010. – Sena-
dor Arthur Virgílio. – Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Ordem do Dia.

Comunico ao Plenário que acabei de receber, no 
salão nobre desta Casa, o Anteprojeto de Código de 
Processo Civil, elaborado pela Comissão de juristas 
instituída pelo Ato desta Presidência nº 379, de 2009, 
presidida pelo Dr. Luiz Fux, Ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça, e relatado pela Drª Teresa Arruda 
Alvim Wambier 

Em obediência ao disposto no art. 374 do Regi-
mento Interno, determino a publicação do Projeto de 
Lei do Senado nº 166, de 2010, que reforma o Código 
de Processo Civil.

E, neste momento, assino os ofícios aos Srs. 
Líderes, solicitando que enviem os nomes das Srªs e 
dos Srs. Senadores que integrarão a Comissão que 
analisará a matéria. 

E faço um apelo aos mesmos Líderes, de maneira 
que esse trabalho excepcional que esses brasileiros 
prestaram ao Senado e ao País seja, com celeridade, 
tramitado e votado nesta Casa.

É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
O projeto lido será remetido à comissão competente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2010 
(Em regime de urgência,  

nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos dos arts. 

353, parágrafo único, e 375 do Regimento Interno)

Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2010 
(nº 5.940/2009, na Casa de origem), de ini-
ciativa do Presidente da República, que cria o 
Fundo Social – FS; dispõe sobre sua estrutura 
e fontes de recursos; altera a Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997; e dá outras providências.

Relator: Senador Romero Jucá (art. 140 
do Regimento Interno)

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-

municação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-

midor e Fiscalização e Controle;
– de Serviços de Infraestrutura; e
– de Assuntos Econômicos.

Comunico ao Plenário que, durante o prazo único, 
previsto no art. 122, II-b, combinado com o 375 do Regi-
mento Interno, foram apresentadas as Emendas de nºs 
1 a 12, lidas e publicadas nos termos regimentais.

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

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

– Pela ordem, darei a palavra a V. Exª.
Concedo a palavra, para proferir parecer, ao Se-

nador Romero Jucá, sobre a matéria e as emendas, em 
substituição às Comissões de Constituição e Justiça, 
de Tecnologia e de Assuntos Econômicos.

Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, pela 
ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mantive 
hoje entendimentos com o Líder do Governo, Senador 
Romero Jucá, depois de conversar com a minha Ban-
cada. E há indisposição da minha Bancada e de minha 

parte – até relatei isso a V. Exª ainda há pouco – quanto 
a votarmos um relatório que sofreu modificações subs-
tanciais e foi entregue às 10 horas de hoje.

Eu, discursos acalorados à parte, sempre fui figu-
ra de negociação, de acordos e de cumprir os acordos 
que estabeleço nesta Casa. Não há exemplo de um que 
não tenha sido honrado depois de ter a minha palavra 
empenhada como Líder do meu Partido – e sempre, 
disciplinadamente, seguido pela minha Bancada.

Fiz a proposta ao Senador Romero Jucá. Em vez 
de entrarmos em um confronto, que para mim é esté-
ril – vai nos levar a não sei que horas e digamos que 
dê em uma “vitória” do Governo: deixa seqüelas, de-
teriora o relacionamento –, eu fiz a proposta de que o 
Senador lesse o relatório dele e nós não votássemos. 
Deixaríamos para votar amanhã, na medida em que aí 
teríamos consciência plena do que ele modificou, além 
do auxílio, também pleno, da nossa assessoria.

A ideia de votar – e me diz o Senador que sou 
voto vencido, porque os Senadores querem votar – uma 
proposta que poderia ser de atropelamento, eu nem 
sei se dá certo e, se der certo, eu considero inglória. 
Considero inglória, porque não faz jus à compreensão 
que temos tido nos momentos mais duros nesta Casa. 
Nos momentos mais difíceis, quando o Governo não 
tem quorum, essa tem sido a tradição. Se essa tradi-
ção vai ser rompida, não é por mim, não é por minha 
Bancada, não é por nossa culpa. Será uma respon-
sabilidade exclusiva da Liderança do Governo e dos 
Parlamentares que integram o Colegiado de Líderes 
do Governo. Aceito a dança do jeito que ela for pro-
posta, enfim.

Mas fiz de maneira muito tranquila e ponderada 
o apelo de que o Líder lesse a matéria, que nos dei-
xasse maturar sobre ela, para fazermos o que temos 
feito sempre.

Amanhã, sobre ela deliberaríamos. Não consigo 
entender a razão da pressa. Sei que esse processo 
tem sido atropelado, que não se deu a devida dignida-
de formal ao processo de votação e de discussão da 
matéria aqui. Mas, sinceramente, entendo que, se for 
necessário, nós faremos obstrução e o Governo enfren-
tará nossa obstrução. E nós entraremos num jogo que 
considero estéril, que não considero o mais brilhante 
nem o mais digno da relação que temos mantido.

Mas, enfim, se for assim, será assim.
Eu apenas volto, Senador Romero Jucá, a fazer a 

V. Exª o apelo no sentido de que não vá além da leitura 
do parecer. Nós ouviremos com atenção, com respei-
to, o parecer e sobre ele meditaremos. Estamos com 
a nossa assessoria mobilizada para estudar as alte-
rações que são consideradas, já na primeira análise, 
relevantes, substanciais, e que, portanto, mereceriam 
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essa análise acurada que demonstraria o respeito de 
ambas as partes, Governo e Oposição, à seriedade 
da matéria.

Eu estou, portanto, aguardando, antes de tudo, 
essa resposta preliminar. Estou aqui movido pela maior 
boa vontade. Volto a dizer: em nenhum momento pas-
sou pela cabeça de ninguém do meu Partido e creio 
que de ninguém da Oposição – tenho certeza, do DEM, 
a mesma coisa – o desejo de obstaculizar o Pré-Sal. 
Temos urgência, mas temos uma urgência prudente. A 
urgência prudente é aquela que quer elaborar o melhor 
marco regulatório e quer fazer o melhor debate, quer 
elaborar as melhores leis, para nós aproveitarmos o 
mais rapidamente, o mais eficientemente possível essa 
riqueza que a natureza prodigaliza ao Brasil e a mais 
uma dúzia de países.

Portanto, eu aguardo. O que me incumbe neste 
momento é aguardar a palavra do Líder sobre se é le-
vada em conta ou se não é levada em conta a reivin-
dicação que faz este Líder no sentido de que se inter-
rompa na leitura, para que possamos, como sempre 
fizemos, chegar a acordos.

Hoje eu não sei qual é a força que o Governo 
supõe que tem. Pode ser que tenha muita. Amanhã 
talvez não tenha; depois de amanhã talvez não tenha. 
Num momento crucial talvez não tenha; na LDO, tal-
vez não tenha. Certamente, não terá num momento 
mais duro.

Eu imagino que os apelos virão. E vão contar 
com a compreensão nossa, como sempre contaram, 
ou com o fim da compreensão, como nunca aconteceu, 
se revelarem a vontade de simplesmente impor à nossa 
Bancada – o que seria uma situação de constrangimen-
to – votar uma matéria sobre a qual não temos conhe-
cimento pleno, a qual não dominamos inteiramente e a 
qual queremos estudar de acordo com a importância 
que ela merece. Eu entendo que as opções são feitas 
e são válidas e respeito as opções. Apenas espero 
que, depois, respeitem também as minhas opções e 
as opções da minha Bancada.

Portanto, antes de qualquer leitura objetiva do 
Regimento, eu acho que deveria haver uma palavra 
do Líder Jucá sobre a reivindicação que a Liderança 
do PSDB lhe faz.

Obrigado, Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Para uma 

questão de ordem, Sr. Presidente. Art. nº 280.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Pela or-

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

– Senador Arthur Virgílio, de acordo com a comunica-
ção de V. Exª, estou cumprindo a parte que é a minha 

parte da leitura, e a leitura do relatório do Relator, como 
V. Exª tinha me comunicado.

Quanto à outra parte de natureza política, eu 
pensei que tivesse acordado, mas estou vendo que há 
alguma dúvida sobre isso. Mas, evidentemente, estou 
cumprindo com aquilo que V. Exª me comunicou da 
leitura do relatório.

V. Exª tem a palavra para a leitura.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Para uma 

questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-

sidente, acho que posso colaborar no sentido de, pelo 
menos, encaminhar um entendimento.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Tem a palavra o Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje de 
manhã, tomei a iniciativa de telefonar para o Senador 
Romero Jucá. Normalmente, seria o contrário, mas eu 
tomei a iniciativa de ligar para o cordato Senador Ro-
mero Jucá, a fim de conversarmos sobre o encaminha-
mento de votação de um acordo que foi feito comigo e 
com o PSDB, para que desobstruíssemos a pauta para 
votar o Projeto da Ficha Limpa. Votamos as medidas 
provisórias que definiram o valor do salário mínimo, o 
reajuste dos aposentados e, em seguida, em sessão 
especial de que V. Exª recorda, votamos o Ficha Lim-
pa, que era do nosso interesse votar.

E fizemos um acordo que foi cumprido pelo Go-
verno: ele retiraria a urgência constitucional do Projeto 
da Petro-Sal, mas que nós votaríamos, nesta semana 
e na próxima semana, os projetos do Pré-Sal. O acor-
do que fiz eu honrarei e tenho certeza de que o PSDB 
também o fará.

Ocorre o seguinte, Sr. Presidente: conversei com 
o Senador Romero Jucá, hoje de manhã, e fizemos um 
acordo de procedimento sobre o qual eu até gostaria 
de ouvir a opinião de S. Exª. São quatro os projetos 
originais do Pré-Sal: a capitalização da Petrobras; a 
Petro-Sal; o projeto que define o processo de partilha; 
e o projeto que cria o Fundo Social. O que está, neste 
momento, em apreciação e em leitura? Dois projetos 
juntos: a criação do Fundo, em que se acopla o proces-
so de exploração pelo regime de partilha – não mais 
concessão. Isso é uma novidade.

Este relatório é o que a minha assessoria entre-
gou agora. Uma versão final foi entregue às 13 horas 
e 43 minutos.

A matéria é altamente complexa e não foi objeto 
das necessárias e suficientes audiências públicas nas 
comissões. O assunto é árido; e é preciso, no mínimo, 
que aquilo que o Senador Romero Jucá elaborou, jun-
tando duas matérias, seja do conhecimento das Ban-
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cadas. Reuni a Bancada do Democratas, hoje pela 
manhã, para discutir o assunto, mas não se tinha ainda 
uma opinião formada a respeito do texto.

O que estamos propondo – e conversamos com 
o Senador Romero Jucá – é que S. Exª leia o relatório. 
Mas não se pode querer que, de forma refletida, um 
relatório entregue – do conhecimento dos muitos Se-
nadores que chegaram hoje até o meio-dia – já possa 
ser votado. Com responsabilidade e conhecimento de 
causa, não é normal. O normal é que pactuemos um 
entendimento para honrar o acordo.

Não vou obstruir. Vou votar. Agora, quero a com-
preensão e o respeito no sentido de que se vote com 
consciência e que se leia o relatório, mas que a dis-
cussão se processe amanhã, quando votaríamos esta 
matéria. Não há compromisso de mérito. Uns vão vo-
tar “sim”, outros vão votar “não”. No fundo, eu votaria 
“sim” em qualquer circunstância; na partilha, não. Mas 
vai haver necessidade de um aprofundamento na dis-
cussão na minha Bancada para que se dê um voto 
consciente.

O Senador Romero Jucá explicou – quero que 
ele confirme – que estaria em princípio de acordo à 
medida que votássemos o projeto de capitalização da 
Petrobras. Eu, de minha parte, até me disponho, nem 
que entremos pela madrugada. Se der, muito bem. 
Não tenho nada a objetar. O que não quero é votar ou 
levar minha Bancada a votar uma coisa sobre a qual 
ela não tem absoluta convicção.

Vi o Senador ACM Júnior, que é Relator na CCJ 
e na CAE de dois projetos, e a Senadora Kátia Abreu, 
que é Relatora na CCJ da matéria mais importante, 
que é da partilha, e nenhum dos dois se mostra com-
pletamente pronto para votar. Pediram ambos tempo 
para conhecer o texto, Senador Romero Jucá, e, se for 
o caso, preparar os seus pontos de vista para votação 
e encaminhamento na data de amanhã.

De modo que esse é o apelo que faço no sentido 
de que mantenhamos o entendimento que foi feito, e 
a leitura do relatório seja feita hoje, mas a votação se 
processe amanhã.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador...

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Para uma 
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador, eu pedi ao Senador Jucá que viesse até a 
Mesa no sentido de que ele pudesse encontrar uma 
solução de modo a não rompermos o ambiente de 
cordialidade, de entendimento que vem sendo manti-
do nesta Casa, inclusive no acordo que fez o Governo 
com a Oposição a esse respeito.

Peço a V. Exª que ouça o Relator e depois, en-
tão,...

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, tenho uma questão de ordem e não é pela or-
dem. É uma questão de ordem que peço a V. Exª que 
me dê a deferência de ouvi-la e respondê-la.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Ouço V. Exª sobre a questão de ordem.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Refiro-me 
ao art. 280 do Regimento Interno, Sr. Presidente, que 
diz o seguinte: “É de três dias úteis o interstício entre a 
distribuição de avulsos dos pareceres das comissões e 
o início da discussão ou votação correspondente.”

Nós recebemos, segundo o Senador José Agripi-
no acabou de afirmar, por volta das 13 horas, o parecer 
do Senador Romero Jucá. E mesmo agora acabou de 
chegar, neste instante, uma emenda ao art. 47, que 
cria o Fundo Social.

Portanto, acima do respeito que devemos devo-
tar aos nossos colegas Senadores, devemos devotar 
ao Regimento Interno da Casa. Se não respeitamos 
o Regimento, certamente não saberemos nos respei-
tar reciprocamente. Por essa razão, V. Exª que, como 
Presidente da Casa, tem o dever de zelar pelo cum-
primento do Regimento, certamente não deixará de 
fazê-lo neste instante.

Nós não estamos discutindo algo que interessa 
ao Governo ou à Oposição; interessa ao País. Esse 
confronto, que eventualmente alguém possa pretender 
estabelecer entre Oposição e Governo sobre essa ma-
téria, não existe. Nós não sabemos quem será Governo 
a partir de 1º de janeiro do próximo ano; portanto, nós 
estamos legislando para o futuro e não para o presente, 
especialmente para o futuro, com consequências no 
presente. Mas sobretudo em relação ao futuro é que 
estamos legislando, e devemos fazê-lo com os olhos 
voltados para o País e seu futuro.

Por essa razão, Sr. Presidente, peço a V. Exª que 
considere o Regimento e, com base no art. 280, adie 
a votação desta matéria. Nós não estamos em con-
dições de deliberar sobre ela, não conhecemos as 
alterações apresentadas pelo relator, especialmente 
essa alteração estratégica de fusão de projetos que 
nos preocupa sobremaneira.

Por essa razão, solicitamos a V. Exª o cumpri-
mento do Regimento.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Para contraditar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Quero decidir sobre a questão de ordem.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revi-
são do orador.) – Apenas para registrar, Sr. Presidente, 
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contraditando o Senador Alvaro Dias, que ele leu um 
dispositivo que diz respeito a projetos em tramitação 
normal. Em caso de urgência, a tramitação se dá de 
forma diferente. Portanto, o parecer pode ser dado, 
inclusive, de forma verbal, na hora em que a matéria 
é distribuída no plenário.

Portanto, o artigo que o Senador Alvaro Dias men-
ciona não vale para a questão da matéria em regime 
de urgência, que nós estamos tratando.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu vou decidir a questão de ordem.

Eu volto a pedir à Casa que a melhor maneira 
de nós continuarmos o nosso trabalho é pelo enten-
dimento que foi feito, que nós devemos prosseguir e 
que parece que está em andamento.

Agora, quanto à questão de ordem, V. Exª disse: 
“É de três dias úteis o interstício entre a distribuição 
de avulsos de pareceres das comissões e o início da 
discussão ou votação correspondente”. Evidentemente 
que nós não estamos no parecer de comissão, estamos 
no parecer do relator proferido em plenário, uma vez 
que o processo se encontra em regime de urgência, 
cuja tramitação tem outro ritmo que não esse previsto 
no art. 280.

Mas eu pediria que ele lesse o relatório e, em se-
guida, ele atendesse a solicitação do Senador Arthur 
Virgílio, que admite votar amanhã.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Se a 
Oposição ouvisse um pouco, Sr. Presidente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem re-
visão do orador.) – Eu pediria, Líder, que se referisse à 
solicitação que lhe fiz. Antes até de qualquer declara-
ção substantiva sobre o seu douto relatório, eu pediria 
que se manifestasse sobre o apelo que lhe fiz, com 
muita tranquilidade, é um apelo que lhe fiz quanto a 
não ser justo, não ser correto se votar, depois das mo-
dificações, hoje, o relatório modificado e apresentado 
hoje. Fiz apelo em nome do passado e, obviamente, 
em nome do futuro.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Do pre-
sente e do futuro.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim, eu 
espero que o presente seja um presente de coerência, 
de consequência, de respeito às Oposições.

O passado foi de respeito nosso aos acordos fir-
mados aqui e o futuro vai depender muito do que se 
decidir aqui no presente. 

Eu creio que essa é a preliminar. Em seguida, 
ouviremos, com muito respeito, o relatório de V. Exª. 
Se V. Exª entender “a” ou entender “b”, reagiremos de 
maneira “a” ou “b” em relação ao entendimento que V. 
Exª manifestar.

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

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, só uma consideração 
rápida ao despacho de V. Exª, até com um objetivo 
pedagógico.

V. Exª, é claro, em parte, tem razão, porque há 
uma especificidade neste caso. Estamos deliberando 
sobre matéria em regime de urgência constitucional. 
No entanto, o Regimento da Casa remete a V. Exª a 
decisão. O art. 172 do Regimento remete a V. Exª.

Então, não é uma questão definida regimental-
mente. Cabe ao Presidente e as interpretações devem 
se dar sempre por similitude quando o Regimento não 
prevê. Se não há previsão regimental e cabe ao Pre-
sidente...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Há pre-
visão regimental. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – ... a deli-
beração, essa deliberação deve guardar relação com 
o que estabelece o Regimento nos casos dos projetos 
em regime ordinário. Portanto, o apelo que faço a V. 
Exª é que, em respeito sobretudo àqueles que querem 
analisar a proposta e o parecer do Senador Romero 
Jucá, possamos ter pelo menos três dias de interstício 
para que essa análise se dê. Afinal, não é uma matéria 
irrelevante. Trata-se de uma matéria que diz respeito 
ao futuro do País. Afirma-se que há um patrimônio nas 
profundezas do mar e nós não podemos legislar sobre 
esse patrimônio, que dizem extraordinário, de forma 
apressada, açodada, sem o necessário estudo, sem 
o aprofundamento das pesquisas, sem ouvir especia-
listas. Mas nós estamos dispostos, com a assessoria 
de que dispomos no Senado Federal, a fazer, em três 
dias, a análise da proposta apresentada pelo Senador 
Romero Jucá.

Esta é a nossa solicitação a V. Exª.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 

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

– V. Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª.
Eu queria chamar a atenção de alguns compa-

nheiros aqui, em especial de V. Exª, Senador Sarney. 
O Amapá, se aprovada a proposta do Senador Romero 
Jucá, deixará de receber R$ 567 milhões e passará a 
receber apenas R$6 milhões. O Maranhão sai de R$ 
1,7 bilhão para R$ 29 milhões, o Piauí sai de R$1,8 
bilhão para R$ 18 milhões e Roraima, terra do Senador 
Romero Jucá, de R$410 milhões para R$ 6 milhões. 
Estes são os números.
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Eu queria saber como é que nós, que represen-
tamos os Estados nesta Casa, Senador Alvaro Dias, 
poderemos votar ou discutir uma matéria, meu caro 
Líder José Agripino, sem clareza desses fatos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Heráclito, faço um apelo a V. Exª...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – É 
preciso – eu lhe digo com toda sinceridade – passar 
por cima do Senador Heráclito Fortes para assaltar 
os cofres do Piauí. Isto é uma coisa, Senador Romero 
Jucá, inaceitável.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – V. Exª, Senador Heráclito, está discutindo uma 
questão de mérito. Nós ainda não entramos na ques-
tão de mérito. Na hora de discutirmos o mérito, V. Exª 
colocará os seus argumentos. Vamos ouvir o Relator 
para chegarmos a uma conclusão. Acho que estamos 
caminhando para uma fase de entendimento.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sim, 
exatamente. Daí porque eu achar pertinente a solicita-
ção do Senador Alvaro Dias para que se adie o início 
dessa discussão. Não deveríamos sequer discutir o 
mérito com essa dúvida agora.

Era preciso que o Senador Romero Jucá, que 
tem sido uma pessoa maleável, compreensível em 
várias questões, já trouxesse para cá um texto que 
tivesse pelo menos um início de consenso, não uma 
questão dessa natureza, porque vai, forçosamente, 
quando chegarmos ao mérito, e V. Exª tem razão, nos 
colocar, Senador Casagrande, em situação difícil. Evi-
dentemente, compreendemos a posição de alguns 
Estados que eram beneficiados, mas há de convir V. 
Exª que a grande maioria dos Estados brasileiros será 
prejudicada.

Para evitar que essa discussão do mérito crie di-
ficuldades aqui no plenário é que me associo à propo-
sição do Senador Alvaro Dias no sentido de que seja 
adiado de hoje para amanhã ou depois, até que haja 
pelo menos um entendimento preliminar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Essa questão do adiamento está em processo de 
decisão. Precisamos, primeiro, ouvir o relatório. Em 
seguida, iremos de acordo...

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr. 
Presidente, é importante ouvirmos o Relator...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– ... com o que foi combinado. Vamos ouvir o relatório 
para, em seguida, decidir sobre essa matéria.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Essa 
matéria a que o Senador Heráclito se refere...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Romero Jucá.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – ... 
não está sequer pautada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Tem a palavra V. Exª, pela ordem.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB AP) 
– Senador Tasso Jereissati.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O acordo foi que 
votaríamos o Fundo Social hoje, mas, na verdade, o 
Relator, de uma maneira surpreendente, colocou tam-
bém a questão da partilha hoje.

Então, nós estamos votando duas coisas numa 
só sem sequer ter a oportunidade de aprofundar e de 
ler por que ele fez isso, por que ele colocou. Isso não 
tem bom senso, o mínimo de bom senso, e não existe 
sequer acordo político para isso.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Tasso Jereissati, esta é uma questão de 
mérito, de maneira que...

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Não, 
não é uma questão de mérito, porque foi combinado. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – É uma questão de mérito nós votarmos ou não 
votarmos.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Não, 
não. O que nós combinamos, com todo o respeito, foi 
que votaríamos hoje o Fundo Social. Na verdade, nós 
não estamos votando o Fundo Social, já que o Relator 
introduziu, nas suas emendas, a questão da partilha 
também.

Então, o que foi combinado, do ponto de vista do 
acordo, também não é isto, não é mérito: é quebrar o 
acordo, mesmo o acordo político, sem falar na questão 
específica regimental.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª está concordando comigo, que estou pedindo 
para não se quebrar o acordo. Quero ouvir o relatório 
para, em seguida, votarmos e seguirmos.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Adelmir Santana.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nessa mesma 
linha do Senador Tasso Jereissati, o que se percebe, 
ao analisar o PLC do Fundo Social, é que tudo da 
partilha está incluso ali, menos... Apresentamos uma 
série de emendas, se não me falha a memória, dezes-
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sete emendas, que não serão examinadas, certamen-
te, porque foi retirado o que era da partilha e incluído 
nesse relatório.

Isso me parece... Primeiro, não é uma coisa pelo 
menos parlamentar. Há uma certa desconsideração 
com o Parlamentar que apresenta dezessete emen-
das, que não são examinadas, e o teor do projeto da 
partilha está incluso em um outro projeto cujo relatório 
vai ser apresentado. 

Então, marcho na mesma direção: parece-me 
uma falta de consideração com o colega, uma falta por 
não examinar essas emendas, que, certamente, não 
serão examinadas, porque o assunto já está incluso 
no projeto ora em discussão.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Adelmir, quero esclarecer a V. Exª que va-
mos votar no primeiro turno. Nós teremos um turno 
suplementar. Nesse turno suplementar V. Exª pode 
apresentar emendas. É do Regimento da Casa. E ele 
vai decidir ou não sobre essas emendas que serão 
decididas, discutidas. 

De maneira que o Relator vai apresentar o rela-
tório e, em seguida, o Plenário, em primeiro lugar, vai 
decidir sobre o adiamento. Eu estou de acordo, assim 
como V. Exª, que seja mantido o acordo. Estou defen-
dendo isso. 

Então vamos ouvir o relatório. 
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem 

revisão do orador.) – Presidente, pela ordem.
Presidente, eu queria insistir nessa mesma linha 

que está colocada. Se é diferente, se nós vamos dis-
cutir outra coisa, não temos que votar, fazer nenhuma 
votação, pois não é o projeto que está sendo votado, 
nós estamos discutindo já a partilha. Esse é um as-
sunto que ...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Nós não estamos discutindo nada, Senador. Nós não 
começamos nem a sessão. 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Mas no projeto que ele apresentando, nas emendas 
que o Senador Romero está apresentando, ele está 
colocando a partilha, está encaminhando para isso. Foi 
um assunto que levantou o Brasil todo, há polêmica de 
Estados, os municípios estão nessa expectativa... Nós 
vamos já avançar? Nós temos que discutir primeiro. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A minha posição é a posição de Presidente da Casa, 
de querer dirigir os trabalhos no sentido de que ...

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Sim, Presidente, claro. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não estou com posição nenhuma.

Ele está apresentando um substitutivo. Se é um 
substitutivo, nós temos que votar em turno suplementar. 
Em turno suplementar, somos obrigados, pelo Regi-
mento, à apresentação, podemos apresentar emendas 
e podemos reabrir essas questões todas. 

Vamos ouvir o relatório. 
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – É 

um substitutivo que prejudica os municípios. O Líder 
do Governo está trazendo um substitutivo que preju-
dica os municípios. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª tem a palavra.

PARECER Nº 735, DE 2010–PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para pro-
ferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria da atenção de todos 
os Líderes, Líderes da Base, Líderes da Oposição, do 
Senador Tasso Jereissati, que levantou aqui uma ques-
tão. Eu gostaria, com muita tranqüilidade, de esclarecer 
todos os pontos e, mais do que isso, relembrar aqui 
alguns compromissos que nós estamos cumprindo. O 
primeiro deles: dizer que o parecer pode ser dado a 
qualquer hora. É uma questão de matéria em regime 
de urgência e, em matéria de regime de urgência, é 
dado parecer na hora, inclusive, de muitas formas, às 
vezes, verbal. Portanto, não há questão de prazo de 
três dias, da forma como foi levantado.

No que diz respeito ao mérito da matéria, eu 
quero relembrar aqui aos Senadores da Oposição que 
nós fizemos um primeiro acordo – vou falar com toda a 
tranquilidade – na Comissão de Constituição e Justiça. 
Qual foi o primeiro acordo que eu fiz com a Oposição 
na Comissão de Constituição e Justiça? Eu defini, na 
Comissão, por questões levantadas pelo próprio Se-
nador Tasso Jereissati, que nós íamos debater, em 
primeiro lugar, o sistema de partilha, porque o sistema 
de partilha era o mote inicial para se discutir a conse-
quência, que é o fundo, a distribuição de royalties e 
a Petro-Sal. Essa foi a primeira questão.

Depois, definimos e anunciamos pela imprensa, 
diversas vezes, que, dos quatro projetos – isso foi ponto 
de entendimento com a Oposição para votar o projeto 
Ficha Limpa –, o projeto dos royalties e da partilha 
seria colocado para após as eleições, e a votação 
dos três projetos seria definida nos seguintes dias: o 
projeto do fundo, que engloba a partilha, seria vota-
do hoje; o projeto de capitalização da Petrobras seria 
votado amanhã; e o projeto que cria a Petro-Sal seria 
votado na quarta-feira, dia 16, porque, na terça-feira, 
dia 15, haverá jogo do Brasil na Copa do Mundo. Isso 
foi o pactuado. Nós chegamos a assinar um acordo, 
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por escrito, de requerimento de urgência, pactuando 
a data dessas votações.

Portanto, até agora, nós estamos cumprindo o 
entendimento. O Governo retirou a urgência do proje-
to do Petro-Sal...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas não 
ficou pactuado que V. Exª ia retirar a partilha e colocar 
no seu projeto!

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Ficou 
pactuado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) –Tirar a 
partilha e botar no seu projeto?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Ficou 
pactuado! Anunciei pela imprensa. Inclusive, faz muito 
tempo. Se V. Exª não foi informado, sinto muito, mas 
ficou pactuado, e eu avisei pela imprensa...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu quero esclarecer ao Plenário que, de acordo com 
o Regimento, o Relator não pode receber apartes, e, 
depois de concluir o seu relatório, todas os Senadores 
poderão inquiri-lo sobre as partes do relatório.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Muito 
bem. Poderemos discutir.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É que eu 
estava pedindo o aparte e fui o único a quem V. Exª 
não concedeu, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Dei agora.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Fiquei 
de mão estendida. V. Exª concedeu aparte para todos, 
menos para mim.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Eu? Eu não concedo aparte. Pediram questão 
de ordem.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Mas está 
esclarecido ao Senador Pedro Simon.

Quando nós anunciamos a solução que daríamos 
– e aqui está a imprensa de testemunha –, anunciamos 
aos quatro cantos, aos quatro ventos, que faríamos a 
emenda da partilha e deixaríamos os royalties para 
após as eleições, no projeto originário.

Portanto, ninguém está retirando nada de Município 
nem de Estado. Pelo contrário, Estados e Municípios hoje 
não têm nada; terão no momento em que construirmos 
uma solução e votarmos, após a eleição, em regime de 
urgência, o projeto dos royalties. Nós queremos marcar 
para 9 de novembro a votação dos royalties aqui no 
plenário do Senado, com uma solução equilibrada, que 
não quebre o Rio de Janeiro, que não quebre o Estado 
do Espírito Santo, que tenha responsabilidade com o 
que foi pactuado para trás, no passado, e que possa 
garantir recursos, para o futuro, para todas as unidades 
da Federação. Esse é o nosso compromisso.

Eu sou o Relator desse projeto. Portanto, quero 
garantir aqui que nós votaremos os royalties no dia 
9 de novembro, uma quarta-feira, no plenário deste 
Senado, depois de debater nas comissões da forma 
como nós faremos, encontrando uma proposta que 
seja equilibrada, que não tire do fluxo financeiro do 
Rio de Janeiro nem do Espírito Santo o dinheiro ne-
cessário e que já é utilizado hoje nos Orçamentos dos 
dois Estados.

Portanto, diferentemente do que o Senador He-
ráclito Fortes falou, nós não estamos tirando nada de 
Estado nenhum, de Município nenhum. Eu acho que 
nós temos de tratar com seriedade essa questão. E a 
questão dos royalties será votada após as eleições, 
exatamente por conta dessa clima, para não contami-
nar. É um assunto grave, um assunto sério, que nós 
deveremos tratar após as eleições. E eu estou marcan-
do o dia 9 de novembro para nós votarmos.

Quero dizer o seguinte...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. 

Exª me faria um esclarecimento? Se não vai mexer 
em nada...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não é 
nessa matéria!

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Por 
que não deixa para votar todos eles em novembro?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – V. Exª fa-
lou de outro projeto. V. Exª deve discutir aqui o Projeto 
nº 07. O projeto dos royalties está em outro projeto. 
V. Exª e o Senador Adelmir Santana estão em outro 
projeto, em outra esfera, nessa esfera que será votada 
em 9 de novembro.

Quero dizer o seguinte: quero falar com o Se-
nador José Agripino e com o Senador Arthur Virgílio. 
Nós temos um compromisso, acordado na votação, 
de votar hoje o projeto do fundo com a partilha e de 
votar amanhã o projeto da capitalização. Esse é o nos-
so compromisso. Nós criamos esse compromisso. Eu 
pergunto a V. Exªs: se nós lermos o relatório... 

Posso propor aqui uma solução intermediária: nós 
lemos o relatório; abre-se o debate, já para quem quiser 
antecipar o debate; suspende-se o debate para continuar 
amanhã e votar amanhã. O Senador Delcídio lê o rela-
tório da capitalização; abre-se o debate; suspende-se 
o debate; a gente continua amanhã o debate do fundo 
com partilha; vota-se. Depois o da capitalização; e vota-
se, honrando o compromisso que nós fizemos.

Se a Oposição concordar em fazer essa votação 
amanhã, nessa forma como eu falei, sem obstrução, eu 
concordo com o acordo para nós fazermos da forma 
como estou pactuando. Eu acho que é uma forma de 
chegarmos a um processo intermediário...
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Per-
mite-me um aparte?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – ...an-
tecipar o andamento dos procedimentos, mas votar 
amanhã, da forma como está.

Para o Governo não há nenhum interesse de votar 
qualquer coisa sem debater. Nós vamos debater aqui 
o que for preciso debater e vamos votar o que for pre-
ciso votar. Se esse acordo, se essa proposta couber 
no figurino da Oposição, sem obstrução amanhã, eu 
topo fazer esse acordo, Sr. Presidente. 

Ouço o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sena-

dor Romero Jucá, antes de mais nada, nós dissemos a 
V. Exª que não se tratava de pirraça de Oposição contra 
Governo. Queríamos debates, queríamos audiências 
públicas, e a única que conseguimos fazer sobre a ca-
pitalização não contou com a presença de ninguém do 
Governo, o que não deixou de ser uma descortesia e, 
na verdade, uma falta de responsabilidade dos técnicos 
do Governo, porque deveriam ter acorrido para defender 
suas posições. Pareceu, assim, uma coisa pró-forma, 
como quem diz: “Vamos levá-los e, no final, não damos 
tanta importância ao que eles pensam”.

Eu entendo que a proposta mais justa seria fazer 
os debates amanhã – não sei se o Senador José Agri-
pino concorda – até a leitura dos dois relatórios, quem 
sabe. Mas debater... Debate e votação amanhã.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Eu quero 
dizer o seguinte: quem for da base do Governo e quiser 
falar hoje pode falar hoje; a Oposição pode deixar para 
falar amanhã. Eu não estou encerrando o debate. Eu 
quero antecipar... Eu quero ganhar tempo. Se a Opo-
sição quiser se resguardar para falar amanhã...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas nem 
começou o debate, e V. Exª está encerrando?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não, 
não. Eu não quero encerrar o debate. É exatamente 
o inverso.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas nem 
começou!

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Eu disse 
que não quero encerrar o debate hoje. Se a Base do 
Governo quiser falar hoje...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –Se-
nador Romero...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Se não 
houver mais ninguém que queira debater, o Senador 
Sarney suspende o debate, recomeça amanhã, e vo-
tamos amanhã. Aí, lê-se o relatório da capitalização, 
abre-se o debate, suspende-se o debate, e continu-
amos amanhã. Não quero encerrar nenhum dos dois 
debates hoje, não!

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –Os 
acordos...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Por mim, 
debato com V. Exª na hora em que precisar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mui-
to bem. Vou, então, repetir o que julgo que seja mais 
justo.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pois 
não.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Os dois 
relatórios seriam lidos; nós tomaríamos conhecimento 
efetivo das modificações que V. Exª apôs ao relatório 
de sua responsabilidade; e nós faríamos os debates 
amanhã. Eu vejo que essa é a forma...

O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (DEM – BA. 
Fora do microfone.) – O substitutivo...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O 
substitutivo. Até porque, supostamente, o substitutivo 
abriria a necessidade do prazo. Mas não queremos fugir 
dos prazos que foram acordados. Entendo que é um 
subterfúgio se dizer “os do Governo falam hoje”...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Quem 
quiser falar...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Podem 
não falar amanhã. A minha proposta é muito enxuta. Se 
quiser falar amanhã, fala; se não quiser falar amanhã, 
não fala. Nós não estamos querendo ganhar tempo. 
Não estamos querendo... Nós queremos...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não es-
tão querendo obstruir. Sem obstrução...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sem 
obstrução – eu já disse a V. Exª. Obstrução seria na 
hipótese de se insistir na votação hoje. E não é por ne-
nhuma razão outra. Tenho muita pressa em aprovar o 
pré-sal. A obstrução se daria por absoluta necessidade 
de nós procurarmos ganhar tempo para conhecermos a 
profundidade das modificações propostas por V. Exª.

Eu volto a dizer: costumo entender V. Exª muito 
bem. V. Exª é um homem inteligente, pragmático, ex-
perimentado, é um bom operador de Plenário, um ex-
celente operador de Plenário, por sinal. E eu lhe disse, 
em conversas particulares nossas, que eu não estava 
entendendo esse episódio. Eu entendo a luta, entendo 
o confronto, quando ele tem que vir.

Mas, esse confronto, eu via no Governo certo 
brilho nos olhos para nos propor um confronto que 
não queríamos. E continuamos não querendo. É um 
confronto cujo resultado eu não sei. Olho para o painel 
e vejo o Governo com 42. É um cálculo assim: 42 até 
que horas? Não consigo entender por que essa neces-
sidade. Parece-me uma necessidade de afirmação do 
Governo sobre a Oposição. Isso não é característica 
da Liderança de V. Exª. Se é encomenda, V. Exª pode-
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ria dizer a quem encomendou o seguinte: “Não é essa 
a minha relação”. Isso não ajuda os novos momentos 
de debate e de diálogo. Nada como um dia depois do 
outro, ou seja, nem começou essa luta ainda. Poderí-
amos já ter ouvido seu relatório e estar acordados de 
que amanhã faríamos o debate e votaríamos as ma-
térias para ficarmos com os dias aprazados. Esse é 
nosso compromisso. Quanto à insistência de se fazer 
o contrário, há uma diferença. Vejo que minha proposta 
revelaria a consideração por nós. Seria ler os relatórios 
e encerrar neste momento para amanhã fazermos os 
debates e, com base no relatório, as votações. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Arthur Virgílio.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Um apar-
te, Senador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Acho que encontramos a solução. O Senador Jucá 
disse que admite votar amanhã o projeto. V. Exª tam-
bém admite que sua proposta é votar amanhã. Ele 
leria o relatório e nós então deixaríamos a votação 
para amanhã.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Se al-
guém quiser falar, eventualmente fala. Senão, sus-
pende-se e continua-se amanhã. O Senador Delcídio 
leu seu relatório; da mesma forma, abre-se a palavra 
e suspende-se.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu 
pediria a V. Exª que solicitasse a seus liderados que 
não falassem...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não 
posso pedir, Senador.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...jus-
tamente para nós fazermos as coisas...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não co-
mando os Senadores e as Senadoras da Casa, mas 
pode ficar de certa forma...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Por isso 
que eu falei a palavra pedir, não seria a palavra ordenar. 
Seria a palavra pedir. Ou seja, entendo que seria um gesto 
de consideração porque não tem sido diferente a nossa 
postura em relação aos projetos de interesse do País. Nós 
temos sempre participado... Vou ver o percentual de vota-
ção, talvez dê 96% de votações em que nós aprovamos 
projetos do Governo, ou por inteiro, quando o projeto é 
bom, ou colaborando, aperfeiçoando, com emendas nos-
sas aceitas, enfim. E não dá para dizer que esta oposição 
é uma oposição sectária, revanchista ou o que quer que 
seja. Então, não sei qual interesse que teria o Governo 
de quebrar essa relação. Para mim, é uma coisa muito 
enxuta, muito clara. E tenho a impressão de que V. Exª 
tem absoluta possibilidade, e não é autoridade de quem 
ordena, mas autoridade de quem lidera, de combinar com 

os seus liderados, que, em atenção a nós, fizesse hoje a 
leitura dos dois relatórios e se dissesse amanhã nós de-
bateremos. Quem quiser debater vá à tribuna e debata. 
Não importa o tempo que demoremos, nós vamos amanhã 
votar essas matérias. Jamais tivemos compromisso com... 
Tivemos compromisso de não obstruir, mas não tivemos 
compromisso com o mérito; com o que não concordarmos, 
votaremos contra, enfim. Tenho a impressão de que es-
tamos sendo razoáveis, estamos de novo mostrando que 
queremos ver votada a matéria do pré-sal. Não queremos 
perder o momento que, para mim, é o momento relevante 
das emendas. Temos de considerar os parlamentares que 
dedicaram tempo intelectual e preocupação nacional com 
as emendas. É uma proposta muito clara... Tenho impressão 
de que estamos muito perto de um acordo, Sr. Presidente, 
mas não seria com metade falando hoje, enfraquecendo 
a sessão, empobrecendo a sessão, enfeiando a sessão. 
Seria nós darmos solenidade a um projeto que é relevan-
te e que merece que o tratemos com solenidade, com 
respeito, e é justamente com esse nível de solenidade e 
respeito que me dirijo a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Eu ouço 
o Senador José Agripino.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Romero, se a discussão é para apelar para 
quem deve falar ou não falar, se V. Exª não faz o ape-
lo, eu poderia assumir a responsabilidade para fazer 
o apelo para que nenhum Senador debatesse hoje e 
deixasse para falar amanhã.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, depois de ouvir o Senador José Agripino, eu 
vou fazer o apelo, Sr. Presidente. Acho que temos de 
construir a concórdia. O nosso objetivo aqui é votar 
num clima construtivo. Portanto, ouço o Senador José 
Agripino; depois, vou me manifestar, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Até por-
que, Senador Romero Jucá, desde de manhã que es-
tou buscando, e V. Exª é testemunha: quem procurou 
fui eu. Por que eu procurei? Porque não entendo que 
Pré-Sal seja matéria de interesse do Governo ou de 
Oposição, é de interesse do País. Foi por isso que o 
procurei. O Pré-Sal é de interesse do brasileiro, é uma 
riqueza do povo brasileiro. Não passa pela cabeça de 
nenhum oposicionista dificultar a exploração do Pré-
Sal. Nós temos é divergências de ponto de vista so-
bre a forma de explorar o petróleo do Pré-Sal. Então, 
acho que estamos chegando a um entendimento. Lê 
um relatório e lê o outro, é do pleno conhecimento. 
Se for o caso, passo a noite lendo um relatório e o 
outro; os nossos companheiros passarão também a 
noite lendo, até para compensar os debates que não 
ocorreram em Comissões, e amanhã votamos. Ago-
ra, votamos, em primeiro lugar, o relatório do Fundo 
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e, depois, o relatório da Capitalização. E V. Exª vai ver, 
esta Casa vai ver, Presidente Sarney, que esta maté-
ria não é matéria de Governo e Oposição, até porque 
tenho certeza de que governistas vão votar de forma 
divergente em relação à orientação do Governo; até 
porque essa matéria é de interesse do Brasil, e tenho 
certeza de que os Senadores vão votar de acordo com 
a sua consciência e com o seu pensamento. Agora, é 
preciso que se forme essa consciência pela reflexão 
que se dará até amanhã. De modo que acho que o 
acordo proposto por mim e aceito por V. Exª e aceito 
pelo Senador Arthur Virgílio está de bom tamanho e 
podemos encaminhar nesse rumo.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Tem a palavra V. Exª. Pode ler o seu relatório.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Quero regis-
trar, Sr. Presidente, que, feito o compromisso de votarmos 
amanhã as duas matérias, lermos hoje as duas matérias, 
não haver obstrução e garantirmos a votação, não há por 
que nós ficarmos contra esse entendimento.

Aliás, quero registrar que a busca do entendi-
mento sempre foi uma posição minha, do Senador 
Arthur Virgílio, do Senador Renan, do Senador José 
Agripino, de todas as lideranças. Então, não há por 
que não construirmos a concórdia no procedimento, 
e, portanto, poderemos divergir no mérito em algum 
momento, mas, efetivamente, estaremos votando para 
o bem do País. 

Então, feito isso, vou rapidamente registrar o meu 
relatório, Sr. Presidente, para que, logo após a minha 
fala, eu possa apelar aos Senadores e Senadoras da 
base que não usem da palavra e que a gente possa 
discutir amanhã sucintamente também, porque já se 
diz que Governo não discute, Governo vota e aprova; 
a oposição é que deverá falar mais nessa matéria...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Romero, leia o relatório.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Vou ler 
Sr. Presidente. 

Quero saudar os membros da Federação Única 
dos Petroleiros que estão aqui, representando aqui 
uma força importante do País e o trabalho realizado 
pela Petrobras.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Pela ordem, Senador... 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Senador 
Aloizio Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Conversei aqui com os Senadores José Agripino, Ar-
thur Virgílio e Antonio Carlos Júnior, estávamos fazen-
do o entendimento de que, se vamos votar amanhã, 

começarmos a Ordem do Dia às 14 horas, hora da 
sessão, não tem pinga-fogo, não tem pronunciamen-
to. Começamos, imediatamente, o debate para fazer 
um grande debate e votarmos essa matéria amanhã 
definitivamente. Então, 14 horas iniciaríamos a Ordem 
do Dia com a presença do Presidente. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Votaría-
mos as duas matérias.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– É o desejo da Presidência. Continue a ...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, o PLC nº 7, de 2010, foi originariamente en-
viado pelo Poder Executivo, sob a forma do Projeto de 
Lei nº 5.940, de 2009, tendo sido alterado na Câmara 
dos Deputados. Ele é composto por 4 capítulos e 17 
artigos. 

Eu vou rapidamente falar que esse projeto subs-
titutivo da forma como eu fiz, Sr. Presidente, engloba 
não só o regulamento do Fundo Social, que cria me-
canismos para a sua gerência financeira, para o seu 
desenvolvimento, para o investimento de recurso, para 
a priorização de áreas que são importantes, como a 
área da educação, da cultura, da saúde pública, da 
Previdência Social, que nós incluímos, da ciência e 
tecnologia, do meio ambiente, que nós incluímos, e da 
mitigação e adaptação de mudanças climáticas. 

Inclusive, quero registrar que apresentei e entre-
guei à Mesa uma emenda de redação, que dá nova 
redação ao art. 47 do Projeto de Lei da Câmara exata-
mente para compatibilizar esses itens que são objeto 
do Fundo Social.

Além disso, coloquei o regulamento da parti-
lha, porque efetivamente nós estamos cumprindo um 
compromisso com a oposição e com os Senadores e 
Senadoras da base de trazermos a esse debate, em 
primeiro lugar, para definirmos o perfil de exploração 
que nós teremos. 

Portanto, eu trouxe como emenda de relator toda 
a regulamentação da partilha, a forma como será fei-
ta toda a sua ação, a forma como serão feitas as li-
citações, as exigências, os contratos. Tudo isso está 
definido no meu substitutivo, que efetivamente dá os 
procedimentos para que esse processo possa ser feito 
de forma transparente e clara com a fiscalização, com 
o acompanhamento da sociedade.

É muito importante dizer que a partilha está sen-
do incluída no processo de exploração do Brasil sem 
se retirar a concessão. Portanto, continuará ocorrendo 
no Brasil tanto a concessão quanto a partilha. O que 
diferencia uma da outra? A forma de apurar o resulta-
do, e esse resultado será apurado na partilha dando 
mais recursos para o povo brasileiro, para o Estado 
brasileiro, para a intervenção do Governo brasileiro nos 
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assuntos que nós elencamos aqui como prioritários 
para a absorção de recursos do Fundo Social.

Sendo assim, Sr. Presidente, para não me esten-
der, apresento o meu substitutivo solicitando a apro-
vação do Plenário, registrando a emenda de redação 
que apresentei e dizendo às Srªs e aos Srs. Senadores 
tanto da Base, quanto da Oposição que amanha, às 
14 horas, estaremos aqui prontos para ouvir todos os 
Senadores e Senadoras, debater efetivamente esse 
projeto e aprovar, tanto o projeto que cria o fundo e a 
partilha, como o projeto que aprova a capitalização da 
Petrobras, dando condições de a Petrobras continuar 
a investir os recursos necessários para o crescimento 
do País e para a exploração do pré-sal.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Per-
mite-me um aparte, Senador Romero?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pois não.
Concedo o aparte ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E ainda 

indagamos quanto ao parecer do projeto da capitaliza-
ção que ainda não está em nosso poder.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Foi dis-
tribuído; o Senador Delcídio já havia distribuído na In-
ternet, na rede, há mais de um mês. Portanto, já está 
à disposição.

O Senador Delcídio vai poder também se refe-
renciar e o projeto será distribuído. Portanto, fica aqui 
o meu apelo pela aprovação, o registro da importância 
dessa matéria. É uma matéria que fará história no Bra-
sil, fará história neste País a mudança da forma como 
vamos explorar o pré-sal.

Os recursos da partilha trarão dividendos impor-
tantes para a transformação da sociedade brasileira 
no que diz respeito à educação, à saúde, à ciência e 
à tecnologia, ao meio ambiente e à Previdência So-
cial. Dessa forma, fica o apelo aqui pela aprovação, 
Sr. Presidente.

Dou por lido o meu relatório e aguardo amanhã 
para o debate.

Muito obrigado.

É o seguinte o parecer, na íntegra:

PARECER Nº , DE 2010

De Plenário, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 7, de 2010, que cria o Fundo So-
cial – FS, dispõe sobre sua estrutura e fonte 
de recursos, altera a Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997; e dá outras providências.

Relator: Senador Romero Jucá

I – Relatório

O PLC nº 7, de 2010, foi originariamente envia-
do pelo Poder Executivo sob a forma do Projeto de 

Lei nº 5.940, de 2009, tendo sido alterado na Câmara 
dos Deputados. Ele é composto por quatro capítulos 
e dezessete artigos.

O Capítulo I trata da definição e objetivos do 
Fundo Social, que é um fundo de natureza contábil 
e financeira, vinculado à Presidência da República, e 
tem por objetivos:

i) financiar projetos e programas nas áre-
as de combate à pobreza, desenvolvimento da 
educação, da cultura, da saúde pública, da ci-
ência e tecnologia e de adaptação e mitigação 
às mudanças climáticas;

ii) constituir poupança pública de longo 
prazo; e

iii) mitigar as flutuações de renda e de 
preços na economia nacional, decorrentes das 
variações na renda gerada a partir das ativida-
des de produção da indústria petrolífera e da 
extração de outros produtos não renováveis.

Além dos programas listados no item i acima, no 
mínimo 5% dos recursos aplicados no combate à pobre-
za serão destinados para fundo específico, de caráter 
temporário, que terá por objetivo recompor a diferença 
entre o que foi recolhido em salários mínimos e o que 
foi efetivamente pago pela Previdência Social.

O Capítulo II dispõe sobre a origem dos recursos 
do Fundo. A maior parte virá da exploração do petró-
leo, na forma de parcela do bônus de assinatura, dos 
royalties que cabe à União nos contratos de partilha; 
da receita advinda da comercialização do petróleo; além 
dos royalties e da participação especial dos blocos do 
pré-sal já licitados destinados administração direta da 
União. O FS também receberá o resultado das aplica-
ções financeiras sobre suas disponibilidades e outros 
recursos que lhe sejam destinados em lei.

O Capítulo III trata da política de investimento do 
Fundo. As aplicações deverão buscar o equilíbrio entre 
segurança, liquidez e rentabilidade, além de assegurar 
sustentabilidade financeira. Por isso, os programas e 
projetos destinados ao desenvolvimento social e regio-
nal serão financiados somente com os rendimentos das 
aplicações, devendo o principal ser preservado. Entre-
tanto, por meio de lei de iniciativa do Poder Executivo, 
será possível resgatar parte do principal, desde que 
não se comprometa a sustentabilidade econômica e 
financeira do Fundo.

Para atender o objetivo de mitigar a volatilidade de 
renda e de preços na economia nacional, o FS deverá 
adquirir ativos preferencialmente no exterior.

A política de investimento será, em sua maior 
parte, definida em regulamento, pelo Comitê de Ges-
tão Financeira do Fundo Social (CGFFS), a ser cria-
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do. O regulamento definirá, entre outros parâmetros, o 
nível de risco das aplicações, os percentuais mínimos 
e máximos a serem investidos no exterior e por setor 
de atividade econômica, e a rentabilidade mínima es-
perada. Os membros do Comitê não poderão ser re-
munerados pelas suas funções.

O PLC prevê a possibilidade de se utilizarem re-
cursos do FS para instituição de fundo de investimento 
específico. Trata-se de fundo de natureza privada, con-
tando com patrimônio próprio separado do patrimônio do 
cotista e do administrador, e sujeito a direitos e obriga-
ções próprios. A União será a única cotista desse fundo, 
devendo a integralização das cotas ser autorizada em 
ato do Poder Executivo. A política de investimento do 
fundo e as questões operacionais da gestão adminis-
trativa e financeira serão definidas no estatuto.

O Capítulo IV dispõe sobre a gestão do Fundo está 
prevista a criação do Conselho Deliberativo do Fundo 
Social (CDFS), que terá, entre outras, a atribuição de 
propor ao Poder Executivo a prioridade e destinação 
dos recursos resgatados para financiar os programas 
de combate à pobreza e desenvolvimento da educação, 
da cultura, da saúde pública, da ciência e tecnologia e 
de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Os 
projetos e programas financiados com recursos do FS 
deverão observar critérios de redução das desigualdades 
regionais, priorizando os municípios com baixo Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH).

O mesmo Capítulo IV prevê formas de prestação 
de contas. As demonstrações contábeis e os resultados 
das aplicações deverão ser apurados semestralmente 
pela Secretaria do Tesouro Nacional, conforme prevê o 
inciso I do art. 17 da Lei nº 10.180, de 2001. Adicional-
mente, o PLC estabelece que o Ministério da Fazen-
da deverá encaminhar trimestralmente ao Congresso 
Nacional relatório de desempenho do Fundo Social, 
nos termos do regulamento do Fundo.

A Exposição de Motivos que acompanhou o Pro-
jeto de Lei n° 5.940, de 2009, que originou o PLC sob 
análise, enfatiza que a formação de um fundo para 
acumular os recursos oriundos da exploração do pe-
tróleo constitui-se nas melhores práticas internacionais. 
A criação de um fundo é necessária para lidar com as 
idiossincrasias da indústria extrativa, em particular, da 
indústria do petróleo, quais sejam:

i) são receitas finitas, tendo em vista que 
o petróleo é um recurso não renovável;

ii) são receitas voláteis, em decorrência 
da forte variação do preço do petróleo no mer-
cado internacional;

iii) implicam forte ingresso no País de 
moeda estrangeira, com impactos não des-
prezíveis sobre a taxa de câmbio.

A instituição de um fundo soberano, como é o Fun-
do Social, permite lidar com essas três idiossincrasias. 
Em primeiro lugar, porque a acumulação de poupança 
pública permitirá que futuras gerações se beneficiem 
da riqueza gerada pelo petróleo, mesmo após a exaus-
tão das reservas. Em segundo lugar, a possibilidade 
de sacar recursos do fundo em períodos de recessão 
contribui para atenuar os efeitos da flutuação do preço 
internacional do petróleo sobre a atividade econômi-
ca. Por fim o fundo ao investir em ativos no exterior, 
contribuirá para amenizar a tendência à apreciação 
cambial decorrente do excesso de entrada de divisas, 
provocado pelas exportações de petróleo.

Foram apresentadas doze emendas. Em geral, 
as emendas propunham novas áreas para aplicação 
dos recursos do fundo, como reforma agrária(Emenda 
n° 2), previdência social (Emendas n°s 2, 3 e 10), meio 
ambiente (Emendas n°s 3, 7), renda básica de cida-
dania (Emenda n° 4), sustentabilidade da Amazônia 
(Emenda n° 6), desenvolvimento tecnológico de ener-
gias renováveis, conservação marinha e proteção dos 
biomas brasileiros (Emenda n° 9) e diversos ministérios 
(Emenda n° 11).

Outras emendas propunham estabelecer priorida-
des ou percentuais mínimos de gastos para áreas como 
educação pública básica, cultura e saúde pública (Emen-
da n° 1); educação pública, básica e superior (Emenda 
n° 5); projetos visando ao desenvolvimento tecnológico, 
ao combate à pobreza e à preservação da Amazônia 
(Emenda n° 6); projetos visando a ações de mitigação 
da mudança de clima e de adaptação à mudança de 
clima e aos seus efeitos (Emenda n° 8); previdência 
social (Emenda n° 10); diversos órgãos e programas 
da administração pública (Emenda n° 11).

Por fim, a Emenda n° 12 propõe incluir entidade 
de representação dos municípios de abrangência na-
cional na composição do Comitê de Gestão.

A Mensagem n° 81, de 2010 (n° 82/2010, na ori-
gem), do Presidente da República, solicitou regime de 
urgência ao PLC n° 7, de 2010, nos termos do § 1° do 
art. 64 da Constituição Federal. Assim, desde 22 de 
março, o PLC passou a tramitar em regime de urgên-
cia constitucional, sendo analisado simultaneamente 
pelas seguintes comissões temáticas: de Constituição, 
Justiça e Cidadania; de Assuntos Sociais; de Educação, 
Cultura e Esporte; de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática; de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle; de Serviços 
de Infraestrutura; e de Assuntos Econômicos.

II – Análise

O PLC propõe, por meio do Fundo Social, a cria-
ção de um fundo soberano, instrumento de acumulação 
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de poupança ou de estabilização econômica bastante 
utilizado em países exportadores de petróleo ou de 
outros recursos minerais. . Já se passaram mais de 
50 anos desde a criação do primeiro fundo soberano, 
no Kuwait, mas eles se popularizaram mais fortemente 
somente nos últimos 20 anos. Há exemplos de fundos 
soberanos em países de praticamente todos os conti-
nentes, de diferentes graus de desenvolvimento e de 
diferentes regimes de governo.

A justificativa para se criar um fundo soberano é 
aquela tão bem expressa na exposição de motivos do 
Projeto de Lei n° 5.940, de 2009, que deu origem ao PLC 
sob análise: a receita gerada pelo petróleo possui idios-
sincrasias que requerem um tratamento diferenciado. O 
fato de o petróleo ser um recurso finito e não renovável 
faz com que seja aconselhável poupar parte das receitas 
geradas oriundas de sua exploração, para que gerações 
futuras possam também usufruir dessa riqueza.

O Fundo Social também poderá contribuir para ate-
nuar os efeitos da volatilidade do preço do petróleo sobre 
nossa economia. À medida que nos tornemos importantes 
produtores mundiais, parte não desprezível de nossas 
exportações e da arrecadação fiscal serão provenientes, 
direta ou indiretamente, da indústria do petróleo. isso sig-
nifica que variações no preço do petróleo terão impacto 
relevante sobre a taxa de câmbio, sobre a arrecadação 
fiscal e sobre o nível de atividade econômica, em geral. 
Para amenizar esses impactos, podem ser criadas regras 
prevendo o saque de recursos do FS quando o preço do 
petróleo estiver baixo, e o aporte de recursos quando o 
preço do petróleo estiver mais elevado.

Na Câmara dos Deputados, o PL n° 5.940, de 
2009, sofreu algumas alterações que parecem pouco 
contribuir para aprimorar o texto original. As principais 
alterações foram:

i) os recursos do FS passariam também 
a financiar projetos na área de saúde pública. 
Concordamos com essa alteração. No Senado 
Federal, entretanto, foram apresentadas emen-
das propondo utilização dos recursos do FS 
em outras áreas. Apesar de reconhecermos as 
carências nas áreas que seriam favorecidas, 
sabemos também que os recursos são finitos 
e, por isso, optamos por concentrar os recursos 
em poucas atividades, com o intuito de superar 
de forma definitiva suas carências. Assim, op-
tamos por não acatar o conteúdo oriundo das 
seguintes emendas apresentadas no Senado 
Federal: nos 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11;

ii) o FS passou a ter como fonte de re-
ceitas parcela dos royalties e da participação 
especial destinada a União, tanto nos contratos 
de partilha, como nos contratos de concessão. 

Mantivemos essa proposta da Câmara, por 
entender ser uma forma de ampliar os recur-
sos do fundo com isso garantir que atinja seus 
objetivos sejam atingidos;

iii) introduziram-se limitações à atuação do 
Comitê de Gestão Financeira do Fundo Social e 
do Conselho Deliberativo do Fundo Social. Por 
exemplo, estipulou-se a participação obrigatória 
de Ministros de Estado no CGFFS, e criaram-
se restrições à autonomia do CDFS para a 
destinação dos recursos. Incorporamos essas 
alterações no Substitutivo apresentado.

Somos contrários à aprovação das Emendas nos 1, 
5, 6, 8, 10 e 11, todas apresentadas no Senado Federal, 
por estabelecerem regras mais rígidas para aplicação 
dos recursos. O que hoje pode parecer prioritário, pode 
deixar de sê-lo no futuro. Caberá ao Comitê e ao Con-
selho acompanharem a conjuntura econômica nacional 
e internacional, bem como a trajetória de crescimento 
de nossa economia, para decidirem, da forma mais 
eficiente possível, a melhor política de investimento e 
de aplicação dos recursos do FS.

Somos igualmente contrários à Emenda n° 12, 
apresentada no Senado Federal, que propõe a presen-
ça de representante de entidade de representação dos 
municípios no Comitê de Gestão Financeira. Isso por-
que o Comitê tem por atribuição formular a política de 
investimentos do Fundo, para a qual não é necessária 
a presença de representante dos municípios.

Outra alteração no PLC que julgamos fundamen-
tal é garantir que o regime de partilha seja incorporado 
ao seu texto. O Fundo Social é parte integrante do re-
gime de partilha, tendo em vista que a maior parte de 
seus recursos provirá da receita da comercialização 
do óleo pertencente à União. Não faz sentido discutir 
uma proposta, sem discutir a outra.

Encontra-se em tramitação, na Casa, o PLC n° 
16, de 2010, que dispõe sobre o regime de partilha.

O regime de partilha constitui-se em mais que 
bem-vinda inovação no marco regulatório do petróleo. 
Com esse regime, o petróleo extraído passa a ser da 
União, depois de deduzidas as parcelas do contratado 
referentes ao custo e participação no óleo excedente. 
Destaca-se que esse regime é adotado por grandes 
países produtores, como Síria, Omã, Nigéria, Indoné-
sia, Angola, Egito, Índia e China.

Passamos, assim, de um regime em que o óleo 
é entregue às empresas exploradoras, para outro em 
que a União é a proprietária do óleo extraído. Com 
isso, o controle da União aumenta, o que possibilita, 
entre outras coisas, estimular a indústria petroquímica, 
vendendo-lhe o óleo em condições favoráveis. A União 
também poderá utilizar o óleo para fortalecer e melhorar 
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a imagem do Brasil no exterior, por meio de acordos 
estratégicos com parceiros comerciais e políticos.

O PLC prevê um novo papel para a Petrobras, 
tendo em vista, sempre, o interesse público. Assim, 
quando for de interesse público, a União entregará, 
diretamente para a Petrobras, sem licitação, o direito 
de exploração de determinada área. Também haven-
do interesse, poderão ser formados consórcios, com 
participação do capital privado – nacional ou estran-
geiro – que, dessa forma, irão também contribuir para 
o desenvolvimento do país. Saímos, portanto, da fase 
em que o interesse do setor privado se sobrepõe aos 
interesses nacionais. No novo marco regulatório pre-
tende-se, sim, contar, por meio dos consórcios, com a 
participação e contribuição do setor privado, mas em 
uma relação equilibrada com o Estado, com evidentes 
benefícios para ambos.

O PLC n° 16, de 2010, tem origem no Projeto de 
Lei n° 5.938, de 2009, enviado pelo Poder Executivo 
ao Congresso Nacional. A principal diferença entre as 
duas redações é o tratamento dado às participações 
governamentais. O projeto original mantinha o disposto 
no ordenamento vigente, a Lei n° 9.478, de 1997, no 
que diz respeito aos royalties e participação especial. 
Já o PLC n° 16, de 2010, aprovado pela Câmara dos 
Deputados, aumenta a alíquota dos royalties de 10% 
para 15%; altera significativamente a distribuição en-
tre entes federativos, destituindo o tratamento especial 
conferido a estados e municípios produtores; e extingue 
a participação especial.

Considerando não ser o momento propício para 
discutir alterações nas participações governamentais, 
e entendendo a complexidade do assunto e a dificul-
dade de conciliar interesses dos estados e municípios 
produtores, com os dos não-produtores, ganha rele-
vância a proposta de se restituir a redação original do 
projeto que cria a partilha – o que é mais relevante e 
urgente – e incorporando-a ao PLC n° 7, de 2010, dei-
xando para um momento posterior a discussão sobre 
o montante e a distribuição das participações governa-
mentais. Essa discussão pode permanecer no PLC n° 
16, de 2010, para ser discutido futuramente, e, sendo 
aprovados, neste momento, dois importantes temas 
propostos para o marco regulatório que se quer criar 
quanto à exploração de petróleo no pré-sal, o regime 
de partilha e o Fundo Social.

III – Voto

Diante do exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara no 7, de 2010, na forma do 
seguinte Substitutivo.

EMENDA N° 13 – PLENÁRIO 
(Substitutivo)

PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 7, DE 2010

Dispõe sobre a exploração e a produ-
ção de petróleo, de gás natural, e de outros 
hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de 
partilha de produção, em áreas do pré-sal 
e em áreas estratégicas; altera dispositivos 
da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997; cria 
o Fundo Social – FS, dispõe sobre sua es-
trutura e fontes de recursos; e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a exploração e a 
produção de petróleo, de gás natural e de outros hi-
drocarbonetos fluidos em áreas do pré-sal e em áreas 
estratégicas, cria o Fundo Social – FS, dispõe sobre 
sua estrutura e fontes de recursos, e altera a Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997.

CAPÍTULO II 
Das Definições Técnicas

Art. 2º Para os fins desta Lei, ficam estabelecidas 
as seguintes definições:

I – partilha de produção: regime de explo-
ração e produção de petróleo, de gás natural 
e de outros hidrocarbonetos fluidos no qual o 
contratado exerce, por sua conta e risco, as 
atividades de exploração, avaliação, desenvol-
vimento e produção e, em caso de descober-
ta comercial, adquire o direito à apropriação 
do custo em óleo, do volume da produção 
correspondente aos royalties devidos, bem 
como de parcela do excedente em óleo, na 
proporção, condições e prazos estabelecidos 
em contrato;

II – custo em óleo: parcela da produção 
de petróleo, de gás natural e de outros hidro-
carbonetos fluidos, exigível unicamente em 
caso de descoberta comercial, corresponden-
te aos custos e aos investimentos realizados 
pelo contratado na execução das atividades de 
exploração, avaliação, desenvolvimento, pro-
dução e desativação das instalações, sujeita 
a limites, prazos e condições estabelecidos 
em contrato;

III – excedente em óleo: parcela da pro-
dução de petróleo, de gás natural e de outros 
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hidrocarbonetos fluidos a ser repartida entre 
a União e o contratado, segundo critérios de-
finidos em contrato, resultante da diferença 
entre o volume total da produção e as parce-
las relativas ao custo em óleo, aos royalties 
devidos e, quando exigível, à participação de 
que trata o art. 43;

IV – área do pré-sal: região do subsolo 
formada por um prisma vertical de profundi-
dade indeterminada, com superfície poligonal 
definida pelas coordenadas geográficas de 
seus vértices estabelecidas no Anexo desta 
Lei, bem como outras regiões que venham a 
ser delimitadas, em ato do Poder Executivo, 
de acordo com a evolução do conhecimento 
geológico;

V – área estratégica: região de interesse 
para o desenvolvimento nacional, delimitada 
em ato do Poder Executivo, caracterizada pelo 
baixo risco exploratório e elevado potencial 
de produção de petróleo, de gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos;

VI – operador: a Petróleo Brasileiro S. A. 
– PETROBRAS, responsável pela condução e 
execução, direta ou indireta, de todas as ati-
vidades de exploração, avaliação, desenvolvi-
mento, produção e desativação das instalações 
de exploração e produção;

VII – contratado: a Petrobras, ou, quan-
do for o caso, o consórcio por ela constituído 
com o vencedor da licitação para a exploração 
e produção de petróleo, de gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos em regime de 
partilha de produção;

VIII – conteúdo local: proporção entre o 
valor dos bens produzidos e dos serviços pres-
tados no País para execução do contrato e o 
valor total dos bens utilizados e dos serviços 
prestados para essa finalidade;

IX – individualização da produção: pro-
cedimento que visa à divisão do resultado da 
produção e ao aproveitamento racional dos 
recursos naturais da União por meio da uni-
ficação do desenvolvimento e da produção 
relativos a jazida que se estenda além de blo-
co concedido ou contratado sob o regime de 
partilha de produção;

X – ponto de medição: local definido no 
plano de desenvolvimento de cada campo onde 
é realizada a medição volumétrica do petróleo 
ou do gás natural produzido, conforme regu-
lação da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis – ANP;

XI – ponto de partilha: local em que há 
divisão entre a União e o contratado do petró-
leo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos produzidos, nos termos do respectivo 
contrato de partilha de produção;

XII – bônus de assinatura: valor fixo de-
vido a União pelo contratado, a ser pago no 
ato da celebração e nos termos do respectivo 
contrato de partilha de produção; e

XIII – royalties: compensação financeira 
devida aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, bem como a órgãos da administra-
ção direta da União, em função da produção 
de petróleo, de gás natural e de outros hidro-
carbonetos fluidos sob o regime de partilha 
de produção, nos termos do § 1º do art. 20 da 
Constituição Federal.

CAPÍTULO III 
Do Regime de Partilha de Produção

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 3º A exploração e a produção de petróleo, 
de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos na 
área do pré-sal e em áreas estratégicas serão contra-
tadas pela União no regime de partilha de produção, 
na forma desta Lei.

Art. 4º A Petrobras será a operadora de todos os 
blocos contratados sob o regime de partilha de produ-
ção, sendo-lhe assegurado, a este título, participação 
mínima no consórcio previsto no art. 20.

Art. 5º A União não assumirá os riscos das atividades 
de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção 
decorrentes dos contratos de partilha de produção.

Art. 6º Os custos e os investimentos necessários 
a execução do contrato de partilha de produção serão 
integralmente suportados pelo contratado, cabendo-lhe, 
no caso de descoberta comercial, a sua restituição nos 
termos do inciso II do art. 2º.

Parágrafo único. A União, por intermédio de fun-
do específico criado por lei, poderá participar dos in-
vestimentos nas atividades de exploração, avaliação, 
desenvolvimento e produção na área do pré-sal e em 
áreas estratégicas, caso em que assumirá os riscos 
correspondentes à sua participação, nos termos do 
respectivo contrato.

Art. 7º Previamente à contratação sob o regime 
de partilha de produção, o Ministério de Minas e Ener-
gia, diretamente ou por meio da ANP, poderá promover 
a avaliação do potencial das áreas do pré-sal e das 
áreas estratégicas.
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Parágrafo único. A Petrobras poderá ser contra-
tada diretamente para realizar estudos exploratórios 
necessários à avaliação prevista no caput.

Art. 8° A União, por intermédio do Ministério de 
Minas e Energia, celebrará os contratos de partilha 
de produção:

I – diretamente com a Petrobras, dispen-
sada a licitação; ou

II – mediante licitação na modalidade 
leilão.

§ 1º A gestão dos contratos previstos no caput 
caberá a empresa pública a ser criada com este pro-
pósito.

§ 2º A empresa pública de que trata o § 1º não 
assumirá os riscos e não responderá pelos custos e 
investimentos referentes às atividades de exploração, 
avaliação, desenvolvimento, produção e desativação 
das instalações de exploração e produção decorrentes 
dos contratos de partilha de produção.

Seção II 
Das Competências do Conselho Nacional  

de Política Energética – CNPE

Art. 9º O Conselho Nacional de Política Energética 
– CNPE tem como competências, entre outras definidas 
na legislação, propor ao Presidente da República:

I – o ritmo de contratação dos blocos sob 
o regime de partilha de produção, observando-
se a política energética, o desenvolvimento 
e a capacidade da indústria nacional para o 
fornecimento de bens e serviços;

II – os blocos que serão destinados à 
contratação direta com a Petrobras sob o re-
gime de partilha de produção;

III – os blocos que serão objeto de leilão 
para contratação sob o regime de partilha de 
produção;

IV – os parâmetros técnicos e econô-
micos dos contratos de partilha de produção;

V – a delimitação de outras regiões a 
serem classificadas como área do pré-sal e 
as áreas a serem classificadas como estraté-
gicas, conforme a evolução do conhecimento 
geológico;

VI – a política de comercialização do 
petróleo destinado à União nos contratos de 
partilha de produção; e

VII – a política de comercialização do gás 
natural proveniente dos contratos de partilha de 
produção, observada a prioridade de abasteci-
mento do mercado nacional.

Seção III 
Das Competências do Ministério  

de Minas e Energia

Art. 10. Caberá ao Ministério de Minas e Energia, 
entre outras competências:

I – planejar o aproveitamento do petróleo 
e do gás natural;

II – propor ao CNPE, ouvida a ANP, a 
definição dos blocos que serão objeto de con-
cessão ou de partilha de produção;

III – propor ao CNPE os seguintes parâ-
metros técnicos e econômicos dos contratos 
de partilha de produção:

a) os critérios para definição do exceden-
te em óleo da União;

b) o percentual mínimo do excedente em 
óleo da União;

c) a participação mínima da Petrobras no 
consórcio previsto no art. 20, que não poderá 
ser inferior a 30% (trinta por cento);

d) os limites, prazos, critérios e condições 
para o cálculo e apropriação pelo contratado 
do custo em óleo e do volume da produção 
correspondente aos royalties devidos;

e) o conteúdo local mínimo e outros cri-
térios relacionados ao desenvolvimento da in-
dústria nacional; e

f) o valor do bônus de assinatura, bem 
como a parcela a ser destinada a empresa 
pública de que trata o § 1º do art. 8º;

IV – estabelecer as diretrizes a serem 
observadas pela ANP para promoção da lici-
tação prevista no inciso II do art. 8º, bem como 
para a elaboração das minutas dos editais e 
dos contratos de partilha de produção, e

V – aprovar as minutas dos editais de lici-
tação e dos contratos de partilha de produção 
elaborados pela ANP.

§ 1º Ao final de cada semestre, o Ministério de 
Minas e Energia emitirá relatório sobre as atividades 
relacionadas aos contratos de partilha de produção.

§ 2º O relatório será publicado até 30 (trinta) dias 
após o encerramento do semestre, ficando assegurado 
amplo acesso ao público.

Seção IV 
Das Competências da Agência Nacional  

do Petróleo, Gás Natural  
e Biocombustíveis – ANP

Art. 11. Caberá à ANP, entre outras competências 
definidas em lei:
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I – promover estudos técnicos para subsi-
diar o Ministério de Minas e Energia na delimi-
tação dos blocos que serão objeto de contrato 
de partilha de produção;

II – elaborar e submeter à aprovação do 
Ministério de Minas e Energia as minutas dos 
contratos de partilha de produção e dos edi-
tais, no caso de licitação;

III – promover as licitações previstas no 
inciso II do art. 8º;

IV – fazer cumprir as melhores práticas 
da indústria do petróleo;

V – analisar e aprovar, de acordo com 
o disposto no inciso IV, os planos de explo-
ração, de avaliação e de desenvolvimento da 
produção, bem como os programas anuais de 
trabalho e de produção relativos aos contratos 
de partilha de produção; e

VI – regular e fiscalizar as atividades rea-
lizadas sob o regime de partilha de produção, 
nos termos do inciso VII do art. 8º da Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997.

Seção V 
Da Contratação Direta

Art. 12. O CNPE proporá ao Presidente da Repúbli-
ca os casos em que, com vistas na preservação do inte-
resse nacional e no a atendimento dos demais objetivos 
da política energética, a PETROBRAS será contratada 
diretamente pela União para a exploração e produção 
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos em regime de partilha de produção.

Parágrafo único. Os parâmetros da contratação 
prevista no caput serão, propostos pelo CNPE, nos 
termos do inciso IV do art. 9º e do inciso III do art. 10, 
no que couber.

Seção VI 
Da Licitação

Art. 13. A licitação para a contratação sob o re-
gime de partilha de produção obedecerá ao disposto 
nesta Lei, nas normas a serem expedidas pela ANP e 
no respectivo edital.

Art. 14. A PETROBRAS poderá participar da lici-
tação prevista no inciso II do art. 8º para ampliar a sua 
participação mínima definida nos termos da alínea c 
do inciso III do art. 10.

Subseção I 
Do Edital de Licitação

Art. 15. O edital de licitação será acompanhado 
da minuta básica do respectivo contrato e indicará, 
obrigatoriamente:

I – o bloco objeto do contrato de partilha 
de produção;

II – o critério de julgamento da licitação, 
nos termos do art. 18;

III – o percentual mínimo do excedente 
em óleo da União;

IV – a formação do consórcio previsto 
no art. 20 e a respectiva participação mínima 
da PETROBRAS;

V – os limites, prazos, critérios e condi-
ções para o cálculo e apropriação pelo contra-
tado do custo em óleo e do volume da produção 
correspondente aos royalties devidos;

VI – os critérios para definição do exce-
dente em óleo do contratado;

VII – o programa exploratório mínimo e os 
investimentos estimados correspondentes;

VIII – o conteúdo local mínimo e outros 
critérios relacionados ao desenvolvimento da 
indústria nacional;

IX – o valor do bônus de assinatura, bem 
como a parcela a destinada à empresa pública 
de que trata o § 1º do art. 8º;

X – as regras e as fases da licitação;
XI – as regras aplicáveis à participação 

conjunta de empresas na licitação;
XII – a relação de documentos exigidos 

e os critérios de habilitação técnica, jurídica, 
econômico-financeira e fiscal dos licitantes;

XIII – a garantia a ser apresentada pelo 
licitante para sua habilitação;

XIV – o prazo, o local e o horário em 
que serão fornecidos aos licitantes os dados, 
estudos e demais elementos e informações 
necessários à elaboração das propostas, bem 
como o custo de sua aquisição; e

XV – o local, o horário e a forma para 
apresentação das propostas.

Art. 16. Quando permitida a participação conjunta 
de empresas na licitação, o edital conterá, entre outras, 
as seguintes exigências:

I – comprovação de compromisso, público 
ou particular, de constituição do consórcio pre-
visto no art. 20, subscrito pelas proponentes;

II – indicação da empresa responsável no 
processo licitatório, sem prejuízo da responsa-
bilidade solidária das demais proponentes;

III – apresentação por parte de cada uma 
das empresas proponentes dos documentos 
exigidos para efeito de avaliação da qualifica-
ção técnica e econômico-financeira do con-
sórcio a ser constituído; e
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IV – proibição de participação de uma 
mesma empresa, conjunta ou isoladamente, 
em mais de uma proposta na licitação de um 
mesmo bloco.

Art. 17. O edital conterá a exigência de 
que a empresa estrangeira que concorrer em 
conjunto com outras empresas ou isoladamen-
te deverá apresentar com sua proposta, e em 
envelope separado:

I – prova de capacidade técnica, idoneida-
de financeira e regularidade jurídica e fiscal;

II – inteiro teor dos atos constitutivos e 
prova de encontrar-se organizada e em funcio-
namento regular, conforme a lei de seu país;

III – designação de um representante 
legal perante a ANP com poderes especiais 
para a prática de atos e assunção de respon-
sabilidades relativamente à licitação e à pro-
posta apresentada; e

IV – compromisso de constituir empre-
sa segundo as leis brasileiras, com sede e 
administração no Brasil, caso seja vencedora 
da licitação.

Subseção II 
Do Julgamento da Licitação

Art. 18. O julgamento da licitação identificará a 
proposta mais vantajosa segundo o critério da oferta 
de maior excedente em óleo para a União, respeitado 
o percentual mínimo definido nos termos da alínea b 
do inciso III do art. 10.

Seção VII 
Do Consórcio

Art. 19. A PETROBRAS, quando contratada direta-
mente ou no caso de ser vencedora isolada da licitação, 
deverá constituir consórcio com a empresa pública de 
que trata o § 1º do art. 8º, na forma do disposto no art. 
279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Art. 20. O licitante vencedor deverá constituir con-
sórcio com a PETROBRAS e com a empresa pública de 
que trata o § lº do art. 8º, na forma do disposto no art. 
279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

§ 1º A participação da PETROBRAS no consór-
cio implicará sua adesão às regras do edital e à pro-
posta vencedora.

§ 2º Os direitos e obrigações patrimoniais da PE-
TROBRAS e demais contratados serão proporcionais 
a sua participação no consórcio.

§ 3º O contrato de constituição de consórcio de-
verá indicar a PETROBRAS como responsável pela 
execução do contrato, sem prejuízo da responsabilida-

de solidária das consorciadas perante o contratante ou 
terceiros, observado o disposto no § 2º do art. 8º.

Art. 21. A empresa pública de que trata o § 1º do 
art. 8º integrará o consórcio como representante dos inte-
resses da União no contrato de partilha de produção.

Art. 22. A administração do consórcio caberá ao 
seu comitê operacional.

Art. 23. O comitê operacional será composto por 
representantes da empresa pública de que trata o § 
1º do art. 8º e dos demais consorciados.

Parágrafo único. A empresa pública de que trata o § 
lº do art. 8º indicará a metade dos integrantes do comitê 
operacional, inclusive o seu presidente, cabendo aos de-
mais consorciados a indicação dos outros integrantes.

Art. 24. Caberá ao comitê operacional:

I – definir os planos de exploração a se-
rem submetidos à análise e aprovação da 
ANP;

II – definir o plano de avaliação de desco-
berta de jazida de petróleo e de gás natural a ser 
submetido à análise e à aprovação da ANP;

III – declarar a comercialidade de cada 
jazida descoberta e definir o plano de desen-
volvimento da produção do campo, a ser sub-
metido à análise e aprovação da ANP;

IV – definir os programas anuais de tra-
balho e de produção a serem submetidos à 
análise e aprovação da ANP;

V – analisar e aprovar os orçamentos re-
lacionados às atividades de exploração, ava-
liação, desenvolvimento e produção previstas 
no contrato;

VI – supervisionar as operações e aprovar 
a contabilização dos custos realizados;

VII – definir os termos do acordo de indi-
vidualização da produção a ser firmado com o 
titular da área adjacente, observado o disposto 
no Capítulo IV desta Lei; e

VIII – outras atribuições definidas no con-
trato de partilha de produção.

Art. 25. O presidente do comitê operacional terá 
poder de veto e voto de qualidade, conforme previsto 
no contrato de partilha de produção.

Art. 26. A assinatura do contrato de partilha de 
produção ficará condicionada à comprovação do ar-
quivamento do instrumento constitutivo do consórcio 
no Registro do Comércio do lugar da sua sede.

Seção VIII 
Do Contrato de Partilha de Produção

Art. 27. O contrato de partilha de produção pre-
verá duas fases:
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I – a de exploração, que incluirá as ati-
vidades de avaliação de eventual descoberta 
de petróleo ou gás natural, para determinação 
de sua comercialidade; e

II – a de produção, que incluirá as ativi-
dades de desenvolvimento.

Art. 28. O contrato de partilha de produção de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos não se estende a nenhum outro recurso natural, 
ficando a operador obrigado a informar a sua desco-
berta, nos termos do inciso I do art. 30.

Art. 29. São cláusulas essenciais do contrato de 
partilha de produção:

I – a definição do bloco objeto do con-
trato;

II – a obrigação de o contratado assumir 
os riscos das atividades de exploração, avalia-
ção, desenvolvimento e produção;

III – a indicação das garantias a serem 
prestadas pelo contratado;

IV – o direito do contratado a apropria-
ção do custo em óleo, exigível unicamente em 
caso de descoberta comercial;

V – os limites, prazos, critérios e condi-
ções para o cálculo e apropriação pelo contra-
tado do custo em óleo e do volume da produção 
correspondente aos royalties devidos;

VI – os critérios para cálculo do valor do 
petróleo ou gás natural, em função dos preços 
de mercado, da especificação do produto e da 
localização do campo;

VII – as regras e os prazos para a repar-
tição do excedente em óleo, podendo incluir 
critérios relacionados a eficiência econômica, 
rentabilidade, ao volume de produção e a va-
riação do preço do petróleo e do gás natural, 
observado o percentual estabelecido segundo 
o disposto no art. 18;

VIII – as atribuições, a composição, o fun-
cionamento, a forma de tomada de decisões 
e de solução de controvérsias no âmbito do 
comitê operacional;

IX – as regras de contabilização, bem 
como os procedimentos para acompanhamento 
e controle das atividades de exploração, ava-
liação, desenvolvimento e produção;

X – as regras para a realização de ativi-
dades do contratado, que não implicarão qual-
quer obrigação para a União ou contabilização 
no valor do custo em óleo;

XI – o prazo de duração da fase de explo-
ração e as condições para sua prorrogação;

XII – o programa exploratório mínimo e 
as condições para sua revisão;

XIII – os critérios para formulação e re-
visão dos planos de exploração e de desen-
volvimento da produção, bem como respecti-
vos planos de trabalhos, incluindo os pontos 
de medição e de partilha do petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos 
produzidos;

XIV – a obrigatoriedade de o contratado 
fornecer à ANP e à empresa pública de que 
trata o § 1° do art. 8° relatórios dados e infor-
mações relativos à execução do contrato;

XV – os critérios para devolução e de-
socupação de áreas pelo contratado, inclusive 
para a retirada de equipamentos e instalações, 
e reversão de bens;

XVI – as penalidades aplicáveis em caso 
de inadimplemento das obrigações contratu-
ais;

XVII – os procedimentos relacionados à 
cessão dos direitos e obrigações relativos ao 
contrato, conforme o disposto no art. 31;

XVIII – as regras sobre solução de con-
trovérsias, podendo prever conciliação e ar-
bitragem;

XIX – o prazo de vigência do contrato, 
limitado a 35 (trinta e cinco) anos, e as condi-
ções para a sua extinção;

XX – o valor e a forma de pagamento do 
bônus de assinatura;

XXI – a obrigatoriedade de apresentação 
de inventário periódico sobre as emissões de 
gases que provocam efeito estufa – GEF, ao 
qual dar-se-á publicidade, inclusive com cópia 
ao Congresso Nacional; e

XXII – a apresentação de Plano de Con-
tingência relativo a acidentes por vazamento de 
petróleo, gás natural, outros hidrocarbonetos 
fluidos e seus derivados.

Art. 30. A PETROBRAS, na condição de opera-
dora do contrato de partilha de produção, deverá:

I – informar ao comitê operacional e à 
ANP, no prazo contratual, a descoberta de 
qualquer jazida de petróleo, de gás natural de 
outros hidrocarbonetos fluidos ou de quais-
quer minerais;

II – submeter a aprovação do comitê 
operacional avaliação de descoberta de jazida 
de petróleo, de gás natural e de outros hidro-
carbonetos fluidos, para determinação de sua 
comercialidade;
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III – realizar a avaliação da descoberta 
de jazida de petróleo e de gás natural nos ter-
mos do piano de avaliado aprovado pela ANP, 
apresentando relatório de comercialidade ao 
comitê operacional;

IV – submeter ao comitê operacional o 
piano de desenvolvimento da produção do 
campo, bem como os pianos de trabalho e 
de produção, contendo cronogramas e orça-
mentos;

V – adotar as melhores práticas da in-
dústria do petróleo, obedecendo as normas 
e aos procedimentos técnicos e científicos 
pertinentes e utilizando técnicas apropriadas 
de recuperação, objetivando a racionalização 
da produção e o controle do declínio das re-
servas; e

VI – encaminhar ao comitê operacional 
todos os dados e documentos relativos as ati-
vidades realizadas.

Art. 31. A cessão dos direitos e obrigações re-
lativos ao contrato de partilha de produção somente 
poderá ocorrer mediante previa e expressa autoriza-
ção do Ministério de Minas e Energia, ouvida a ANP, 
observadas as seguintes condições:

I – preservação do objeto contratual e de 
suas condições;

II – atendimento por parte do cessionário 
dos requisitos técnicos, econômicos e jurídi-
cos estabelecidos pelo Ministério de Minas e 
Energia; e

III – exercício do direito de preferência 
dos demais consorciados, na proporção de 
suas participações no consórcio.

Parágrafo único. A PETROBRAS somente poderá 
ceder a participação nos contratos de partilha de pro-
dução que obtiver como vencedora da licitação, nos 
termos do art. 14.

Art. 32. 0 contrato de partilha de produção ex-
tinguir-se-d:

I – pelo vencimento do seu prazo;
II – por acordo entre as partes;
III – pelos motivos de resolução nele 

previstos;
IV – ao termino da fase de exploração, 

sem que tenha sido feita qualquer descoberta 
comercial, conforme definido no contrato;

V – pelo exercício do direito de desis-
tência pelo contratado na fase de exploração, 
desde que cumprido o programa exploratório 

mi imo, ou pago o valor correspondente à par-
cela não cumprida, no contrato; e

VI – pela recusa em firmar o acordo de 
individualização da produção, após decisão 
da ANP.

§ 1° A devolução de  áreas não implicará obriga-
ção de qualquer natureza para a União nem conferirá 
ao contratado qualquer direito de indenização pelos 
serviços e bens.

§ 2º Extinto o contrato de partilha de produção, o 
contratado fará a remoção dos equipamentos e bens 
que não sejam objeto de reversão, ficando obrigado 
a reparar ou indenizar os danos decorrentes de suas 
atividades e praticar os atos de recuperação ambiental 
determinados pelas autoridades competentes.

CAPÍTULO IV 
Da Individualização da Produção

Art. 33. O procedimento de individualização da 
produção de petróleo, de gás natural e de outros hi-
drocarbonetos fluidos deverá ser instaurado quando 
se identificar que a jazida se estende além do bloco 
concedido ou contratado sob o regime de partilha de 
produção.

§ 1º O concessionário ou o contratado sob o re-
gime de partilha de produção deverá informar à ANP 
que a jazida será objeto de acordo de individualização 
da produção.

§2º A ANP determinará o prazo para que os in-
teressados celebrem o acordo de individualização da 
produção, observadas as diretrizes do CNPE.

Art. 34. A ANP regulará os procedimentos e as 
diretrizes para elaboração do acordo de individualiza-
ção da produção, o qual estipulará:

I – a participação de cada uma das partes 
na jazida individualizada, bem como as hipó-
teses e os critérios de sua revisão;

II – o plano de desenvolvimento da área 
objeto da individualização da produção; e

III – os mecanismos de solução de con-
trovérsias.

Parágrafo único. A ANP acompanhará a negocia-
ção entre os interessados sobre os termos do acordo 
de individualização da produção.

Art. 35. O acordo de individualização operador 
da respectiva jazida.

Art. 36. A União, representada pela empresa públi-
ca referida no § 1º do art. 8º e com base nas avaliações 
realizadas pela ANP, celebrará com os interessados, 
nos casos em que as jazidas da área do pré-sal e das 
áreas estratégicas sé estendam por áreas não conce-
didas ou não partilhadas, acordo de individualização 
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da produção, cujos termos e condições obrigarão o 
futuro concessionário ou contratado sob regime de 
partilha de produção.

§ 1º A ANP deverá fornecer à empresa públi-
ca referida no § 1º do art. 8º todas as informações 
necessárias para o acordo de individualização da 
produção.

§ 2º O regime de exploração e produção a ser 
adotado nas áreas de que trata o caput independe do 
regime vigente nas áreas adjacentes.

Art. 37. A União, representada pela ANP, celebra-
rá com os interessados, após as devidas avaliações, 
nos casos em que a jazida não se localize na área 
do pré-sal ou em áreas estratégicas e se estenda por 
áreas não concedidas, acordo de individualização da 
produção, cujos termos e condições obrigarão o futuro 
concessionário.

Art. 38. A ANP poderá contratar diretamente a 
PETROBRAS para realizar as atividades de avaliação 
das jazidas previstas nos arts. 36 e 37.

Art. 39. Os acordos de individualização da produ-
ção serão submetidos à prévia aprovação da ANP.

Parágrafo único. A ANP deverá se manifestar em 
até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da 
proposta de acordo.

Art. 40. Transcorrido o prazo estabelecido no § 
22 do art. 33 e não havendo acordo entre as partes, 
caberá à ANP determinar, em até 120 (cento e vinte) 
dias e com base em laudo técnico, a forma como serão 
apropriados os direitos e obrigações sobre a jazida e 
notificar as partes para que firmem o respectivo acor-
do de individualização da produção.

Parágrafo único. A recusa de uma das partes 
em acordo de individualização da produção implicará 
resolução dos contratos de concessão ou de partilha 
de produção.

Art. 41. O desenvolvimento e a produção da jazida 
ficarão suspensos enquanto não aprovado o acordo de 
individualização da produção, exceto nos casos autori-
zados a sob as condições definidas pela ANP.

CAPITULO V 
Das Receitas Governamentais  

no Regime de Partilha de Produção

Art. 42. 0 regime de partilha de produção terá as 
seguintes receitas governamentais:

I – royalties; e
II – bônus de assinatura.

§ 1º Os royalties correspondem a compensação 
financeira pela exploração de petróleo, de gás natural 
e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o § 

1c do art. 20 da Constituição Federal, vedada sua in-
clusão no cálculo do custo em óleo.

§ 2º 0 bônus de assinatura não integra o custo 
em óleo e corresponde a valor fixo devido a União 
pelo contratado e será estabelecido pelo contrato de 
partilha de produção, devendo ser pago no ato da sua 
assinatura.

Art. 43. O contrato de partilha de produção, quan-
do o bloco se localizar em terra, conterá cláusula de-
terminando o pagamento, em moeda nacional, de 
participação equivalente a ate 1% (um por cento) do 
valor da produção de petróleo ou gás natural aos pro-
prietários da terra onde se localiza o bloco.

§ 1º A participação a que se refere o caput será 
distribuída na proporção da produção realizada nas 
propriedades regularmente demarcadas na superfí-
cie do bloco, vedada sua inclusão no cálculo do custo 
em óleo.

§ 2º O cálculo da participação de terceiro de que 
trata o caput será efetivado pela ANP.

Art. 44. Não se aplicará o disposto no art. 50 da 
Lei de 6 de agosto de 1997, aos contratos de partilha 
de produção.

CAPÍTULO VI 
Da Comercialização do Petróleo, do Gás Natural 
e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos da União

Art. 45. O petróleo, o gás natural e outros hidro-
carbonetos fluidos destinados à União serão comer-
cializados de acordo com as normas do direito privado, 
dispensada á licitação, segundo a política de comer-
cialização referida nos incisos VI e VII do art. 9º.

Parágrafo único. A empresa pública de que tra-
ta o § 1º  do art. 8º, representando a União, poderá 
contratar diretamente a PETROBRAS, dispensada a 
licitação, como agente comercializador do petróleo, 
do gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos re-
feridos no caput.

Art. 46. A receita advïnda da comercialização re-
ferida no art. 45 será destinada ao Fundo Social, con-
forme dispõem os arts. 47 a 60 do Capítulo VII.

CAPÏTULO VII 
Do Fundo Social – FS

Seção I 
Da definição e objetivos do Fundo Social

Art. 47. Fica criado o Fundo Social – FS, de na-
tureza contábil e financeira, vinculado à Presidência 
da República, com a finalidade de constituir fonte de 
recursos para o desenvolvimento social e regional, na 
forma de programas e projetos nas áreas de comba-
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te à pobreza e de desenvolvimento da educação, da 
cultura, da saúde pública, da previdência, da ciência e 
tecnologia, do meio ambiente e de mitigação e adap-
tação às mudanças climáticas.

Parágrafo único. Os programas e projetos de 
que trata o caput observarão o Plano Plurianual – 
PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e as 
respectivas dotações consignadas na Lei Orçamen-
tária Anual – LOA.

Art. 48. O FS tem por objetivos:

I – constituir poupança pública de longo 
prazo com base nas receitas auferidas pela 
União;

II – oferecer fonte de recursos para o 
desenvolvimento regional, na forma prevista 
no art. 47; e

III – mitigar as flutuações de renda e de 
preços na economia nacional, decorrentes das 
variações na renda gerada pelas atividades de 
produção e exploração de petróleo e de outros 
recursos não renováveis.

Parágrafo único. É vedado ao FS, direta ou indi-
retamente, conceder garantias.

Seção II 
Dos Recursos do FS

Art. 49. Constituem recursos do FS:

I – parcela do valor do bônus de assina-
tura destinada ao FS pelos contratos de par-
tilha de produção;

II – parcela dos royalties que cabe à 
União, deduzidas aquelas destinadas aos seus 
órgãos específicos, conforme estabelecido nos 
contratos de partilha da produção, na forma 
do regulamento;

III – receita advinda da comercializa-
ção de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos da União, conforme 
definido em lei;

IV – os royalties e a participação especial 
dos blocos do pré-sal já licitados destinados 
à administração direta da União, observado o 
disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo;

V – os resultados de aplicações financei-
ras sobre suas disponibilidades; e

VI – outros recursos destinados ao FS 
por lei.

§ 1º A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, pas-
sa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 49.  ................................................

 ..............................................................
§ 3º Nos blocos do pré-sal licitados an-

tes de 31 de dezembro de 2009, a parcela dos 
royalties que cabe à administração direta da 
União será destinada integralmente ao fundo 
de natureza contábil e financeira, criado por lei 
específica, com a finalidade de constituir fon-
te de recursos para o desenvolvimento social 
e regional, na forma de programas e projetos 
nas áreas de combate à pobreza e de desen-
volvimento da educação, da cultura, da saúde 
pública, da ciência e tecnologia e de mitigação 
e adaptação às mudanças climáticas, vedada 
sua destinação aos órgãos específicos de que 
este artigo.”(NR)

“Art. 50.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º Nos blocos do pre-sal licitados antes 

de 31 de dezembro de 2009, a parcela da par-
ticipação especial que cabe a administração 
direta da União será destinada integralmente 
ao fundo de natureza contábil e financeira, 
criado por lei específica, com a finalidade de 
constituir fonte de recursos para o desenvolvi-
mento social e regional, na forma de programas 
e projetos nas áreas de combate a pobreza e 
de desenvolvimento da educação, da cultura, 
da saúde pública, da ciência e tecnologia e 
de mitigação e adaptação as mudanças cli-
máticas, vedada sua destinação aos órgãos 
específicos de que tratam os incisos I e II do 
§ 2º deste artigo.”(NR)

§ 2º O cumprimento do disposto no § lº deste ar-
tigo obedecerá à regra de transição, a critério do Poder 
Executivo, estabelecida na forma do regulamento.

Seção III 
Da Política de Investimentos do FS

Art. 50. A política de investimento do FS tem por 
objetivo buscar a rentabilidade, a segurança e a liqui-
dez de suas aplicações e assegurar sua sustentabili-
dade econômica e financeira para o cumprimento das 
finalidades definidas nos arts. 47 e 48.

Parágrafo único. Os investimentos e aplicações 
do FS serão destinados preferencialmente a ativos no 
exterior, com a finalidade de mitigar a volatilidade de 
renda e de preços na economia nacional.

Art. 51. Os recursos do FS para aplicação nos 
programas e projetos a que se refere o art. 1º deverão 
ser os resultantes do retorno sobre o capital.
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Parágrafo único. Constituído o FS e garantida a 
sua sustentabilidade econômica e financeira, o Poder 
Executivo, na forma da lei, poderá propor o uso de 
percentual de recursos do principal para a aplicação 
nas finalidades previstas no art. 47, na etapa inicial de 
formação de poupança do fundo.

Art. 52. A política de investimentos do FS será 
definida pelo Comitê de Gestão Financeira do Fundo 
Social – CGFFS.

§ 1° O CGFFS terá sua composição e funcio-
namento estabelecidos em ato do Poder Executivo, 
assegurada a participação do Ministro de Estado da 
Fazenda, do Ministro de Estado do Planejamento, Or-
çamento e Gestão e do Presidente do Banco Central 
do Brasil.

§ 2º Aos membros do CGFFS não cabe qual-
quer tipo de remuneração pelo desempenho de suas 
funções.

§ 3º As despesas relativas à operacionalização 
do CGFFS serão custeadas pelo FS.

Art. 53. Cabe ao CGFFS definir:

I – o montante a ser, anualmente, resga-
tado do FS, assegurada sua sustentabilidade 
financeira;

II – a rentabilidade mínima esperada;
III – o tipo e o nível de risco que poderão 

ser assumidos na realização dos investimen-
tos, bem como as condições para que o nível 
de risco seja minimizado;

IV – os percentuais, mínimo e máximo, 
de recursos a serem investidos no Exterior e 
no País;

V – a capitalização mínima a ser atingida 
antes de qualquer transferência para as finali-
dades e os objetivos definidos nesta lei.

Art. 54. A União, a critério do CGFFS, poderá 
contratar instituições financeiras federais para atuarem 
como agentes operadores do FS, as quais farão jus a 
remuneração pelos serviços prestados.

Art. 55. A União poderá participar, com recursos 
do FS, como cotista única, de fundo de investimento 
específico.

Parágrafo único. O fundo de investimento espe-
cífico de que trata este artigo deve ser constituído por 
instituição financeira federal, observadas as normas a 
que se refere o inciso XXII do art. 4º da Lei n° 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964.

Art. 56. O fundo de investimento de que trata o 
art. 55 deverá ter natureza privada, patrimônio próprio 
separado do patrimônio do cotista e do administrador, 
sujeitando-se a direitos e obrigações próprias. 

§ 1º A integralização das cotas do fundo de in-
vestimento será autorizada em ato do Poder Executivo, 
ouvido o CGFFS.

§ 2º O fundo de investimento tem por finalidade 
promover a aplicação em ativos no Brasil e no exte-
rior.

§ 3º O fundo de investimento responderá por suas 
obrigações com os bens e direitos integrantes de seu 
patrimônio, ficando o cotista obrigado somente pela 
integralização das cotas que subscrever.

§ 4º A dissolução do fundo de investimento dar-
se-á na forma de seu estatuto, e seus recursos retor-
narão ao FS.

§ 5º Sobre as operações de crédito, câmbio e se-
guro e sobre rendimentos e lucros do fundo de inves-
timento não incidirá nenhum imposto ou contribuição 
social de competência da União.

§ 6º O fundo de investimento deverá elaborar os 
demonstrativos contábeis de acordo com a legislação 
em vigor e conforme o estabelecido no seu estatuto.

Art. 57. O estatuto do fundo de investimento de-
finirá, inclusive, as políticas de aplicação, critérios e 
níveis de rentabilidade e de risco, questões operacio-
nais da gestão administrativa e financeira e regras de 
supervisão prudencial de investimentos.

Seção IV 
Da Gestão do FS

Art. 58. Fica criado o Conselho Deliberativo do 
Fundo Social – CDFS, com a atribuição de propor ao 
Poder Executivo, ouvidos os Ministérios afins, a prio-
ridade e a destinação dos recursos resgatados do FS 
para as finalidades estabelecidas no art. 47, observa-
dos o PPA, a LDO e a LOA.

§ 1º A composição, as competências e o fun-
cionamento do CDFS serão estabelecidos em ato do 
Poder Executivo.

§ 2º Aos membros do CDFS não cabe qualquer 
tipo de remuneração pelo desempenho de suas fun-
ções.

§ 3º A destinação de recursos para os progra-
mas e projetos definidos como prioritários pelo CDFS 
fica condicionada à prévia fixação de metas, prazo de 
execução e planos de avaliação, em coerência com as 
disposições estabelecidas no PPA.

§ 4º O CDFS deverá submeter os programas e 
projetos a criteriosa avaliação quantitativa e qualitati-
va durante todas as fases de execução, monitorando 
os impactos efetivos sobre a população e nas regiões 
de intervenção, com o apoio de instituições públicas 
e universitárias de pesquisa.
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§ 5º Os recursos do FS destinados aos progra-
mas e projetos de que trata o art. 47 devem observar 
critérios de redução das desigualdades regionais.

Art. 59. As demonstrações contábeis e os resul-
tados das aplicações do FS serão elaborados e apura-
dos semestralmente, nos termos previstos pelo órgão 
central de contabilidade de que trata o inciso I do art. 
17 da Lei n° 10.180, de 6 de fevereiro de 2001.

Parágrafo único. Ato do Poder Executivo definirá 
as regras de supervisão do FS, sem prejuízo da fisca-
lização dos entes competentes.

Art. 60. O Poder Executivo encaminhará trimes-
tralmente ao Congresso Nacional relatório de desem-
penho do FS, conforme disposto em regulamento do 
Fundo.

CAPÍTULO VIII 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 61. Aplicam-se às atividades de exploração, 
avaliação, desenvolvimento e produção de que trata 
esta Lei os regimes aduaneiros especiais e os incentivos 
fiscais aplicáveis à indústria de petróleo no Brasil.

Art. 62. A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 2º ....................................................
 ..............................................................
VIII – definir os blocos a serem objeto de 

concessão ou partilha de produção;
IX – definir a estratégia e a política de 

desenvolvimento econômico e tecnológico 
da indústria de petróleo, outros hidrocarbo-
netos fluidos, bem como de sua cadeia de 
suprimento;

X – induzir o incremento dos índices mí-
nimos de conteúdo local de bens e serviços, 
a serem observados em licitações e contratos 
de concessão e de partilha de produção, ob-
servado o disposto no inciso IX.

 ..............................................................
(NR)

“Art. 5º As atividades econômicas de que 
trata o art. 4º desta Lei serão reguladas e fis-
calizadas pela União e poderão ser exercidas, 
mediante concessão, autorização ou contrata-
ção sob o regime de partilha de produção, por 
empresas constituídas sob as leis brasileiras, 
com sede e administração no País.”(NR)

“Art. 8º ...................................................
 ..............................................................
 ..............................................................

II – promover estudos visando a delimi-
tação de blocos, para efeito de concessão ou 
contratação sob o regime de partilha de pro-
dução das atividades de exploração, desen-
volvimento e produção;

 ..............................................................
 .................................................... “ (NR)

“Art. 21. Todos os direitos de exploração 
e produção de petróleo, de gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos em território na-
cional, nele compreendidos a parte terrestre, 
o mar territorial, a plataforma continental e a 
zona econômica exclusiva, pertencem a União, 
cabendo sua administração a ANP, ressalvadas 
as competências de outros órgãos e entidades 
expressamente estabelecidas em lei.”(NR)

“Art. 22.
 ..............................................................
§ 3º O Ministério de Minas e Energia terá 

acesso irrestrito e gratuito ao acervo a que se 
refere o caput deste artigo, com o objetivo de 
realizar estudos e planejamento setorial, man-
tido o sigilo a que esteja submetido, quando 
for o caso.”(NR)

“Art. 23. As atividades de exploração, 
desenvolvimento e produção de petróleo e de 
gás natural serão exercidas mediante contra-
tos de concessão, precedidos de licitação, na 
forma estabelecida nesta Lei, ou sob o regime 
de partilha de produção nas áreas do pré-sal 
e nas áreas estratégicas, conforme legislação 
específica.

 .................................................... ’’ (NR)

Art. 63. Enquanto não for criada a empresa pú-
blica de que trata o § l° do art. 8º, suas competências 
serão exercidas pela União, por intermédio da ANP, 
podendo ainda ser delegadas por meio de ato do Po-
der Executivo.

Art. 64. Até que seja publicada legislação espe-
cífica para o regime de partilha de produção, o paga-
mento dos royalties devidos pelo contratado sob o 
regime de partilha de produção observará o dispos-
to nas Leis nos 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e 
9.478, de 1997.

Art. 65. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei.

Art. 66. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 67. Ficam revogados o § 1º do art. 23 e o art. 
27 da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997.
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ADENDO AO PARECER DO RELATOR

Dê-se ao art. 47 do Projeto de Lei da Câmara n° 
7, de 2010, a seguinte redação:

“Art. 47. Criado o Fundo Social – FS, 
de natureza contábil e financeira, vinculado 
a Presidência da República, corn a finalida-
de de constituir fonte de recursos para o de-
senvolvimento social e regional, na forma de 
programas e projetos nas áreas de combate 
a pobreza e de desenvolvimento:

I – da educação;
II – da cultura;
III – da saúde pública;
IV – da previdência;
V _da ciência e tecnologia;
VI – do meio ambiente; e
VII – de mitigação e adaptação às mu-

danças climáticas.
Parágrafo único. Os projetos e programas 

de que trata o caput observando o Plano Plu-
rianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orcamentá-
rias – LDO e as respectivas dotações consig-
nadas na Lei Orcamentária Anual – LOA.

Sala das Sessões, 8 de junho de 2010. – Sena-
dor Romero Jucá.

Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, 
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) – O 
parecer é favorável, nos termos da Emenda nº 13, do 
Relator (Substitutivo)

E agora passamos a palavra... (Pausa.)
O entendimento foi confirmado para que se sus-

penda o debate e que seja feito amanhã, às 14 horas.
E agora vamos conceder a palavra ao Senador 

Delcídio Amaral.
São da mesma data as matérias, e S. Exª é o 

Relator da capitalização.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, 

Sr. Presidente. Só para uma consulta a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2010 
(Em regime de urgência,  

nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição)  
(Incluído em Ordem do Dia nos termos dos arts. 353, 

parágrafo único, e 375 do Regimento Interno)

Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2010 
(nº 5.941/2009, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que autori-
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za a União a ceder onerosamente à Petróleo 
Brasileiro S.A. – PETROBRAS o exercício das 
atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de 
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos 
de que trata o inciso I do art. 177 da Constitui-
ção Federal, e dá outras providências.

Relator: Senador Delcídio Amaral (art. 
140 do Regimento Interno)

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente. Eu só quero fazer uma consulta 
a V. Exª, se V. Exª me permitir.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pois não. Foi acordado que a discussão...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Não, não, não é mais sobre 
esse assunto. É outro assunto.

Sr. Presidente, dei entrada, há umas duas sema-
nas, na Mesa, a um requerimento de criação de uma 
comissão externa para ir ao Pará para ter conhecimento 
do relatório da Auditoria Geral do Estado sobre os fa-
tos que foram apontados pela Assembléia Legislativa 
do Estado do Pará.

Eu gostaria que V. Exª colocasse para o Plenário 
votar, para que se pudesse formar essa comissão ime-
diatamente, sob pena de se perder logicamente o que 
está interessando a nós no Estado do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não havendo objeção de nenhuma Liderança e de 
nenhum Parlamentar, nós vamos ainda colocar na 
Ordem do Dia.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – De 
hoje?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
De hoje.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Agrade-
ço, então.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sena-
dor Delcídio, por favor. Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Drª 
Claudia Lyra providenciará para que seja incluída.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente, só para esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
discussão será amanhã às 14 horas.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Ficou bem claro que, 
amanhã, será a discussão e os encaminhamentos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Vamos apenas incluir na Ordem do Dia o requerimento 
do Senador do Pará.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas 
ficou claro que ouviremos hoje a leitura dos dois rela-
tórios – falta o do Senador Delcídio –, e amanhã inicia-
remos e encerraremos os debates que se consubstan-
ciam nos encaminhamentos e nas discussões...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pelo que entendemos, entraram em acordo, e a dis-
cussão será amanhã. Apenas vamos incluir na Ordem 
do Dia o requerimento do Senador Mário Couto.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Está 
muito claro para mim.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Romero.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem re-
visão do orador.) – Apenas para registrar, Sr. Presi-
dente. Li o relatório, nós suspendemos o debate, que 
continuará amanhã. E agora vamos ouvir o relatório 
do Senador Delcídio, que procederá da mesma forma. 
Portanto, continuaremos a debater amanhã e votare-
mos as duas matérias.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Exatamente o que está acontecendo. Na tribuna, o 
Senador Delcídio Amaral; pode iniciar.

PARECER Nº 736, DE 2010–PLEN

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo e 
submetido a regime de urgência constitucional, o PLC 
nº 8, de 2010, tem o objetivo de (I) autorizar a União 
a ceder onerosamente a Petróleo Brasileiro S.A – PE-
TROBRAS o exercício das atividades de pesquisa e 
lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocar-
bonetos fluidos de que trata o inciso I do art. 177 da 
Constituição, e (II) autorizar a União a subscrever ações 
do capital social da PETROBRAS e a integralizá-las 
com títulos da dívida pública mobiliária federal.

A Exposição de Motivos (E.M.I.) nº 00039 – MME/
MF/MDIC/CCIVIL, que reuniu os Ministérios de Minas 
e Energia, da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e a Casa Civil na sustentação da necessidade 
da proposição em causa, valeu-se, em resumo, dos 
seguintes argumentos:

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pedimos silêncio! Há um orador na tribuna, Delcídio 
Amaral, Relator da capitalização.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
1. A proposta justifica-se pelo interesse da União, na 
condição de acionista controladora da PETROBRAS, 
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em fortalecer a empresa com vistas a dotá-la com os 
recursos decorrentes de áreas que se caracterizam 
pelo baixo risco exploratório e representam conside-
rável potencial de rentabilidade;

Essa proposta, Sr. Presidente, é exatamente no 
sentido de aproveitar esse baixo risco exploratório des-
sas áreas, o que nos levou, inclusive, a discutir agora, 
no Senado, a mudança do marco regulatório da área 
de petróleo, gás e gás natural, passando para o siste-
ma de partilha. E, importante registrar, são campos de 
grande rentabilidade. Portanto, uma coisa que vamos 
discutir amanhã também é a questão da participação 
especial, porque, de certa maneira, o conceito de par-
ticipação especial se choca com o sistema de partilha, 
pois os campos já têm alta produtividade e não têm 
risco exploratório.

2. Ao viabilizar a cessão onerosa, a União cria 
as condições do Pré-Sal, otimizando a participação 
da sociedade brasileira nas receitas decorrentes das 
riquezas representadas por esta importante e singu-
lar descoberta.

O que nós estamos pretendendo fazer com isso, 
Senador Dornelles? É exatamente viabilizar os recursos 
de tal maneira, antecipar os benéficos do Pré-Sal para 
a sociedade brasileira, como foi dito muito bem aqui.

3. A imediata exploração dessas áreas pela PE-
TROBRAS é vantajosa para a União, posto que per-
mite à sociedade, com eu disse, em última instância, 
antecipar o usufruto dos benefícios do Pré-Sal.

É importante também registrar, Sr. Presidente, 
que essa é uma decisão estratégica, e vamos ver à 
frente, uma decisão amparada no que a Constituição 
também, mais do que nunca, não só determina mas 
justifica a decisão tomada pelo Governo.

Esse projeto foi examinado na Câmara dos De-
putados; na Comissão Especial, teve na relatoria o 
Deputado João Maia; ele foi recebido no Senado e, 
nos termos do art. 375 do Regimento Interno, foi sub-
metido à apreciação da CCJ, da CAE, de Serviços de 
Infraestrutura.

A Presidência do Senado Federal, em 11/03/2010, 
recebeu a Mensagem nº 82, de 2010, do Presidente 
da República, solicitando que o PLC nº 8 passasse 
a tramitar em regime de urgência, que é o que está 
acontecendo.

Diante disso, a Presidência do Senado Federal 
informou aos Srs. Senadores que, no período de 24 a 
30 de março de 2010, eles poderiam apresentar emen-
das a esse projeto.

Foram apresentadas ao PLC nº 8 a Emenda 
nº 1, do Senador Paim; a Emenda nº 2, do Senador 
Inácio Arruda; as Emendas nºs 3 e 5, da Senadora 

Marina Silva; e a Emenda nº 4, do Senador Renato 
Casagrande.

Análise 

a) constitucionalidade do regime de cessão onerosa

Com a Emenda Constitucional nº 9, de 1995, 
a Constituição passou a admitir a contratação com 
empresas estatais ou privadas para a realização das 
atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petró-
leo e gás natural (art. 177, inciso I, da Constituição), 
admissibilidade essa que ainda dependia de lei para 
ter eficácia (a Lei nº 9.478/97 decorre desta disposi-
ção constitucional e regula – é importante registrar, 
está grifado – uma das formas possíveis para estas 
contratações), Senador ACM Júnior.

Assim, foi promulgada a Lei nº 9.478, que não 
fechou, e nem poderia tê-lo feito, sob pena de violação 
à Constituição Federal, a possibilidade de, também por 
lei, se criarem outras modalidades contratuais para o 
exercício das atividades referidas no inciso I e § 1º do 
citado art. 177, que é um artigo muito importante para 
se discutir, Sr. Presidente, essa questão da cessão 
onerosa como uma das modalidades de contratação.

Nós temos também um parecer do STF, do Minis-
tro Eros Grau, que diz, entre outras coisas: “Nos termos 
do § 1º do art. 177 da Constituição do Brasil, essas 
contratações – note-se bem, não concessões...

Não vou ler o parecer inteiro do Ministro Eros 
Grau, mas vou só registrar o último parágrafo: 

(...) a opção pelo tipo de contrato a ser celebra-
do com as empresas que vierem a atuar no mercado 
petrolífero não pertence ao Poder Judiciário: este não 
pode se imiscuir em decisões de caráter político. Op-
ção pelo tipo de contrato a ser celebrado pela União e 
as empresas é, sem dúvida, opção política.

Desse modo, o regime contratual a ser estabele-
cido para as atividades de pesquisa e lavra de petró-
leo e gás natural consubstancia uma opção política do 
Estado, alicerçada no pilar constitucional do art. 177 
da constituição Federal, que determinou que a forma 
de contratação para o exercício do monopólio sobre 
as atividades petrolíferas cabe ao Poder Legislativo. 
Tanto é que a Lei nº 9.478 foi aprovada aqui e estabe-
lece uma das formas de contratação, que é o regime 
de concessões.

Sr. Presidente, o regime da cessão onerosa, 
que o PLC nº 08 cria, se consubstancia numa dessas 
modalidades.

Ressalte-se, ainda, que cessão onerosa de di-
reitos exploratórios e de produção de uma quantidade 
determinada de barris de petróleo não representa uma 
alienação da jazida em si, como foi dito aqui, o que se-
ria expressamente vedado pela Constituição Federal, 
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que estabelece quer pertencem à União os depósitos 
de petróleo. Nem mesmo lei, que seria inconstitucional, 
poderia autorizar tal alienação.

Portanto, nós estamos absolutamente alinhados 
com o que o art. 177 da Constituição Federal deter-
mina.

O referencial ao número de barris consiste, por-
tanto, em providência que visa a satisfazer a neces-
sidade de deixar o objeto contratual determinado –, 
pode ser por área, pode ser por número de barris –, 
o que poderia ser feito, como eu disse aqui, geogra-
ficamente, temporalmente, ou, como o PLC preferiu, 
quantitativamente, até cinco bilhões de barris.

O que pode ser transferido à iniciativa privada em 
razão do art. 177 não é a jazida, como eu disse atrás, 
mas sim a atividade de aproveitá-la economicamente, 
cabendo a quem o fizer, pelo próprio direito de empre-
sa, os frutos decorrentes da sua atividade, no caso os 
barris de petróleo.

Sendo assim, a cessão onerosa de direitos de 
exercer o monopólio da União de exploração e produ-
ção de petróleo e gás natural não constitui alienação 
da própria jazida – é importante registrar, isso foi dito 
aqui –, mas apenas a transferência do direito de exer-
cer a atividade econômica monopolizada pela União 
até o limite de barris estabelecido no §1º do art. 1º do 
PLC, ao que deve ser acrescida, no instrumento con-
tratual a ser celebrado, a área em que poderá se dar 
tal produção, possivelmente o campo de Franco, que 
tem aproximadamente 5 bilhões de barris, por tudo que 
tem sido feito na exploração desse campo. 

b) Dispensa de licitação para contratar a Petrobras

É importante destacar, Sr. Presidente, que o 
próprio texto da Constituição, no art. 37, XXI, prevê a 
possibilidade de a lei estipular situações em que não 
se exigirá licitação, sendo certo que há muitas leis or-
dinárias que preveem já dispensa de licitação, leis já 
adotadas e vigendo, desde a Constituição e ao longo 
também desses projetos que foram aprovados aqui 
no Congresso. 

Sem prejuízo dessa possibilidade, é sabido que 
a Lei que dispensar a licitação terá que se pautar pe-
los princípios da legitimidade e da razoabilidade para 
que se revista de constitucionalidade. 

Nesse sentido, é absolutamente legítima e razo-
ável a decisão política da União em utilizar ente da sua 
administração pública (através da contratação direta 
da Petrobras) para realizar atividade que considera 
estratégica e relevante para o interesse coletivo, o que 
é o caso do pré-sal. 

A dispensa de licitação, Sr. Presidente, em favor 
da Petrobras resguarda o princípio da isonomia extra-

ído do art. 173, §1º, inciso II. Isto porque o art. 173 da 
Constituição Federal (regime das empresas privadas) 
reconhece a possibilidade de relativização desta regra, 
“ressalvados os casos previstos nesta Constituição”. 
É o que a Constituição diz.

Assim, de forma expressa, o art. 177 da Cons-
tituição Federal, ao estabelecer que as atividades de 
pesquisa e lavra de petróleo são monopólio da União, 
permite afastar a atuação privada, facultando o exercí-
cio das atividades monopolizadas de forma exclusiva 
pela União, através dos entes de sua administração 
pública.

Igualmente, a dispensa de licitação em favor da 
Petrobras preserva os princípios da livre iniciativa e da 
livre concorrência nas atividades econômicas estabe-
lecidas originariamente como monopólio estatal.

O monopólio (exclusividade no exercício de de-
terminada atividade econômica) é a antítese da livre 
iniciativa e da livre concorrência. Assim, se a União 
houver por bem exercer as atividades monopolizadas 
por meio de um de seus entes, afastando a livre ini-
ciativa e a livre competição, não estará contrariando 
os ditames dos arts. 170 e 173, conforme razões já 
estabelecidas anteriormente, ressalvados os casos 
previstos nesta Constituição. É esse o caso.

Assim, também, se o PLC estabelecer dispensa 
de licitação em favor da Petrobras para aquelas ativi-
dades de E&P nas áreas referentes à cessão onerosa, 
está afastada, por regra de mesma hierarquia, a hipóte-
se do art. 61 da Lei do Petróleo, que enseja a atuação 
da Petrobras em livre concorrência com outras empre-
sas, aplicável tão somente quando o Estado definir que 
haverá concorrência em determinadas áreas.

Vale finalmente, Sr. Presidente, ressaltar que a 
dispensa de licitação para contratar a Petrobras não 
inova no ordenamento jurídico infraconstitucional, que 
é outra discussão aqui que precisava de PEC e outras 
coisas mais, já tendo sido adotada anteriormente – é 
só verificar a história da tramitação dessas leis – a 
própria Lei do Petróleo, nos arts. 32, 33 e 34.

Sob a égide dos dispositivos acima citados, é 
importante destacar que foram celebrados 397 con-
tratos de concessão com a Petrobras por dispensa 
de licitação. Portanto, não estou falando aqui nada 
de diferente do que já foi feito. É importante destacar 
que essa dispensa foi feita, e, à luz da Lei do Petró-
leo, ela se convencionou chamar Rodada Zero de 
Licitações da Agência Nacional do Petróleo. Trata-se 
de um procedimento inclusive já adotado e absoluta-
mente coerente com os arts. 177, 37, 170 e 173, que 
ressalvam condições excepcionais, sendo monopólio 
do petróleo da União. Desse modo, a União pode es-
tabelecer várias formas de contrato, como o próprio 
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STF se posicionou por meio do Ministro Eros Grau e 
outros Ministros também, que se posicionaram com 
relação a essa questão.

É importante destacar, Sr. Presidente, com re-
lação à precificação, que existem cinco empresas no 
mundo que fazem a precificação. São empresas abso-
lutamente idôneas, empresas respeitadas no mundo de 
petróleo, acostumadas a fazer esse tipo de trabalho. E 
aqui é importante destacar que a Petrobras contratou 
uma empresa, porque ela precisa fazer esse trabalho 
até em função da assembleia de acionistas, a ser rea-
lizada por ela, no sentido de viabilizar essa operação. 
A própria ANP também está realizando licitação para 
contratar essa certificadora. 

Para se chegar a esse valor – e é importante 
destacar –, todas as variáveis necessária da sua cor-
reta precificação são, mais do que nunca, estudadas: a 
curva de preço futuro do petróleo, o custo de produção, 
os royalties incidentes, os investimentos necessários, 
o grau de conhecimento das reservas, o volume de 
óleo, a curva de produção, aplicação de uma taxa de 
desconto usual para as transações congêneres. Isso é 
praticado amplamente no mercado de petróleo mundial, 
e, portanto, não estamos sendo os primeiros e temos 
absoluta convicção do que está sendo feito. 

E importante: o projeto também define – e isso 
não poderia deixar aqui de destacar – que, em até dois 
anos, essa precificação poderá vir a ser ajustada. Por-
tanto, o processo que está sendo proposto é absoluta-
mente seguro, porque nós temos entidades idôneas e 
um processo absolutamente sob controle da Agência 
Nacional de Petróleo e da própria Petrobrás também, 
que tem explorado vários campos no entorno de Tupi, 
de Iara, Parque das Baleias e assim por diante.

Sr. Presidente, eu gostaria também aqui de, apro-
veitando a oportunidade, abordar a situação dos acio-
nistas minoritários, outra questão que foi levantada 
aqui. O regime de cessão onerosa não propiciaria, a 
priori, benefício ou lesão aos acionistas da Petrobras, 
minoritários ou não, porque, como o próprio nome do 
contrato diz, a cessão será onerosa, o que, em prin-
cípio, implica uma relação de equivalência de presta-
ções. Assim sendo, os critérios de fixação de preço e 
da forma de aquisição dos direitos é que esses, sim, 
devem ter a sua razoabilidade aferida, como eu falei 
anteriormente com relação à certificação.

Quanto a esse aspecto, Sr. Presidente, o PLC 
estabelece que a valoração da cessão onerosa dar-
se-á por laudos técnicos produzidos por entidades 
certificadoras – volto a repetir, porque isso foi muito 
falado aqui –, observadas as melhores práticas da 
indústria, isto é, o valor a ser definido para a sessão 

onerosa será um valor que necessariamente refletirá 
as práticas de mercado. 

Dessa forma, a União não será prejudicada com 
benefícios de minoritários da Petrobras nem acionis-
tas minoritários serão prejudicados com consequente 
benefício da União. O PLC estrutura a operação para 
que esta garanta uma relação de troca justa e equili-
brada entre a União, cedente dos direitos, e a Petro-
bras, cessionária dos mesmos.

Além disso, qualquer inexatidão, como eu disse 
anteriormente, nos valores precificados, nós temos um 
prazo de dois anos para verificar a exatidão desses 
dados. É importante registrar para quem mais do que 
nunca tem acompanhado essas pendências ou essas 
discussões, expressando-me melhor, com relação às 
sociedades de economia mista: eventuais conflitos e 
contradições de interesses, em especial o interesse 
público justificador de sua criação e o interesse dos 
acionistas minoritários em obter lucratividade, são ine-
rentes à própria natureza híbrida das sociedades de 
economia mista. Isso é normal. Eu mesmo enfrentei 
várias situações, inclusive com a antiga Petroquisa, 
na Petrobras, onde havia embates permanentes. E, 
como a figura dessas sociedades encontra-se consti-
tucionalmente positivada, por exemplo, no art. 37, XIX, 
e art. 173, §1º, da Constituição Federal, ou seja, está 
expressamente admitido na Constituição que “fica ao 
alvedrio do legislador decidir quanto à criação e atri-
buição de atividades a sociedades de economia mista 
ou a outros modelos organizacionais deixados à sua 
disposição pelo Constituinte”.

Em tal situação estariam, por exemplo, todas as 
inúmeras sociedades de economia mista federais, es-
taduais e municipais que receberam com exclusivida-
de de seus entes controladores a exploração de ser-
viços públicos econômicos, muitos deles com grande 
potencial lucrativo e cobiçados pela iniciativa privada, 
como o fornecimento de água, coleta de lixo domiciliar 
e assim por diante.

As especificidades da exploração e produção das 
jazidas do pré-sal, associada à importância que o as-
sunto tem para o interesse coletivo, justificam a deci-
são política da União em utilizar a sua administração 
pública (através da contratação direta da Petrobras) 
para realizar atividades que considera estratégica e 
relevante para o interesse coletivo. 

Dessa forma, Sr. Presidente, não há inconstitucio-
nalidades ou antijuridicidades no PLC nº 08, de 2010 
e, no mérito, justifica-se plenamente a autorização à 
União para ceder onerosamente à Petrobras o exer-
cício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, 
de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de 
que trata o inciso I do art. 177 da Constituição, bem 
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como para subscrever ações do capital social da Pe-
trobras e integralizá-las com títulos da dívida pública 
mobiliária federal.

Sr. Presidente, com relação às Emendas nº 1 e 
nº 2, como têm a mesma essência, rejeitei-as, até por-
que, se as rejeitasse, o projeto voltaria para a Câmara 
dos Deputados. 

Com relação às Emendas de nºs 3 e 5, que se 
referem a compensações ambientais, eu as rejeitei, 
porque, quanto a isso, já existem as legislações ne-
cessárias e, portanto, cabíveis principalmente para 
as mitigações ambientais e para investimentos nas 
políticas ambientais.

Por último, a Emenda nº 4 – já falei das Emendas 
nºs 1, 2, 3 e 5 –, que estabelece um valor, um teto, 
pré-define um valor tanto para os barris relacionados 
à cessão onerosa, quanto para as áreas a serem po-
tencialmente devolvidas pela Petrobras. Isso não cor-
responde às práticas da indústria de petróleo. Portanto, 
essa emenda não posso também acatar, porque ela 
foge completamente de toda a lógica do mercado de 
petróleo.

Sr. Presidente, ante essas razões comentadas, 
voto pela aprovação do PLC nº 8, de 2010, sem o aca-
tamento das Emendas de nºs 1 a 5.

Sr. Presidente, esse é o meu relatório. Espero que 
amanhã façamos um grande debate aqui nesta Casa, 
não só falando da partilha, como do Fundo Social e 
também da cessão onerosa.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº     , DE 2010

De Plenário sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 8, de 2010 (PL nº 5.941, de 2009, 
na origem), que autoriza a União a ceder 
onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. – 
PETROBRAS o exercício das atividades de 
pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural 
e de outros hidrocarbonetos fluidos de que 
trata o inciso I do art. 177 da Constituição, 
e dá outras providências.

Relator: Senador Delcídio Amaral

I – Relatório

De iniciativa do Chefe do Poder Executivo e sub-
metido a regime de urgência constitucional, o PLC nº 
8, de 2010, tem o objetivo de (i) autorizar a União a 
ceder onerosamente a Petróleo Brasileiro S.A. – PE-
TROBRAS o exercício das atividades de pesquisa e 
lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocar-
bonetos fluidos de que trata o inciso I do art. 177 da 
Constituição, e (ii) autorizar a União a subscrever ações 

do capital social da PETROBRAS e a integralizá-las 
com títulos da dívida pública mobiliária federal.

A Exposição de Motivos (E.M.I.) nº 00039 – MME/
MF/MDIC/MP/CCIVIL, que reuniu os Ministérios de 
Minas e Energia, da Fazenda, do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento, Or-
çamento e Gestão e a Casa Civil na sustentação da 
necessidade da proposição em causa, valeu-se, em 
resumo, dos seguintes argumentos:

1. A proposta justifica-se pelo interesse 
da União, na condição de acionista controlado-
ra da PETROBRAS, em fortalecer a empresa 
com vistas a dotá-la com recursos decorren-
tes de áreas que se caracterizam pelo baixo 
risco exploratório e representam considerável 
potencial de rentabilidade;

2. Ao viabilizar a cessão onerosa, a União 
cria as condições para a exploração do pré-sal, 
otimizando a participação da sociedade bra-
sileira nas receitas decorrentes das riquezas 
representadas por esta importante e singular 
descoberta; e

3. A imediata exploração dessas áreas 
pela PETROBRAS é vantajosa para a união, 
posto que permite à sociedade em suma im-
portância, antecipar o usufruto dos benefícios 
representados pelo Pré-Sal. Além do mais, 
dado que a União não possui, ela própria, a 
estrutura necessária para as atividades explo-
ratórias desse potencial petrolífero ao ceder o 
exercício dessas atividades  à Petrobrás em 
contrapartida a uma compensação adequada, 
a União também, contribui para o crescimento 
e fortalecimento de uma empresa nacional de 
qual é acionista controladora.

Examinado na Câmara dos Deputados, um subs-
titutivo ao PL nº 5.941/2009 (PLC nº 08/2010) foi apro-
vado pela Comissão Especial, presidida pelo Deputa-
do Almeida Jardim e da relatoria do Deputado João 
Maia.

Em 11-2-2010, a Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados encaminhou o Projeto de Lei do Senado 
Federal através do Ofício nº 46/10/OS-GSE.

Recebido no Senado na mesma data, o Projeto 
foi submetido, nos termos do art. 375 do Regimento 
Interno à apreciação simultâneo das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, de Assun-
tos Econômicos – CAE e de Serviços de Infraestru-
tura – CI.

A Presidência do Senado Federal em 11-3-2010, 
recebeu a Mensagem nº 82 de 2010 (Mensagem nº 
118/2010 na origem), do Presidente da República, 
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solicitando que o PLC passasse a tramitar em regime 
de urgência bis termos previstos no § 1º do art. 64 da 
Constituição Federal.

Diante disso, a Presidência do Senado Federal, 
informou, aos Senadores que no período de 24 a 30 de 
março de 2010, poderiam apresentar emendas perante 
a primeira Comissão do despacho, pelo prazo único 
de cinco dias, úteis, de acordo com o art. 122, II, b c/c 
art. 375, I, do Regimento Interno.

II – EMENDAS

O PLC nº 08, de 2010 recebeu 5 emendas.
A Emenda nº 1 de autoria do Senador Paulo 

Paim, objetiva suprime a previsão constante da parte 
final do § 3º e o § 4º do art. 1º do PLC.

A Emenda nº 2, proposta pelo Senador Inácio 
Arruda, tem por objetivo alterar a redação do § 4º do 
art. 1º, do art. 3º e do art. 11 do PLC.

A Senadora Marina Silva apresentou as Emen-
das nºs 03 e 05, propondo, respectivamente a altera-
ção do parágrafo único do art. 2º, e a inclusão do art. 
12 e § 1º.

A Emenda nº 4, apresentada pelo Senador Re-
nato Casagrande, inclui os §§ 2º. 3º. 4º e 5º ao art. 3º, 
renumerando o atual parágrafo único para § 1º.

III – Análise

Trata-se de proposição cuja relevância pode ser 
medida pelo caráter estratégico do desenvolvimento 
do pré-sal para o país.

Antes, contudo, de discutir o mérito da proposta, 
gostaríamos de tecer algumas considerações sobre 
seus aspectos legais e econômicos.

a) Constitucionalidade do regime de cessão one-
rosa

Com a EC nº 09/95, a Constituição passou a ad-
mitir a contratação com empresas estatais ou privadas 
para a realização das atividades de pesquisa e lavra 
das jazidas de petróleo e gás natural (art. 177, inciso 
I), admissibilidade essa que ainda dependia de lei para 
ter eficácia (a Lei nº 9.478/97 decorre desta disposição 
constitucional e regula uma das formas possíveis para 
estas contratações).

Assim, foi promulgada a Lei nº 9.478/97, que não 
fechou, e nem poderia tê-lo feito, sob pena de violação 
à Constituição Federal, a possibilidade de, também por 
lei, se criarem outras modalidades contratuais para o 
exercício das atividades referidas no inciso I e § 1º do 
citado art. 177.

Note-se que o STF, no voto do Ministro EROS 
GRAU proferido na ADI 3273, já deixou claro que o art. 
177 admite que a lei crie inúmeras espécies contratuais 
para permitir o exercício indireto do monopólio, sendo 

o contrato de concessão apenas uma das espécies 
legislativamente cogitáveis, se não vejamos:

“Nos termos do § 1º do artigo 177 da 
Constituição do Brasil, essas contratações – 
contratações, note-se bem, não concessões – 
seriam materialmente impossíveis sem que os 
tratados da União se apropriassem, direta ou 
indiretamente, do produto da exploração das 
jazidas de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluídos. Apropriação direta ou 
indireta – enfatizo – no quadro das inúmeras 
modalidades de contraprestação atribuíveis ao 
contratado, a opção por uma das quais efeti-
vamente consubstancia, como anteriormente 
afirmado, uma escolha política. (...)

(...) o parágrafo que substituiu o contem-
plado na constituição conteve os efeitos do 
monopólio no plano da atividade, autorizando 
expressamente a União a contratar com em-
presas estatais ou privadas a realização das 
atividades previstas nos incisos I a IV do art. 
177, observadas as condições estabelecidas 
em Lei (...)

(...) A opção pelo tipo de contrato a ser 
celebrado com as empresas que vierem a 
atuar no mercado petrolífero não pertence ao 
Poder Judiciário: este não pode se imiscuir em 
decisões de caráter político. Opção pelo tipo 
de contrato a ser celebrado pela União e as 
empresas é, sem duvida, opção política, “STF, 
ADI 3273, trecho do voto do Min. Eros Grau, 
grifos nossos.

Deste modo, o regime contratual a ser estabele-
cido para as atividades de pesquisa e lavra de petróleo 
e gás natural, consubstancia uma opção política do 
Estado alicerçada no pilar constitucional do art. 177 
da Constituição Federal, que determinou que a forma 
de contratação para o exercício do monopólio sobre 
as atividades petrolíferas cabe ao poder  legislativo. O 
regime da cessão onerosa, que o PLC nº 08 cria, se 
consubstancia em uma dessas modalidades.

Ressalte-se, além disso, que a cessão onerosa 
de direitos exploratórios e de produção de uma quanti-
dade determinada de barris de petróleo não representa 
uma alienação da jazida em si, o que seria expressa-
mente vedado pela própria Constituição Federal, que 
estabelece que pertencem à União os depósitos de 
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos 
(art. 20 da Constituição Federal – CF/88). Nem mes-
mo lei, que seria inconstitucional, poderia autorizar a 
sua alienação.
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O referencial ao número de barris consiste, por-
tanto, em providência que visa a satisfazer a necessi-
dade de deixar o objeto contratual determinado, o que 
poderia ser feito geograficamente, temporalmente ou, 
como o PLC preferiu, quantitativamente.

O que pode ser transferido à iniciativa privada em 
razão do art. 177 não é a jazida, mas sim a atividade de 
aproveitá-la economicamente, cabendo a quem o fizer, 
pelo próprio direito de empresa, os frutos decorrentes 
da sua atividade, no caso os barris de petróleo.

Sendo assim, a cessão onerosa de direitos de 
exercer o monopólio da União de exploração e produ-
ção de petróleo e gás natural não constitui alienação 
da própria jazida, mas apenas a transferência do direito 
de exercer a atividade da própria jazida, mas apenas 
a transferência do direito de exercer a atividade eco-
nômica monopolizada pela União até o limite de barris 
estabelecido no § 1º do art. 1º do PLC, ao deve ser 
acrescida, no instrumento contratual a ser celebrado, 
a área em que poderá se dar tal produção.

b) Dispensa de licitação para contratar a Petro-
bras.

O próprio Texto da Constituição, no art. 37, XXI, 
prevê a possibilidade de a lei estipular situações em 
que não se exigirá licitação, sendo certo que há mui-
tas leis ordinárias que preveem dispensa de licitação, 
sendo certo que há muitas leis ordinárias que preveem 
dispensa de licitação.

Sem prejuízo dessa possibilidade, é sabido que 
a Lei que dispensar a licitação terá que se pautar pe-
los princípios da legitimidade e da razoabilidade para 
que se revista de constitucionalidade.

Neste sentido, é legítima e razoável a decisão 
política da União em utilizar ente da sua administração 
pública (através da contratação direta da Petrobras) 
para realizar atividade que considera estratégica e re-
levante para o interesse coletivo.

A dispensa de licitação em favor da Petrobras res-
guarda o princípio da isonomia extraído do art. 173, § 1º, 
II. Isto porque o art. 173 da CF (regime das empresas 
privadas) reconhece a possibilidade de relativização 
desta regra (“Ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição”). Assim, de forma expressa, o art. 177 da 
CF, ao estabelecer que as atividades de pesquisa e lavra 
de petróleo são monopólio da União, permite afastar a 
atuação privada, facultando o exercício das atividades 
monopolizadas de forma exclusiva pela União, através 
dos entes de sua administração pública.

Igualmente, a dispensa de licitação em favor da 
Petrobras preserva os princípios da livre iniciativa e da 
livre concorrência previstos no art. 170 da CF. 

A própria CF, ao estabelecer os monopólios pú-
blicos, expressamente excepciona a livre iniciativa e a 

livre concorrência nas atividades econômicas estabe-
lecidas originariamente como monopólio estatal.

O monopólio (exclusividade no exercício de de-
terminada atividade econômica) é a antítese da livre 
iniciativa e da livre concorrência. Assim, se a União 
houver por bem exercer as atividades monopolizadas 
por meio de um dos seus entes, afastando a livre ini-
ciativa e a livre competição, não estará contrariando 
os ditames dos arts. 170 e 173 da CF.

Assim, também, se o PLC estabelecer dispensa 
de licitação em favor da Petrobras, para aquelas ativi-
dades de E&P nas áreas referentes à cessão onerosa, 
está afastada, por regra de mesma hierarquia, a hipóte-
se do art. 61 da Lei do Petróleo, que enseja a atuação 
da Petrobras em livre concorrência com outras empre-
sas, aplicável tão somente quando o Estado definir que 
haverá concorrência em determinadas áreas.

Vale finalmente ressaltar que a dispensa de li-
citação para contratar a Petrobras não inova no or-
denamento jurídico infraconstitucional, já tendo sido 
adotada anteriormente pela própria Lei do Petróleo, 
nos arts. 32, 33 e 34.

Sob a égide dos dispositivos acima citados foram 
celebrados 397 contratos de concessão com a Petro-
bras, por dispensar de licitação, no que se convencionou 
chamar de Rodada Zero de Licitações da ANP.

c) a precificação da cessão onerosa
O balanceamento econômico-financeiro da ces-

são onerosa está assegurado pelo mecanismo con-
templado pelo PLC para a avaliação dos direitos a 
serem cedidos. Esse mecanismo prevê a emissão de 
laudos independentes a serem produzidos por enti-
dades certificadoras internacionais, que deverão ob-
servar as melhores práticas da indústria. Isto implica 
necessariamente, uma justa valorização dos direitos, 
levando-se em consideração todas as variáveis neces-
sárias a sua correta precificação, quais sejam, a curva 
de preço futuro de petróleo, o custo da produção, os 
royalties incidentes. Os investimentos necessários, o 
grau de conhecimento das reservas, o volume de óleo, 
a curva de produção, a aplicação de uma taxa de des-
conto usual para transações congêneres. Trata-se de 
metodologia de avaliação de ativos (direitos de explo-
rar e produzir petróleo e gás natural de ampla adoção 
no mercado mundial).

Outra importante previsão do PLC é a de o va-
lor de tais direitos será necessariamente revisto, tão 
logo se alcance maior conhecimento das variáveis 
envolvidas na avaliação, como forma de garantir que 
(i) a União receba efetivamente o valor econômico, 
representado da cessão onerosa no momento, desta 
reavaliação e (ii) a Petrobras tenha pago o valor justo 
pelos direitos adquiridos.
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d) A situação dos acionistas minoritários da Petro-
bras no regime de cessão onerosa

O regime de cessão onerosa não propiciaria, a 
priori, benefício ou lesão aos acionistas da Petrobras, 
minoritários ou não, porque, como o próprio nome do 
contrato diz, a cessão será onerosa, o que, em prin-
cípio, implica uma relação de equivalência de presta-
ções. Assim sendo, os critérios de fixação do preço e 
da forma de aquisição dos direitos é que devem ter 
sua razoabilidade atendida.

Quanto a esse aspecto, o PLC estabelece que 
a valorização da cessão onerosa dar-se-á “a partir de 
laudos técnicos produzidos por entidades certificado-
ras, observadas as melhores práticas da indústria”, 
isto é, o valor a ser definido para a cessão onerosa 
será um valor que necessariamente refletirá a prática 
do mercado.

Dessa forma, a União não será prejudicada, com 
benefício de minoritários da Petrobras, nem acionis-
tas minoritários serão prejudicados com consequente 
benefício da União. O PLC estrutura a operação para 
que esta garanta uma relação de troca justa e equili-
brada entre a União, cedente dos direitos, e a Petro-
bras, cessionária dos mesmos.

Além disso, qualquer inexatidão na valoração 
inicial da cessão onerosa, decorrente do atual estágio 
de conhecimento das áreas que serão objeto desta 
cessão, deverá ser sanada com a revisão de valor que 
está prevista no PLC, em seu artigo 6º inciso V, que 
ocorrerá após a celebração do contrato. No momento 
da revisão, já se terá o conhecimento necessário para 
se definir, com a precisão adequada, os reais custos de 
investimentos e de operação, o que permitirá corrigir 
qualquer eventual imprecisão do valor inicial.

Eventuais contradições e conflitos de interesses 
– em especial o interesse público justificador de sua 
criação e o interesse dos acionistas minoritários em 
obter lucratividade – são inerentes à própria natureza 
híbrida das sociedades de economia mista. E, como a 
figura dessas sociedades encontra-se constitucional-
mente positivada (p. ex., art. 37, XIX e 173, § 1º, da 
CF), ou seja, está expressamente admitida na Cons-
tituição, fica ao alvedrio do Legislador decidir quanto 
à criação e atribuição de atividades a sociedades de 
economia mista ou a outros modelos organizacionais 
deixados à sua disposição pelo Constituinte.

Em tal situação estariam, por exemplo, todas 
as inúmeras sociedades de economia mista federais, 
estaduais e municipais que receberam com exclusi-
vidade dos seus entes controladores a exploração 
de serviços públicos econômicos, muitos deles com 
grande potencial lucrativo e cobiçados pela iniciativa 

privada, como o fornecimento de água e a coleta de 
lixo domiciliar.

As especificidades da exploração e produção das 
jazidas do pré-sal, associada à importância que o as-
sunto tem para o interesse coletivo, justificam a deci-
são política da União em utilizar a sua administração 
pública (através da contratação direta da Petrobras) 
para realizar atividade que considera estratégica e 
relevante para o interesse coletivo.

Dessa forma, não há inconstitucionalidades ou 
antijuridicidades no PLC nº 8, de 2010 e, no mérito, 
justifica-se plenamente a autorização à União para 
ceder onerosamente à Petrobras o exercício das 
atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que 
trata o inciso I do art. 177 da Constituição, bem como 
para subscrever ações do capital social da Petrobras 
e integralizá-las com títulos da dívida pública mobi-
liária federal.

Quanto às emendas, apresentamos a seguir nos-
sa análise e posição. 

A Emenda nº 1 visa a excluir a possibilidade de a 
Petrobras devolver áreas de concessão relativas a cam-
pos terrestres em desenvolvimento ou em produção, 
como parte do pagamento pela cessão onerosa, num 
montante equivalente a 100.000.000 (cem milhões) de 
boe (barris de óleo equivalentes) de petróleo e/ou gás 
de volumes recuperáveis. Assim, somos contrários a 
exclusão proposta, pela mesma justificativa, pela qual 
tal disposição foi inserida no projeto de lei original, qual 
seja, estimular as empresas independentes de petróleo 
e gás natural de pequeno e médio porte.

Somos contrários à Emenda nº 2, tendo em vis-
ta que esta possui, em essência, o mesmo conteúdo 
da Emenda nº 1.

As Emendas nºs 3 a 5 propõem, respectivamente 
(i) o pagamento de uma compensação pela emissão 
de gases de efeito estufa decorrentes de exploração 
e produção de petróleo, de gás naturas e de outros 
hidrocarbonetos fluidos, e (ii) a realização de estudos 
técnico-ambientais na identificação e distribuição ge-
ográfica das áreas objeto da cessão onerosa. Com 
relação a primeira proposição, somos contrários por 
já existirem compensações ambientais na legislação 
vigente. No que tange à segunda proposição, somos 
contrários, já que estudos técnico-ambientais serão 
realizados após a assinatura do contrato, conforme 
estabelece a legislação vigente.

E, finalmente, manifestamos nossa contrariedade 
à Emenda nº 4, pois a pré-definição de valores, tanto 
para os barris relacionados à cessão onerosa, quanto 
para as áreas a serem potencialmente devolvidas pela 
Petrobras, fere as melhores práticas da indústria, que 
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prescrevem metodologia específica e bem conhecida 
para se utilizar em tal situação. Além disso, o valor 
proposto na Emenda (25% do valor médio do petró-
leo) é incoerente, pois para a valorização devem ser 
considerados os investimentos, os custos operacionais 
e outros elementos, trazidos a valor presente do que 
deverá resultar em um valor para o barril, diferente do 
então proposto. Em verdade, o valor proposto na emen-
da muito provavelmente inviabilizaria a operação.

IV – Voto

Ante as razões comentadas, voto pela aprovação 
do PLC nº 8, de 2010, sem o acatamento das Emendas 
de nºs 1 a 5. – Senador Delcídio Amaral.

Durante o discurso do Sr. Delcídio Ama-
ral, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

Durante o discurso do Sr. Delcídio Ama-
ral, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Sr. Presidente, se o Senador Delcídio Amaral e 
V. Exª concordassem, eu gostaria de pedir um escla-
recimento.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Acabamos de ouvir o Senador Delcídio Amaral, que 
deu o seu relatório sobre a matéria e as emendas, 
em substituição às Comissões de Constituição Jus-
tiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos, e de In-
fraestrutura.

Senador Francisco Dornelles, normalmente não 
poderia, mas como estamos em entendimento, vamos 
franquear a palavra a V. Exª.

Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ. Sem revisão do orador.) – Senador Delcídio, eu 
queria cumprimentar V. Exª pelo brilhante relatório 
apresentado, que, aliás, é compatível com todos os re-
latórios que V. Exª tem apresentado nesta Casa e que 
revelam sua competência, sua capacidade de síntese 
e objetividade. Se V. Exª me permite, eu faço um único 
questionamento, até numa questão de mérito.

Vamos ter um processo de capitalização cha-
mado momento 1. A União entregará títulos públicos 
e, com isso, vai subscrever o aumento de capital da 
Petrobras. Nesse momento em que entregou o título, 
a capitalização está realizada.

No segundo momento, com esses títulos, a União, 
por meio de uma cessão onerosa, vai adquirir um cam-
po de onde obterá os cinco milhões de barris.

Pergunto a V. Exª, que é o maior conhecedor 
do Brasil sobre este assunto: por que não paramos 
no momento 1? Ou seja, no momento em que a 
União fez a capitalização em títulos, está encerra-
do o processo de capitalização da Petrobras. V. Exª 
veja o seguinte: se fosse de 21 bilhões o aumento 
de capital, a União entraria com 7, e 14 viriam do 
setor privado. Qual a razão específica da necessida-
de de irmos ao momento 2? Ou seja, fazer a troca 
dos títulos por uma cessão onerosa – que V. Exª foi 
extremamente competente ao explicar, mas tem que 
reconhecer que é uma bola dividida e pode dar pro-
blemas jurídicos no momento em que for feito. Não 
seria mais simples pararmos no momento 1? Qual 
o inconveniente que V. Exª veria se parássemos a 
capitalização no momento 1?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Senador Dornelles, essa foi uma preocupação que 
tive logo quando tratamos dessa questão. Havia duas 
preocupações. Uma que foi também muito discutida à 
época: por que a Petrobras não deu, não colocou, não 
disponibilizou como ativos aqueles campos que ela 
venceu em leilões, por exemplo? Isso seria, em tese, 
uma forma muito mais fácil de se fazer a capitalização. 
Só que o problema é o seguinte: isso eu não posso 
lançar como ativo; isso não é reconhecido na indústria 
de petróleo. Portanto, no meu balanço, eu não posso 
colocar essas áreas provenientes dos leilões como ati-
vos para lastrear uma operação de capitalização. Por-
tanto, eu não poderia usar esse procedimento que seria 
em tese um procedimento muito fácil, até porque são 
reservas provadas, e reservas provadas, pelas regras 
da Contabilidade, especialmente no setor de petróleo, 
não podem ser utilizadas como ativos, lastreando uma 
operação de capitalização.

O outro caso é o problema do Governo, é o pro-
blema do primário. Como é que essa operação se 
dá? Ela tem duas etapas exatamente por isto: faz-
se a subscrição, colocam-se os títulos e, em agosto, 
isso é devolvido para o Governo. Com isso, o que 
acontece? Eu desalavanco a Petrobras e, segundo, 
não prejudico o primário do Governo. É por isso que 
foi escolhida a cessão onerosa e foi feita com essas 
duas etapas.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Que-
remos informar ao Plenário que já se encontram abertas 
as inscrições para discussão do PLC nº 7, de 2010, o do 
Fundo Social, cujo Relator foi o Senador Romero. 
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Já estão inscritos Antonio Carlos Júnior, Kátia 
Abreu e Alvaro Dias. E para discussão do PLC nº 8, de 
2010, sobre a capitalização, cujo Relator foi o brilhante 
Delcídio Amaral. Está inscrito Antonio Carlos Júnior.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Deixe-me continuar; estamos na ordem.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – São as 
inscrições, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
inscrição está aberta aqui.

Francisco Dornelles acaba de fazer inscrição na 
capitalização.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Eu quero me inscrever nos dois, Sr. Presiden-
te.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, para discutir o PLC nº 7.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Um instante, eu queria dar uma resposta ao Senador 
Mário Couto.

Senador Mário Couto, lamentamos informar que 
procuramos atendê-lo, mas só seria possível se tivesse 
a aquiescência de todas as Lideranças. O PSB não se 
manifestou e o Governo foi contra. Então, em outra opor-
tunidade, faremos votar o requerimento de V. Exª.

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

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, só quero fazer uma consulta a V. Exª. O Governo 
foi contra o meu requerimento?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Foi. Eu ia incluí-lo na pauta agora, mas isso...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Certo, 
mas V. Exª pode incluir na pauta de amanhã. Aí, sem 
acordo de liderança.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nós vamos consultar o trabalho que a Secretaria fez. 
O PSB não se manifestou e o Governo foi contra.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Tudo bem, 
eu aceito que o Governo não tenha interesse em apro-
var o ...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Mas eu quero mostrar a boa vontade da Mesa em 
atendê-lo.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Não, eu 
sei disso.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Só um 
instantinho, Senador César; um instantinho, Senador 
Paim.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mário Couto. Depois, V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu só quero 
que V. Exª coloque na pauta de amanhã ou de quando 
o Regimento permitir. Eu quero usar o Regimento da 
Casa agora! É meu direito!

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

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pronto! 
Pronto! Para não depender de ninguém.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Para que V. Exª saiba, eu assinei como Líder do 
PSC.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu que-
ro o meu direito! Então, quero que V. Exª coloque na 
pauta regimentalmente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pois V. Exª foi derrotado com a minha assinatura.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Queira 
ou não queira o Governo, eu vou aprovar o requeri-
mento.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente. É só para me inscrever no PLC 
nº 7, para discutir o Fundo Social.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr. 
Presidente...

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Secretária Cláudia Lyra está fazendo a inscrição. Ago-
ra, o Senador César Borges; depois, V. Exª.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero solicitar 
a V. Exª – eu peço a atenção da Drª Cláudia Lyra – para 
que coloque na pauta, não sei se hoje haveria número 
suficiente, mas, pelo menos, na pauta de amanhã, a 
votação da indicação do Dr. Luiz Moreira Gomes Júnior 
para o Conselho Nacional de Justiça, que já foi aprova-
do na Comissão de Constituição e Justiça por 17 votos 
favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 
Então, é para que seja feita essa indicação enquanto 
há número nesta Casa para a votação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Não 
havendo objeção das Lideranças, nós vamos providen-
ciar e pedir à Secretária-Geral, se for possível...

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Para 
concluir, Sr. Presidente...

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL374



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 9 26985 

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Ainda 
pela ordem. Eu quero dizer ao Plenário que, amanhã, 
às 11 horas e 30 minutos, haverá uma reunião conjunta 
de quatro Comissões na Comissão de Constituição e 
Justiça – serão a Comissão de Constituição e Justiça, 
a CAE, a Comissão de Assuntos Sociais e a Comissão 
de Meio Ambiente –, para votarmos o plano nacional 
de resíduos sólidos. Numa única comissão. Eu sou o 
Relator nas quatro comissões. É um único projeto, mui-
to importante. E estamos, exatamente nesta semana, 
comemorando a Semana Mundial do Meio Ambien-
te; o Dia Mundial do Meio Ambiente transcorreu no 
dia 6. Então, que os componentes dessas comissões 
possam aprovar esse projeto amanhã e, se possível, 
aprovarmos urgência para vir a plenário para que este 
projeto da maior importância, que tem a concordância 
de toda a sociedade, do Governo Federal, de todas 
as entidades envolvidas na questão dos resíduos só-
lidos, possa ser aprovado, em homenagem ao meio 
ambiente brasileiro, o marco regulatório para os resí-
duos sólidos no Brasil.

Então, primeiro, às 11h30, reunião conjunta das 
quatro Comissões. Em seguida, se possível que pos-
samos encaminhar ao plenário, para votação amanhã, 
esse importante projeto.

Era isso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Senador Gim Argello. Depois...
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem revisão 

do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. Informo ao 
Senador César Borges que estaremos amanhã às 
11h30, porque é um projeto muito importante esse 
sobre resíduos sólidos nesta semana do meio am-
biente.

Quero dizer que fiquei muito feliz com esse acor-
do firmado pelo Líder do Governo e relator Romero 
Jucá com o Líder José Agripino, com o Líder Arthur 
Virgílio, com o Líder Renan, para votação somente 
amanhã, porque, dentro da Bancada do PTB, sobre 
esse projeto, ainda há divergências. Então, essas 
próximas 24 horas serão muito importantes para que 
a Bancada do PTB possa realmente estar coesa na 
votação desses projetos que são importantes para a 
Nação brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora, pela ordem, tem a palavra o Senador Tasso 
Jereissati.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Mão 
Santa, apenas para corroborar e apoiar o pedido do 
Senador César Borges para que seja colocada em vo-
tação uma das melhores sabatinas que tivemos aqui 
no Conselho Nacional de Justiça, feita pelo Luiz Mo-
reira, que foi aprovado por unanimidade na Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Se nós pudéssemos dar a essa matéria, como 
sugeriu o Senador César Borges, a devida prioridade, 
seria muito importante e muito justo.

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

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, concedo a palavra ao Sr. Senador AD, 
Alvaro Dias. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nes-
te momento, no Paraná, na capital e em mais doze 
cidades, a OAB, com mais quatrocentas entidades 
organiza, uma movimentação, uma manifestação de 
protestos contra a corrupção na Administração Pú-
blica do Estado.

E eu quero pedir a V. Exª que autorize seja con-
signado nos Anais do Senado Federal um artigo do 
Presidente da OAB do Paraná, José Lúcio Glomb:

“Hoje seremos milhares na Boca Mal-
dita:

Como é da natureza de nosso povo, paci-
ficamente, não levaremos mais do que a nossa 
voz, porque não existe nada mais ensurdece-
dor que a voz da indignação.” 

O título é “O Paraná que queremos.” 

Eu peço a V Exª, já que não posso fazer a leitu-
ra de todo o artigo, que autorize seja consignado nos 
Anais do Senado Federal esse brilhante artigo escrito 
pelo Dr. José Lúcio Glomb, Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, seção do Paraná.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210 do Re-
gimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC - PI) – V. 
Exª será atendido de acordo com o Regimento.

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

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu também 
gostaria de apoiar que fosse colocado em pauta o mais 
breve possível a indicação do Dr. Luiz Moreira para o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

Então, assim que for possível colocar em vota-
ção, o mais breve possível, eu gostaria de apoiar essa 
indicação, para que fosse votada de imediato.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC - PI) – 
Amanhã será trazida a matéria ao plenário. Havendo 
acordo de Liderança, será votada.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC - PI) – 
Agora, queremos manifestar aqui que já estão escri-
to para o PLC nº 7, o do Fundo, cuja relatoria foi do 
Senador Romero: Antonio Carlos Júnior, Kátia Abreu, 
Alvaro Dias, Paulo Paim, Roberto Cavalcanti, Jeffer-
son Praia, Renato Casagrande, Lúcia Vânia e Antonio 
Carlos Valadares e César Borges. 

E para o PLC nº 8, da capitalização, cujo rela-
tor foi o Senador Delcídio Amaral, para discutir estão 
inscritos: Antonio Carlos Júnior, Francisco Dornelles, 
Alvaro Dias, Roberto Cavalcanti, Francisco Dornelles 
– duas vezes, esse quer falar mesmo –; Renato Ca-
sagrande e Antonio Carlos Valadares. 

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

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
agradeceria se pudesse também colocar, na Ordem do 
Dia de amanhã, o projeto relativo à doação do Gover-
no brasileiro a Gaza, na Palestina, que está na mesa 
para apreciação e votação o quanto antes. Agradeço. 
É uma solicitação, inclusive do Itamaraty.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Secretária-Geral informa que está incluída na sessão do 
dia 15 deste mês pela manhã. V. Exª será atendido. 

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

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de 
ter o meu nome inscrito para discussão, amanhã, do 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Tem 
a palavra, pela ordem, o Senador Heráclito Fortes. 

Qual dos dois, Heráclito? São dois. Tem a capi-
talização e o fundo. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Nos 
dois. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nos dois – Senador Heráclito Fortes, do Piauí. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, vou ouvir, primeiro, o Senador Garibaldi; 
e, em seguida, Flexa Ribeiro. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Presidente 
da República Luiz Inácio Lula da Silva visitará o meu 
Estado a partir de hoje à noite. E, amanhã, vai cumprir 
uma programação que eu considero das mais signi-
ficativas para a economia do Estado e também para 
a vida social. 

Na verdade, às 10 horas, haverá inauguração de 
uma unidade de pronto atendimento, que é uma unida-
de pioneira, uma vez que poucas foram as unidades já 
inauguradas no País e, no Nordeste, apenas essa.

Por outro lado, numa solenidade no Centro de 
Convenções do Estado, o Presidente vai assinar a au-
torização de duas ZPEs, sendo uma para o Município 
de Macaíba, na área metropolitana de Natal, e a outra 
no Município de Assú, também numa região próspera 
do Estado, a chamada região do Vale do Açu.

Vai também Sua Excelência assinar autorização 
para que o aeroporto de São Gonçalo, que é um aero-
porto estratégico para o desenvolvimento do Estado, 
uma vez que Natal – São Gonçalo, onde está sediado 
o aeroporto – é o ponto mais próximo do Brasil com 
a Europa, com a África, com os Estados Unidos, seja 
um verdadeiro gateway, distribuindo cargas por todo 
o Brasil, recebendo e redistribuindo essas cargas.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, não poderíamos 
deixar de assinalar que essa visita vai proporcionar 
a nosso Estado sobretudo a possibilidade de enve-
redarmos por um caminho novo, em razão do nosso 
desenvolvimento, uma vez que tivemos, antes disso, 
várias perdas e temos de recuperá-las. 

Havia a perda até então do nosso porto, que con-
tinua apresentando, de certa maneira, problemas pelo 
seu baixo calado. Tivemos também a perda da Trans-
nordestina. O Rio Grande do Norte foi praticamente 
excluído do traçado da Transnordestina. 

Portanto, só agora estamos nesse processo de 
recuperação, como já disse, dessas perdas. Espero que 
tenhamos seu desfecho claro amanhã com a assinatura 
desses atos por parte do Presidente da República.

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

Está encerrada a Ordem do Dia.
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São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010 

(Em regime de urgência,  
nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos dos arts. 353, 
parágrafo único, e 375 do Regimento Interno)

Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010, 
de autoria do Presidente da República, que dis-
põe sobre a exploração e a produção de petró-
leo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos sob o regime de partilha de produção, em 
áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, altera 
dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997, e dá outras providências. (Exploração e 
produção de petróleo; competências do CNPE, 
da ANP e do Ministério de Minas e Energia; 
casos de contratação direta e de licitação para 
exploração de petróleo; contratos de partilha de 
produção; rateio das rendas governamentais 
no regime de partilha de produção (royalties); 
comercialização do petróleo.)

Relator: Senador Romero Jucá (art. 140 
do Regimento Interno)

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 27, DE 2010 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 27, de 2010(apresentado 
como conclusão do Parecer nº 103, de 2010, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Gim Argello), que apro-
va a Programação Monetária para o quarto 
trimestre de 2009.

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 278, DE 2010 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto De 
Decreto Legislativo nº 278, de 2010, de autoria 
da Comissão de Assuntos Econômicos, que 
aprova a Programação Monetária para o pri-
meiro trimestre de 2010.

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 279, DE 2010 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto De 
Decreto Legislativo nº 279, de 2010, de autoria 
da Comissão de Assuntos Econômicos, que 
aprova a Programação Monetária para o se-
gundo trimestre de 2010.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 28, DE 2009

Votação, em segundo 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 di-
vórcio, suprimindo o requisito de prévia separação 
judicial por mais de um ano ou de comprovada 
separação de fato por mais de dois anos.

Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

8 
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.

9 
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 
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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.

10 
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.

11 
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.

12 
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.

13 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2003

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 89, de 2003, tendo como primeira signatária 
a Senadora Ideli Salvatti, que dá nova redação 
aos arts. 93 e 95 da Constituição Federal, para 
impedir a utilização da aposentadoria dos ma-
gistrados como medida disciplinar e permitir a 
perda de cargo, nos casos que estabelece.

Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Subs-
titutivo), que oferece.

14 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 17, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 17, de 2008, tendo como primeiro signatário 
o Senador Arthur Virgílio, que acrescenta ar-
tigos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (prorrogação dos benefícios para 
a Zona Franca de Manaus).

Parecer sob nº 1.084, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor ad hoc: Senador Neuto de Conto, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

15 
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.

16 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem, 
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº 
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8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências”, para determinar que o 
atendimento de urgências e emergências mé-
dicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
seja prestado pela iniciativa privada, mediante 
ressarcimento, nos casos em que as disponi-
bilidades do Sistema forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial.

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

17 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem, 
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utili-
zação do jateamento de areia a seco.

Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

18 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem, 
do Deputado João Herrmann Neto), que altera 
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para 
determinar a publicidade dos valores reverti-
dos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985.

Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

19 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao 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 serviços de psicologia e 
de serviço social nas redes públicas de edu-
cação básica.

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000, 
na Casa de origem), que extingue as listas trí-
plices do processo de escolha dos dirigentes 
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de 
21 de dezembro de 1995.

Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Co-
missão de Educação, Relator ad hoc: Senador 
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Russo-
manno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providên-
cias (inclui o peso dentre as informações que 
devem ser prestadas ao consumidor quando 
da oferta e apresentação de um produto).

Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005; 
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões – de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador José Jorge, 1º pronunciamento (sobre o 
Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, 
de redação, que apresenta; 2º pronunciamen-
to (sobre a Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: 
Senador Expedito Júnior: favorável à Emenda nº 
2-Plen, nos termos de Subemenda; e – de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle, Relator: Senador Valdir Raupp, 1º 
pronunciamento (sobre o Projeto): favorável ao 
Projeto e a Emenda nº 1-CCJ; 2º pronunciamento 
(sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável à Emenda 
nº 2-Plen, na forma de Subemenda.

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 64, de 2004 (nº 3.842/97, 
na Casa de origem, do Deputado Inácio Ar-
ruda), que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
realização do exame denominado Emissões 
Evocadas Otoacústicas.

Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
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Senador Flávio Arns, com as Emendas nºs 1 
e 2-CAS, de redação, que apresenta.

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na 
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo), 
que define prioridades para a destinação de 
produtos de origem animal e vegetal apreen-
didos na forma da lei, alterando as Leis nºs 
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972, 
de 25 de maio de 2000.

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a 
2.775, de 2009, das Comissões

– de Agricultura e Reforma Agrária, Re-
lator: Senador Marcelo Crivella;

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior; e

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador João Durval.

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2006 (nº 709/2003, 
na Casa de origem, da Deputada Perpétua 
Almeida), que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de exposição de obras de artistas nacionais 
em prédios públicos da União e de suas au-
tarquias e fundações públicas.

Pareceres sob nºs 2.520 e 2.521, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que apresenta; e

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tora: Senadora Marisa Serrano, favorável, nos 
termos do Substitutivo aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça e Cidadania.

25 
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.

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001, 
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso 
e outros Senhores Deputados), que dispõe 
sobre a criação dos Comitês de Estudos e 
Prevenção à Mortalidade Materna.

Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão 
Santa, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece.

27 
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.

28 
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.

29 
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 re-
voga o art. 508 da Consolidação das Leis do Tra-
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balho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943 (revoga o artigo que permite a 
rescisão de contrato de trabalho, por justa causa, 
do empregado bancário inadimplente).

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Paulo Paim.

30 
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.

31 
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.

32 
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.

33 
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 ofe-
rece.

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo 
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, de forma a obrigar a realiza-
ção de exames periódicos para avaliar a saú-
de dos atletas e prever a disponibilização de 
equipes de atendimento de emergência em 
competições profissionais.

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e 
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de 
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns.

35 
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.

36 
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. 

383ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



26994 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010

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).

37 
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.

38 
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; e de Assuntos Sociais, 
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em au-
diência, nos termos do Requerimento nº 636, 
de 2009).

39 
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.

40 
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.

41 
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.

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008

Discussão, em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que dispõe sobre a criação de áre-
as específicas e instalação de assentos para 
pessoas portadoras de deficiência e pessoas 
obesas e dá outras providências.

Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-
lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece.

43 
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.
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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.

44 
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.

45 
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.

46 
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; e

– 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.

47 
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.

48 
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.

49 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 18, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dá nova redação ao inciso 
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, 
para alterar a estrutura básica do Ministério 
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério 
do Esporte).

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá.

50 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 77, DE 2007 
(Tramitando nos termos  

dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão 
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Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador João Ribeiro), 
que aprova as contas do Governo Federal, do 
Senado Federal, da Câmara dos Deputados, 
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tri-
bunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Fe-
deral de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da 
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal 
e Territórios e do Ministério Público da União, 
relativas ao exercício de 2003.

51 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 60, DE 2009 
(Tramitando nos termos  

dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Gim Argello), que 
aprova as Contas do Governo Federal relativas 
ao Exercício de 2004.

52 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 

(Tramita nos termos  
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)

Discussão, em segundo turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 
de março de 1952, que dispõe sobre as Co-
missões Parlamentares de Inquérito (tipifica as 
condutas de fazer afirmação falsa ou negar a 
verdade, na condição de indiciado ou acusa-
do, em inquéritos, 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.

53 
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.

54 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 5, de 2008)

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.

55 
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 Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, 
favorável, nos termos do Substitutivo, oferecido 
pela Comissão de Assuntos Sociais.
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56 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia,  
nos termos do Recurso nº 7, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria 
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº 
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor 
sobre a fixação e o ajuste dos parâmetros, ín-
dices e indicadores de produtividade.

Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de 
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º 
pronunciamento (sobre o projeto): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substituti-
vo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com 
voto em separado do Senador Sadi Cassol.

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Comple-

mentares, 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 390, de

2005-Complementar, de autoria do Se-
nador Renan Calheiros e outros Senhores 
Senadores, que altera os arts. 1º e 22 da Lei 
Complementar nº 64, de 1990 – Lei das Inelegi-
bilidades (dispõe sobre crimes e procedimentos 
relativos a inelegibilidades e sobre o sistema 
de prestação de contas eleitorais).

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 175, DE 2003 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que 
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que 
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos 
que tiveram suas contas relativas ao exercício 
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo 
órgão competente.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegi-
bilidades), para declarar a inelegibilidade, em 

387ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



26998 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010

quaisquer outros Municípios do mesmo Esta-
do, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na 
eleição imediatamente anterior.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

60 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que 
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de 
Inelegibilidade), para estabelecer que os Chefes 
do Poder Executivo e respectivos Vices devem 
se licenciar para concorrer à reeleição.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-

rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

61 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acres-
centa a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade, nas eleições 
subseqüentes, do ocupante de cargo público 
que a ele renuncie.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

62 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
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Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

63 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Tião Viana, que altera 
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de 
1990, para acrescentar nova hipótese de ine-
legibilidade quando houver renúncia ao man-
dato parlamentar.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 

Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

64 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 313, de

2005-Complementar, de autoria do Sena-
dor Pedro Simon que acrescenta a alínea “j” ao 
inciso I do art. 1º e dá nova redação à alínea 
“d” do inciso I do art. 1º e ao inciso XIV, do art. 
22, da Lei Complementar nº 64, de 1990.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

65 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
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altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

66 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 381, DE 2005 –COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon 
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-

rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

67 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, que altera a redação do inciso I do art. 1° 
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

68 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Romeu Tuma, que al-
tera a redação da alínea “g” do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
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de 1990, para impedir que a mera propositura 
de ação judicial que vise desconstituir a deci-
são que rejeitou as contas de agente público 
suspenda sua inelegibilidade.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

69 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 
condenados ou processados por crime contra 
a administração pública.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-

rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

70 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complemen-
tar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, 
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para tornar inelegível o candidato que tenha 
parentes ocupantes de cargos comissionados, 
na mesma circunscrição e estender aos paren-
tes próximos as condições de inelegibilidade 
aplicáveis aos agentes políticos.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

71 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
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que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para 
tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e 
comentaristas de programas de rádio ou televisão 
que não se afastarem de suas funções até um ano 
antes do pleito, e proibir detentores de mandatos 
eletivos de exercer essas atividades.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

72 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 

Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

73 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

74 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera 

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL392



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 9 27003 

a alínea g do art. 1º da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a 
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento, 
no prazo de três meses da decisão adminis-
trativa irrecorrível do órgão competente para 
rejeição das contas, de ação que questione a 
legalidade dessa deliberação.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

75 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008 
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 
2007-Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008– Complementares)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 

nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

76 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para fazer constar que a contagem 
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

77 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
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a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

78 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 1, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do 
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei 
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obri-
gatoriedade do ensino da Libras na educação 
infantil e no ensino fundamental.

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 
2008, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): 
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, 
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na 
forma de subemenda que apresenta.

79 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 19, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 

para limitar as exigências das instituições fi-
nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social.

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 
2009, das Comissões:

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, contrário; e

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com absten-
ção do Senador Antonio Carlos Valadares.

80 
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.

81 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 17, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da 
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera 
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para 
prever o exame criminológico para progressão 
de regime, livramento condicional, indulto e 
comutação de pena.

Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comis-
são de Constituição Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

82 
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-
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nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal.

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande.

83 
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.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Voltamos à lista de oradores.

Como Líder, Renan Calheiros, que permutou 
com Mão Santa.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presi-
dente, eu tinha pedido pela ordem. V. Exª disse que 
atenderia ao Senador...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Peço desculpas a V. Exª. Pela ordem. Com a paciência 
do Senador. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É para 
pedir minha inscrição para discussão, amanhã, dos 
dois projetos. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
V. Exª será atendido agora. Drª Cláudia Lyra, nossa 
Secretária-Geral, o Dr. Flexa Ribeiro quer inscrever-se 
nos dois temas: capitalização e fundo. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com a palavra, Renan Calheiros, falando como Líder 
do PMDB. 

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito 
obrigado a V. Exª.

Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senado-
ras...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI. 
Fora do microfone.) – V. Exª, regimentalmente, terá 
10 minutos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem 
revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Amanhã, à tarde, o Presidente Lula estará em 
Alagoas, para participar, Sr. Presidente e Srs. Sena-
dores, no Município de São Miguel dos Campos, da 
solenidade de assinatura das ordens de serviço rela-
tivas à duplicação da rodovia BR-101.

Serão, Sr. Presidente e Srs. Senadores, liberados 
para esta importante obra em Alagoas cerca de R$1,5 
bilhão. A duplicação da BR-101 faz parte do Programa 
de Aceleração do Crescimento, o PAC.

A nova pista, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
com 248 quilômetros, vai ser construída em concreto, o 
que aumenta a vida útil da pavimentação, onde circula 
uma média de 10 mil veículos todos os dias.

Com a duplicação, teremos mais segurança para 
todos que usam a rodovia BR-101, em Alagoas. Dados 
da Polícia Rodoviária Federal indicam, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, que, em 2009, foram registrados 248 
acidentes naquela rodovia.

O primeiro trajeto da obra, que passará por me-
lhorias, por duplicação, está localizando entre São 
Miguel dos Campos (AL) e o entroncamento com a 
BR-324, na Bahia.

Já, Sr. Presidente, o outro é referente ao segmen-
to São Miguel do Campos (AL) e Palmares (PE), na 
direção oposta. No seu conjunto, a duplicação rodovia 
vai do Município de Colônia de Leopoldina, na divisa 
com Pernambuco, até Porto Real do Colégio, Município 
vizinho ao Estado de Sergipe.

Segundo dados do Dnit, Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores, a duplicação da BR-101 beneficiará, diretamente 
400 mil pessoas que vivem em cidades localizada às 
margens da rodovia. Afora isso, a obra favorecerá vá-
rios setores econômicos de Alagoas, já que a rodovia 
é uma das principais vias de escoamento da produção 
do nosso Estado.

Estou muito satisfeito, Sr. Presidente, com essa 
obra, com essas ordens de serviços, porque, em to-
das as etapas que antecederam às assinaturas, sem-
pre defendi a sua realização e busquei sempre, com 
a Bancada Federal caminhos para a superação dos 
eventuais empecilhos. E todos sabem, já tivemos aqui 
a oportunidade de discutir, foram muitos, muitos mes-
mo esses empecilhos.

Em todas as vezes que estive com o Presidente 
Lula, fiz questão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de 
dizer a ele que, para nós, alagoanos, a duplicação da 
BR-101, do ponto de vista do investimento, do pon-
to de vista estruturante, é uma obra tão importante 
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quanto a da construção do canal do sertão, que é 
uma importante obra que está sendo feito em Alago-
as, pelo Governo Federal, com recursos do Governo 
Federal, que é, Sr. Presidente, para que V. Exª tenha 
uma ideia, para que o Senado tenha uma ideia dessa 
obra, a maior obra hídrica que está sendo construída 
em um Estado do País.

Quero aproveitar a oportunidade também para 
agradecer ao ex-Ministro dos Transportes, Senador 
Alfredo Nascimento; agradecer ao atual Ministro, Paulo 
Sérgio Passos, e ao Diretor Presidente do Dnit, Pagot. 
E aproveito também esta oportunidade para pedir ao 
Dnit, ao Diretor Presidente, Pagot, que agilize a lici-
tação do asfaltamento da continuidade da BR-316. 
Nós restauramos a BR-316 toda, de Pilar a Palmei-
ra do Índios e a Carié. E agora precisamos asfaltar a 
BR-316 de Carié, em Alagoas, a Inajá, no Estado de 
Pernambuco.

Para tanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós 
aprovamos 48 milhões de reais, aprovamos uma emen-
da do Deputado Joaquim Beltrão que vai, sem dúvida 
nenhuma, oferecer os meios para nós fazermos essa 
obra, que também é muito importante, que é o asfal-
tamento da BR–316, de Carié, em Alagoas, a Inajá, 
em Pernambuco.

Também, Sr. Presidente, venho a este plenário 
para anunciar, com muita satisfação, que, na próxima 
sexta-feira, será realizado em São Paulo, na Bovespa, 
o leilão para a instalação, em Arapiraca, das linhas de 
transmissão de energia elétrica da Chesf.

O projeto prevê, Sr. Presidente, a construção de 
quase 50 km de linhas de transmissão de energia e 
deverá envolver recursos da ordem de mais de R$200 
milhões. Isso certamente impulsionará ainda mais a 
economia do nosso Estado, com a geração de novos 
postos de trabalho e melhoria da renda de milhares 
de alagoanos.

De fato, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Mu-
nicípio de Arapiraca, um dos mais importantes centros 
econômicos de Alagoas, é o segundo maior Municí-
pio do nosso Estado, com cerca de mais de 200 mil 
habitantes.

Assim, nos últimos anos, o Município de Arapi-
raca, que é um polo de convergência de mais de 10 
Municípios, com um distrito industrial em processo de 
desenvolvimento, com grande desenvolvimento, com o 
comércio desenvolvido, absolutamente desenvolvido, 
passou a requerer uma maior oferta do fornecimento 
de energia elétrica, como também, Sr. Presidente, do 
fornecimento de água também, da ampliação da rede de 
água desse Município, que são insumos fundamentais, 
para que possamos ter em Craíbas, Município a 12 km 
de Arapiraca, a implantação de uma mineradora.

É o caso, Sr. Presidente, do Projeto Serrote da 
Laje, da Mineradora Vale Verde, que já está realizan-
do estudos, que já investiu mais de R$100 milhões na 
implantação no Município de Craíbas, repito, dessa 
mineradora que vai produzir, em Alagoas, ferro, que 
vai produzir, em Alagoas, zinco, e vai, Sr. Presidente, 
sem dúvida nenhuma, mudar o perfil socioeconômico 
do nosso Estado.

Essa indústria, para que todos tenham uma idéia, 
sinalizou que terá uma demanda de 80 megawatts de 
energia. Associada a essa implantação, estimamos que 
haverá um efeito positivo em cadeia, que resultará na 
instalação de várias outras indústrias, provavelmente, 
derivada dos serviços da Vale Verde.

A duplicação da BR-101 e a construção das li-
nhas de transmissão de energia da Chesf são duas 
demonstrações claras da importância do trabalho par-
lamentar deste Senador e do trabalho parlamentar, 
Sr. Presidente, de toda a Bancada de Alagoas nesta 
Casa e na outra Casa do Congresso Nacional, que é 
um trabalho não apenas de elaborar e aprovar leis, 
mas também de lutar por novos investimentos públicos 
para melhorar a vida das pessoas em todos os 102 
Municípios do nosso Estado.

Tenho a consciência verdadeiramente tranquila 
de que estamos, aqui no Senado, sem dúvida nenhu-
ma, fazendo a nossa parte.

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

Nós queremos cumprimentar o povo de Alagoas pe-
los ganhos e V. Exª pela capacidade sintética. Em oito 
minutos, fez um discurso extraordinário.

Heráclito Fortes. (Pausa).
Eduardo Suplicy. (Pausa).
Antonio Carlos Valadares. (Pausa).
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Estou inscrito para amanhã, Sr. Presiden-
te. Eu pedi a inscrição para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Você está na lista de hoje. Não quer agora, então va-
mos adiante.

O Valter Pereira está aí? (Pausa.)
Alvaro Dias. (Pausa.)
É com muita honra que anuncio ao Plenário a 

presença do Líder do Partido Social Cristão, o Depu-
tado Hugo Leal. O Deputado Hugo leal lidera o Partido 
Social Cristão, o Partido que mais cresce no Brasil.

O Alvaro Dias está? (Pausa.)
Ah, então o Heráclito vai falar.
V. Exª está inscrito aqui, vai chegar a sua vez, 

ô mineiro.
Agora o Senador Heráclito Fortes, que é do Piauí. 

Ele pertence ao DEM e é um extraordinário líder mu-
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nicipalista, com perspectivas invejáveis na política do 
Piauí e do Brasil.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto a 
esta tribuna para tratar, novamente, de um assunto 
que tem indignado a Nação brasileira, que é exata-
mente a “arapongagem” montada dentro de um bunker 
na QI 05, uma das sedes da campanha da candidata 
do Governo.

É inaceitável sob todos os títulos e sob todos os 
aspectos, principalmente porque o Partido dos Trabalha-
dores não é réu primário na arte de acionar “aloprados” 
para bisbilhotar a vida de cidadãos brasileiros.

O grave disso tudo é que nem bem a campanha 
começou, Senador Romeu Tuma, e já se vê a instala-
ção de um bunker para fiscalizar a candidatura e a vida 
pessoal do candidato adversário, José Serra.

Os fatos não são novos. Os fatos citados são 
fatos que já tentaram trazer à tona desde a época da 
CPI dos Correios e que, por falta de consistência, ti-
nham ido para o esquecimento. E agora, de maneira 
perversa, malvada, os “aloprados” tentam requentar 
o assunto.

Tem um tal de Sr. Amauri que já estava prepa-
rando um livro para vender ou distribuir fartamente em 
época de campanha, com o objetivo de criar constran-
gimento às pessoas.

Vejo que as pessoas evitam tratar do assunto, 
principalmente os que são da base do Governo, mas 
é um assunto que não pode, Senador Delcídio Amaral, 
ficar, de maneira alguma, em silêncio. Nós, homens 
públicos, não podemos, de maneira alguma, abaixar a 
cabeça diante de fatos dessa natureza. É preciso que 
esses fatos sejam apurados. É preciso dar nome aos 
bois. Essa matéria...

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Permite-me 
um aparte, Senador?

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 
não, Senador Mário Couto, com o maior prazer.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Primeiro, quero 
parabenizar V. Exª por ter, como sempre, trazido para 
este Plenário, na tarde de hoje, esse assunto tão gra-
ve. Mas quero lhe dizer, Senador, que dificilmente al-
guma coisa vai acontecer com aqueles que tentaram 
bisbilhotar a vida do pré-candidato Serra. Dificilmente. 
Com tudo o que o PT faz de errado não acontece nada. 
Quer um exemplo, Senador? Agora mesmo, meia hora 
atrás, eu pedi ao Presidente Senador Mão Santa que 
colocasse um requerimento em que peço que se forme 
uma comissão externa para ir ao Pará ter conhecimen-
to das irregularidades que a imprensa vem colocando, 

bilhões de reais, e o Líder do Governo não aceitou que 
se votasse hoje, porque é corrupção do PT, da Gover-
nadora Ana Júlia Carepa. Como eles são, Senadores! 
Como eles são! Eles não querem que se apure nada! 
Ninguém do PT foi penalizado por nada até hoje, Se-
nador. É “mensalão”, é corrupção... Ninguém! O seu 
Partido imediatamente colocou para fora aquele que 
cometeu irregularidades aqui em Brasília. Qual foi o 
membro do PT envolvido em qualquer corrupção neste 
País – e são muitos, muitos! – que foi penalizado? Cite-
me um. Sabe o que vai acontecer com esses pilantras 
que fizeram isso? Nada! Absolutamente nada! Pode 
escrever o que eu estou lhe dizendo. O que acontece 
neste País, Senador Heráclito Fortes, com a candida-
ta que está fazendo campanha abertamente, com o 
próprio Presidente da República, que faz campanha 
abertamente? O que acontece? Multa de R$5.000,00. 
Quá-quá-quá, Senador Heráclito. Dá para achar gra-
ça. Dá para achar graça. E não acontece nada neste 
País. Senador, quero terminar dizendo o seguinte para 
V. Exª: chegue na sua casa e faça uma reflexão. Vou 
dizer mais uma vez isto aqui neste plenário: nós esta-
mos numa ditadura política neste País. O Presidente da 
República faz o que quer, faz o que quer e vai fazer o 
que quiser para ganhar essa eleição. Já está fazendo. 
Está fazendo o que quer, e a Justiça não tem condi-
ções de segurar o Presidente da República. E ele acha 
graça da Justiça. Ele perguntou a uma platéia quem 
iria pagar os R$5.000,00 de multa e achou graça. Ele 
zomba da Justiça. Então, Senador, V. Exª fala, eu falo, 
mas sabe o que vai acontecer? Nada! Absolutamente 
nada! Pode escrever o que estou dizendo. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu, 
antes de passar a palavra ao Senador Eduardo Azeredo, 
quero contar a V. Exª um fato que aconteceu hoje.

Eu vinha de São Paulo no avião da Gol das 11 
horas. Os jornais estavam abertos, e os passageiros 
comentavam esse fato da bisbilhotagem. E o avião, 
pelo que entendi, aqui em Brasília faria uma conexão 
para Belém. Havia uns passageiros, com certeza, do 
Pará. Ao comentarem o fato – o que fizeram até para 
que eu ouvisse, como Senador –, disseram uma coisa 
grave, Senador Romeu Tuma. Disseram que, no Pará, 
o tal Sistema Guardião, aquele para “arapongagem”, é 
usado de maneira escancarada para bisbilhotar a vida 
de adversários. Ouvi isso hoje.

É preciso, Senador Flexa Ribeiro, que o Sistema 
Guardião seja mais bem utilizado e seja fiscalizado, 
Senador Tuma. Existe um projeto, mas ele nunca é 
votado. Eu ouvi os cidadãos comentando. Se eu fosse 
dado à investigação, eu teria camuflado uma fotogra-
fia para depois dizer quem é, mas eu não vivo disso. 
Mas ouvi dois cidadãos dizendo que no Pará se usa e 
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se abusa do tal Sistema Guardião para se investigar e 
bisbilhotar a vida de adversário. Mas não é só lá, Se-
nador Tuma! É no Brasil inteiro. Esse Sistema, que era 
a salvaguarda de apuração de delitos, foi banalizado 
por atitudes dessa natureza.

Portanto, eu estou fazendo esse registro porque, 
coincidentemente, V. Exª me pede esse aparte e eu 
relembro o que aconteceu, que não foi ontem ou an-
teontem, mas hoje.

Concedo um aparte ao Senador Eduardo Azere-
do, com o maior prazer.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dor Heráclito Fortes, por sugestão, por requerimento 
do Deputado Gustavo Fruet, Líder da Minoria na Câ-
mara, e também do Deputado Emanuel Fernandes, 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores, nós 
vamos reunir amanhã, na parte da tarde, a CCAI (Co-
missão Mista de Controle das Atividades de Inteligên-
cia), exatamente porque, nesse requerimento, os dois 
Deputados querem saber quais são as ligações pos-
síveis com a própria comunidade de inteligência, se 
há alguma ligação dos dois membros que exatamente 
denunciam o dossiê, que foram procurados para fazer 
dossiê, o que eles têm a dizer, quais são as informa-
ções que eles têm, se há algum envolvimento com os 
órgãos oficiais de inteligência.

Veja V. Exª que essa questão do dossiê, lamen-
tavelmente, está se tornando uma rotina de parte dos 
membros do Partido dos Trabalhadores. Temos a ques-
tão dos “aloprados”, que nunca foi esclarecida... Quer 
dizer, esclarecida foi – ficou claro que eram membros 
do Partido dos Trabalhadores de São Paulo –, mas 
nunca foi devidamente punida ou penalizada. Temos 
outras ocorrências no próprio PT. Eu mesmo sou ví-
tima de membros do PT de Minas, que se associam 
com estelionatários para poder falsificar assinaturas 
– até isso aconteceu! Então, veja V. Exª que essa bai-
xaria não pode permanecer na política brasileira. O 
Governador de São Paulo José Serra, no momento 
oportuno, denunciou à Nação essa possibilidade, esse 
dossiê que se arma contra ele. Não é assim que vão 
ganhar o governo. Sabemos que muitos não querem 
largar o governo de modo algum, porque estão ocu-
pando cargos que jamais teriam condição de ocupar 
pela própria eficiência ou produção. Sabemos disso! 
Mas não é razoável ou aceitável que, para manter be-
nesses ou “boquinhas”, como dizia um ex-governador 
do Rio de Janeiro, possamos ter uma continuidade de 
governo. Eu vejo aqui também a própria ex-ministra 
dizendo que o Brasil estava “funhanhado” com Fer-
nando Henrique. Ora, tem de haver mais honestidade 
intelectual e política em relação ao que aconteceu no 
Brasil. Todos nós sabemos que o Brasil colhe hoje os 

frutos dos esforços de tantos que estiveram na luta, 
desde a busca pela estabilidade econômica, a busca 
pela volta da democracia. Se não fosse isso, não dava 
para fazer nada no Brasil, não! Se tivéssemos ainda 
inflação alta, eu queria ver alguém fazer alguma be-
nesse, alguma graça. Não conseguiriam fazer nada! 
Então, tem de haver um pouco mais de honestidade; 
reconhecer o que foi feito no passado e fazer um jogo 
limpo, não um jogo sujo.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agra-
deço a V. Exª o aparte. Lembro que os números citados 
aí nessa transação da espionagem são de um milhão 
para cá, dois milhões para lá. Quem é que paga isso? 
De onde é que está saindo esse dinheiro? Esses fatos 
precisam de um esclarecimento. Esses fatos são gra-
ves. E o pior: os personagens não são novos. Aparece 
aí um sargento ou um tenente da Aeronáutica que já é 
reincidente na arte, aparecem pessoas já envolvidas 
em outros episódios.

Eu concedo um aparte ao Senador Tuma e, em 
seguida, ao Senador Flexa Ribeiro.

Senador Tuma, com o maior prazer, escuto V. 
Exª.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador He-
ráclito, eu acho que V. Exª traz um assunto bastante 
sério, preocupante, e que gera uma intranquilidade, 
principalmente para as eleições que vão se aproxi-
mando. Esse negócio de vazamento de informação; 
entrega, às vezes, de informações apócrifas, in off, para 
que sejam exploradas; a venda, Senador Heráclito, do 
Guardião indiscriminadamente. Eu fiz um projeto so-
bre a fiscalização, a venda e quem pode ou não usá-
lo. Não pode um governador ou quem quer que seja 
comprar um Guardião e fazer uso pessoal para poder 
bisbilhotar a vida dos outros. Essa é uma questão... Só 
a Justiça pode autorizar a autoridade que vai fazer o 
grampo, em razão da apuração do crime, como infor-
mação. Então, V. Exª vê que o abuso indiscriminado 
que está ocorrendo, esses vazamentos todos só tra-
zem intranquilidade e insegurança para aqueles que 
seriamente trabalham.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Ago-
ra, Senador Romeu Tuma – V. Exª, que trabalhou com 
muito brilhantismo nessa área –, eu pergunto a V. Exª: 
a Abin não está se omitindo de um papel fiscalizador? 
Porque se trata de fatos envolvendo figurões da Re-
pública. 

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – O senhor ve-
rifique que há, pelo menos aparentemente, grampos 
em Ministérios, dentro do Palácio do Governo... O 
Presidente Lula que se cuide. Daqui a pouco, ele está 
com uma ficha por aí. 
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 
é, eu pergunto: e a Abin para que serve? 

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Ela não está 
fazendo a salvaguarda necessária para poder fiscali-
zar, como sempre foi feito, as companhias na entrega 
de requisições no Judiciário, para grampear com auto-
rização e ver se não foi intrujado nenhum nome, e as 
empresas particulares, que estão fazendo a serviço e 
pagas por terceiros...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Por 
terceiros. 

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Além de gover-
nadores, que, infelizmente, podem fazê-lo comprando 
o Guardião. Então, não há nenhum tipo de fiscalização, 
nenhum tipo de segurança, nem punição de quem faça 
o vazamento ou o uso indevido da escuta telefônica. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Ali-
ás, essa Abin é uma graça. Essa Abin não funciona 
para coisa nenhuma. Eu vejo aí Ministros do Governo 
descumprindo a lei eleitoral, indo para os Estados fa-
zer política de maneira agressiva, inclusive em fins de 
semana, usando aviões de governo ou aviões terceiri-
zados, e eu não vejo, não tenho notícias da Abin infor-
mando isso ao Presidente da República, nem tomando 
nenhuma providência com relação a esses fatos. 

Senador Flexa Ribeiro, com o maior prazer, es-
cuto V. Exª 

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador He-
ráclito Fortes, V. Exª traz à tribuna, na tarde de hoje, 
algo que a Nação acompanha estupefata. A maior 
autoridade do País não cumpre a lei e, o que é pior, 
zomba da lei, como se ele fosse um ser diferente de 
todos os brasileiros, um ser superior, que está além das 
amarras legais. Eu só conheço isso em ditaduras. Não 
sei se há alguma contaminação pelas amizades que o 
rodeiam. Mas V. Exª fala com razão quando se refere 
a essas questões que aqui foram levantadas também 
no aparte do Senador Azeredo, no do Senador Mário 
Couto e no de todos os Senadores que acompanham 
o raciocínio de V. Exª. No entanto, Senador Heráclito 
Fortes, o exemplo que vem de cima contamina toda a 
sociedade brasileira. Qual é a visão de um jovem que 
vê o Presidente da República desacatar o Judiciário? 
Qual é a visão de um jovem que vê o Presidente da Re-
pública passar a mão sobre as cabeças daqueles seus 
companheiros que fazem malfeitos? Aí, esse exemplo 
daqui de cima é praticado em todos os Estados onde a 
administração é do mesmo Partido, como no Estado de 
V. Exª e no meu Estado, lamentavelmente. V. Exª sabe 
o que está acontecendo no meu Estado? A Governa-
dora comprou, com financiamento do Basa... Porque 
os recursos próprios do Tesouro a população não sabe 
para onde vão, tanto que a própria ex-Auditora-Geral 

do Estado pediu demissão do cargo e encaminhou à 
Assembléia sete caixas com 90 relatórios, mostrando 
irregularidades no Governo. Ela comprou agora, com 
o financiamento do Basa, parece-me – de um banco, 
acho que foi o Basa –, 500 máquinas; colocou-as no 
pátio do Estádio Mangueirão e chamou os Prefeitos. 
Olhe só, Senador Heráclito Fortes! Ela chamou os Pre-
feitos e mostrou a eles: “Vocês estão vendo essas má-
quinas aqui?” “Estamos.” “É só para vocês olharem.” Ela 
não disse para quem iria e o que iria. Depois, chamou 
cada um dos Prefeitos para fazer chantagem: “Você 
só vai receber a máquina se me apoiar.” Isso o que é, 
Senador Heráclito Fortes? Isso o que é? E a Justiça 
não vê que isso é uma compra de voto escancarada. 
Há depoimentos de Prefeitos que aceitaram a oferta, 
porque não deixariam de aceitar equipamentos para 
seus Municípios, mas já estão declarando: “Eu aceitei, 
e ela disse que a condição era que nós a apoiásse-
mos para o governo. Não vou apoiar coisa nenhuma, 
porque, com esse desgoverno que está aí, não quero 
isso para meu Pará nem para meu Município.” E fica por 
isso mesmo. E o que é pior, Senador Heráclito Fortes: 
essas máquinas, os pobres dos Prefeitos estão achan-
do – é o que ela está dizendo – que ela está dando as 
máquinas, mas ela está emprestando as máquinas, 
porque é comodato. A máquina é do banco e está em 
garantia do pagamento. Como ela não vai pagar, o que 
vai acontecer? O banco vai, por intermédio da justiça, 
tomar todas as máquinas desses prefeitos. Ou, então, 
o próximo Governador, que não será ela, vai ter de 
pagar não só esse...

(Interrupção do som.)

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – ...emprésti-
mo, mas mais de R$2 bilhões que foram concedidos 
de empréstimos para que ela utilizasse sem coisa. E o 
Senador Mário Couto apresentou à Mesa um requeri-
mento, pedindo que fosse feita uma investigação nos 
relatórios da auditoria-geral do Estado, e ele, ainda há 
pouco, veio cobrar da Mesa que colocasse em votação 
o requerimento. Então, quero pedir a V. Exª, como 1º 
Secretário, que, por favor, coloque em pauta amanhã 
o requerimento do Senador Mário Couto antes de ini-
ciarmos a discussão do Pré-Sal, porque a discussão 
do Pré-Sal vai entrar pela tarde, noite, madrugada, 
quinta-feira, nós vamos ficar aqui a semana toda. Pe-
diria então a V. Exª, que é um defensor competente 
do seu Estado, do Estado do Piauí e do Brasil, que 
atenda o Senador Mário Couto, que estará atendendo 
o Senador Flexa Ribeiro também.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agra-
deço a V. Exª. Essa característica de desleixo adminis-
trativo é própria do PT. O ex-Governador, que acaba de 
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deixar o Piauí, deixou o Piauí em petição de miséria 
e, infelizmente, as apurações não estão tendo conti-
nuidade. O que nós temos lá é que criou-se uma tal 
de Emgerpi, que era uma super secretaria para con-
centrar em torno de si todas as licitações, que só deu 
desprazer, só deu escândalo. Esse processo está nas 
mãos da Polícia Federal. 

Aliás, Senador Tuma, falando em Polícia Federal, 
corre a solto por aí que há uma briga muito surda den-
tro do Governo. Uns querendo substituir o Diretor-Geral 
da Polícia e outros querendo a permanência dele – Dr. 
Luiz Fernando, não é isso? –, Luiz Fernando.

Pois é, veja como são as coisas. A briga girando 
em torno disso, porque o fato é muito grave. Eu fui in-
formado disso. É lamentável que a Polícia Federal seja 
usada como instrumento político num momento como 
esse. Era preciso que esses fatos não ocorressem.

Mas eu queria fazer um apelo ao Dr. Luiz Fer-
nando, se é que ainda tem força mesmo, que mande 
fazer uma apuração dessas denúncias que estão lá no 
Piauí, que estão paradas – estão paradas. São fatos 
graves. Nós queremos esclarecimentos até para, no 
caso, absolver as pessoas que, por acaso, estão sen-
do injustiçadas nesses episódios.

Portanto, Sr. Presidente, eu agradeço a V. Exª a 
oportunidade. E dizer que espero, mas espero mesmo, 
que essa questão de bisbilhotagem da vida alheia na 
vida pública, de maneira perversa e criminosa, seja 
apurada e os punidos sejam culpados, para que não 
fique a dúvida ou a certeza da impunidade e esses 
casos não sejam recorrentes.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Heráclito For-
tes, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Parabéns, Senador. A dignidade e o respeito à po-
pulação devem prevalecer. 

Com a palavra, pela liderança, o Senador Mão 
Santa.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Pela ordem.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-
dem.) – Eu pediria a V. Exª que me informasse em que 
ordem estou inscrito para falar como orador inscrito. 
Inclusive fiz uma permuta...

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
–V. Exª trocou com o Cristovam Buarque?

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Isso!

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– E César Borges...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – O Sena-
dor César Borges falou pela liderança.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Está aqui, está aqui, mas tem nomes... Vamos riscar 
direito. Fica V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu gos-
taria de saber se V. Exª poderia me dizer quantos ora-
dores têm à minha frente ainda.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
Olha, vai falar pela liderança, em seguida, um inscrito... 
Faz favor, Secretária, o próximo é o Eduardo Suplicy. 
Senador Suplicy; Antonio Carlos Valadares, que não 
está presente; Valter Pereira, também não; Alvaro Dias, 
também não; e aí é V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Então, 
após o Senador Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Agora é o Senador Magno Malta...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agrade-
ço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– A hora em que chegar a vez de V. Exª, será cha-
mado.

Com a palavra, Senador, por favor.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Sem 

revisão do orador.) – Senador Romeu Tuma, que pre-
side esta sessão, Parlamentares presentes, brasileiras 
e brasileiros aqui no Parlamento e os que nos acom-
panham pelo sistema de comunicação do Senado, a 
minha palavra aqui é com muita emoção, porque, Flexa 
Ribeiro, estive na minha cidade de Parnaíba do Piauí. 
Eu lembro Sêneca.

Sêneca foi aquele mestre de governantes, dos 
Césares. Ele também foi mestre de Alexandre. Mas, 
interessante, Romeu Tuma, que Sêneca, era grego, 
sábio e não nascera nem na culta Atenas nem na be-
ligerante Esparta, na guerreira Esparta. Nascera em 
uma cidade pequena. Então, ele dizia assim: “Não é 
uma pequena cidade; é a minha cidade”. 

A mesma coisa. Eu sou de Parnaíba. Parnaíba é, 
como disse também na mesma época Sófocles, que 
disse que “muitas são as maravilhas da natureza, mas 
a mais maravilhosa é o ser humano”. Eduardo Azeredo, 
mineiro, a valia da Parnaíba é a gente. Paranaíba deu 
para este País talvez o único homem que pode ficar ali 
ao lado de Rui Barbosa: Evandro Lins e Silva, o jurista, 
o Presidente do Supremo Tribunal Federal no período 
revolucionário da ditadura. Foi ele que teve coragem 
e sabedoria jurídica de libertar os presos políticos, 
afrontando, defendendo a justiça neste País. 
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Lembro-me, Romeu Tuma, porque o Miguel Ar-
raes me contara. Preso político, depois do bombeiro, 
levaram ele para Fernando de Noronha. Lembra-se de 
que lá o Graciliano Ramos já contava, em Memórias 
do Cárcere, na ditadura Vargas que essa encantadora 
Fernando de Noronha, que encanta os turistas, foi o 
presídio mais duro. E o Miguel Arraes me contou que 
ele ia ser comido pelo jacaré, que não via perspectiva 
nenhuma. Foi então que chegou o habeas corpus, de 
Evandro Lins e Silva, lá da minha Parnaíba.

Feliz do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal 
Federal, que não precisa buscar exemplo de justiça 
na história em outros países! Lá da Parnaíba mesmo: 
Evandro Lins e Silva.

Aquela cidade também deu a este País o melhor 
Ministro do Planejamento: João Paulo dos Reis Velloso. 
Ele foi a luz e o farol do regime revolucionário ditatorial 
e tudo que tem de desenvolvimento. Foi ele. Ele fez o 
primeiro PND e o segundo PND (Plano de Nacional 
de Desenvolvimento). E era um menino filho de car-
teiro com costureira. Com 10 anos de idade, abria a 
fábrica do meu avô.

João Paulo dos Reis Velloso teve um irmão, Fran-
cisco, que morreu; Antônio Augusto Reis Velloso, que 
também foi servidor público, diretor-presidente do Banco 
Central, e depois foi consultor desses bancos privados. 
E agora o Raul Velloso, o mais novo, uns dois anos 
mais velho do que eu. João Paulo dos Reis Velloso 
deu um grande ensinamento, que é muito oportuno, 
principalmente para este Governo, que tem o tripé da 
mentira, da corrupção e da incompetência. João Paulo 
dos Reis Velloso, Romeu Tuma o conheceu pessoal-
mente, lembra-se dele, vinte anos de mando: nenhuma 
indignidade, nenhuma imoralidade, nenhuma corrup-
ção. Então, isso engrandece.

De lá vieram o Senador Chagas Rodrigues, que 
foi Vice-Presidente desta Casa, Alberto Silva e eu, que 
agora aqui estou. Mas eu fui, dessas verbas que temos 
dinheiro, e eu me orgulho muito, porque o Magnífico 
Reitor disse que fui o parlamentar do Piauí que mais 
verbas colocou na Universidade Federal. Na tentativa 
de um ambulatório universitário transformado em um 
hospital universitário no Piauí, um hospital de onco-
logia, e desbravar aí. Quero dizer, Romeu Tuma, que 
coloquei um recurso para um campus avançado cujo 
nome é João Paulo Reis Velloso, na minha cidade.

E aqui eu fiz uma lei, quando se faz uma lei a 
gente não pode defendê-la, tem que defender o relator. 
Essas leis do Paulo Paim, defendendo o salário míni-
mo, essas leis do Paulo Paim que defendem o salário 
dos aposentados, sou relator delas. Então, nessa mi-
nha lei, eu pedi ao Alvaro Dias, o Senador do Paraná, 
e ele a defendeu, que transformasse esse campus 

universitário João Paulo dos Reis Velloso em Univer-
sidade do Delta do Piauí, no rio Parnaíba. E, com a 
sua inteligência, ele conseguiu aprovar isso, mostran-
do a regionalização que serve às cidades do Piauí, do 
Maranhão e do Ceará, uma população muito maior do 
que 500 mil habitantes. Foi aprovado aqui, foi para a 
Câmara, onde Paulo Renato é o Relator. Quero crer 
que possamos transformar esse campus avançado 
João Paulo dos Reis Velloso na segunda universidade 
federal do Piauí, a Universidade do Delta. Isso porque 
Minas tem umas seis federais; Paraíba tem umas duas; 
Ceará tem. É lícito que o Piauí tenha transformado o 
seu campus avançado. Daí esses dois extraordinários 
Relatores: aqui o Alvaro Dias e lá o Paulo Renato, ex-
traordinário ex-Ministro da Educação. De tal maneira 
que quero crer ainda que consigamos este pleito, ou 
se Deus me permitir voltar ao Senado, para efetivar 
aquele sonho dos piauienses.

Mas aqui está um livro, de José Nelson de Car-
valho Pires, professor titular da Universidade Federal 
do Piauí, o qual foi o maior amigo de João Paulo: Por 
que Parnaíba Cidade Universitária? 

Deus me permitiu governar o Piauí seis anos, dez 
meses e seis dias e eu plantei a semente do saber, da 
sabedoria, nós que representamos, Romeu Tuma, o 
Partido Social Cristão. Está escrito no Livro de Deus, 
ô, Paulo Paim, que a sabedoria vale mais do que ouro 
e prata. Plantei a semente da sabedoria no Piauí, o 
maior desenvolvimento universitário do País na uni-
versidade estadual. 

E ajudei a Federal e as universidades privadas a 
entrarem. Mas está aqui no livro, anunciado o reconhe-
cimento, primeiro, do que faz o prefácio, ele diz: 

“Por que Paranaíba Cidade Universitária?,”dando 
sua contribuição por ser parnaibano de coração, re-
conhecendo o trabalho do ex-governador, hoje sena-
dor, Francisco de Assis Moraes Souza – Mão Santa –, 
que desbravou o ensino universitário, criando no Piauí 
tantos novos cursos e outras faculdades em todos os 
Estados. Este seu feito assegurou a Parnaíba o título 
de Cidade Universitária.

Mário Meireles, Parnaíba, ele fazendo o prefá-
cio. 

Mário Meireles, é o mais tradicional jornalista, 
político, vereador. Então no prefácio ele reconhece 
essa semente. 

E lá no livro do professor José Nelson ele diz:

No governo FRANCISCO DE ASSIS MO-
RAES SOUZA, MÃO SANTA, tendo como reitor 
da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ, JO-
NATAS JUNIOR, figura de destaque no âmbito 
estadual, e vice-reitora uma parnaibana com-
petente, MARIA CRISTINA MORAES SOUZA 
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OLIVEIRA, foram criados e, atualmente, em 
2008, constam os seguintes cursos: LICEN-
CIATURA PLENA EM HISTÓRIA, LICENCIA-
TURA PLENA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 
LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, 
INGLÊS, CURSO DE AGRONOMIA, CURSO 
DE DIREITO, CURSO DE ODONTOLOGIA, 
FACULDADE DE FORMAÇÃO DA ACADEMIA 
DE POLÍCIA MILITAR, e tal, tal, tal. 

Então é isso. Mas nós fomos lá porque nós coloca-
mos na Universidade Federal recursos para que fosse 
feito, dessas emendas, um restaurante universitário. 

E eu quero dizer que me surpreendeu. O campus 
avançado Reis Veloso, que queremos transformar em 
universidade, tem instalações hoje graças à compe-
tência, ao estoicismo, à visão do magnífico reitor Luiz 
Júnior. Tem instalações muito melhores que a univer-
sidade onde estudei, no Ceará, universidade federal. 
O magnífico reitor, um obstinado, com estoicismo, 
com competência, com visão, transforma. E eu vejo 
na realidade.

Então, nós tivemos o prazer de colocar uma emen-
da que possibilitou ampliar aquilo num restaurante uni-
versitário. Gilvam Borges, R$0,80. Eu comi, parecia uma 
feijoada carioca, um bandejão, recordando os meus 
tempos de estudante universitário. R$0,80. O professor 
paga R$1,00. Então, aquilo, sem dúvida...

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Um minutinho. 
É o sonhado Fome Zero. E eu quero dizer a valia disso 
porque eu fui estudante. A minha família, empresarial, 
realmente eu poderia fazer refeições em outro lugar, 
mas eu fazia na faculdade de medicina. Por isso que 
eu disse que um bem nunca vem só, como diz o pa-
dre Antônio Vieira, vem acompanhado de outro bem. 
Gilvam Borges, eu poderia me alimentar em qualquer 
restaurante de Fortaleza, a minha família podia, mas 
eu ia para o restaurante universitário da faculdade. 
Então, ali os estudantes passam o dia, porque eles 
fazem a alimentação ali, em tempo integral, e ganham. 
Quer dizer, é incomensurável. Além da alimentação, 
da nutrição, ele tem o tempo disponível, o dia todo na 
sua universidade.

Daí, assim fiz o meu curso de medicina. E vi 
essa visão. 

Então, queremos aqui agradecer a maneira en-
tusiástica, delirantemente aplaudido pelos estudantes. 
Quem planta, colhe. Fui delirantemente... Gilvam Bor-
ges, estou dando mais autógrafos do que o Roberto 
Carlos. Levei um livro e tive de ficar assinando, porque 
eu queria dar em massa... Mas milhares de estudantes 
exigiram que eu desse aquele autógrafo. Depois de co-

mer essa feijoada, tive de fazer essa digestão! E hoje 
eles tiram fotografia com o telefone, é uma confusão!

Mas eu vi, entusiasmou-me e é uma das com-
pensações: eu ver e ser reconhecido no livro Por que 
Parnaíba Cidade Universitária? Temos sido um dos 
ícones que vão dar àquela mocidade... Então, Parnaíba 
teve as suas riquezas cíclicas como toda gente teve. 
Houve a riqueza do boi, do charque. Simplício Dias 
fez até a Guerra do Jenipapo de tanto dinheiro para 
colocar os Portugueses para fora do Brasil! Foi lá no 
Piauí financiada...

Depois, tivemos o ciclo da riqueza da cera da 
Carnaúba. Os meus familiares, os meus antepassa-
dos saíram lá do Piauí, de Paranaíba e colocaram uma 
fábrica na Ilha do Governador com os produtos que 
faziam no Piauí. O sabão que tinha um nome familiar, 
Moraes, mudaram para o nome de Da Copa; quanto à 
gordura, também mudaram o nome para Du Norte. Eu 
vi, Gilvam Borges, eles vencerem a gordura... 

E todo aquele sistema que tem lá de Federação de 
indústria, de Sesi, de Senai, de IEL, tudo foi aos meus 
antepassados, embora, eu não tenha sido empresário. 
Fui um médico que me dediquei a uma Santa Casa de 
Misericórdia, com essas mãos, que não são santas, 
mas, guiadas por Deus, salvava um aqui e acolá.

E só saí da Parnaíba mesmo, Gilvam, mesmo, 
para buscar ciência, para com ciência e consciência 
servir àquele povo. Aí, fui Deputado, Prefeito. Aí o povo 
me tirou de lá, me fez Governador por duas vezes. E 
aí o povo do Piauí, mesmo em condições adversas, 
me fez vir para esta Casa do Senado. Então, é um 
motivo de gratidão.

E eu diria ao Gilvam Borges, que está atento. Eu 
sei que nós vamos morrer – eu não quero que morra 
é o tempo ali –, nós vamos morrer. Ó poeta, Magno 
Malta, diga por aí, quando isso ocorrer, que eu morri 
como eu nasci, como eu vivi: orgulhoso de ser parnai-
bano, parnaibano, parnaibano.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Mão 
Santa, permite um aparte, no último minuto?

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pois não. Paulo 
Paim, no último minuto.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Primei-
ro, quero cumprimentar V. Exª, mediante o número 
de estudantes – eu percebo aqui – que vêm visitar o 
Congresso e tiram fotos com V. Exª. Tenho certeza, V. 
Exª assinou centenas e centenas de livros. Pois esses 
mesmos estudantes, hoje, estiveram comigo e pediram 
muito que a gente aprovasse a PEC da Juventude, que 
é o item nº 12 da nossa pauta. Aproveito este momen-
to – e sei que V. Exª tem um carinho muito grande por 
eles, como eles têm por V. Exª –, para que a gente 
consiga, amanhã, votar a PEC da Juventude, já que 
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há acordo. Ninguém é contra votar esta PEC, que vai 
apontar caminhos para a juventude brasileira. Meus 
cumprimentos. V. Exª diz que Deus vai lhe ajudar. Eu 
tenho certeza de que vai. V. Exª faz excelente trabalho 
aqui com todo segmento da sociedade e não somente 
com os estudantes, como é o caso, que estão em des-
taque neste momento. Por isso, V. Exª voltará a esta 
Casa por mais 8 anos. E vamos trabalhar juntos para 
ver se, amanhã, a gente aprova a PEC da Juventude. 
Os estudantes vão estar nas galerias, amanhã, fazendo 
este apelo a todos nós. Parabéns a V. Exª

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Para encer-
rar, eu queria falar à juventude, já que ele buscou a 
juventude...

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
–... um novo discurso.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – ... e dizer que 
o seguinte: atentai bem, meus jovens: acreditai, lutai, 
trabalhai, estudai, amai, que o amanhã, com certeza, 
vai ser mais lindo. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Senador Paim, o Senador Mão Santa, referiu-se a 
V. Exª, durante o pronunciamento, uma meia dúzia de 
vezes, elogiando o trabalho de V. Exª 

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, como 
orador inscrito. Em seguida, como Líder, Osmar Dias; 
se não estiver, Senador Magno Malta. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, eu gostaria de hoje registrar...

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Senador Eduardo Suplicy, V. Exª me permite? É só 
para dar uma informação e prorrogo o tempo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Com prazer.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Senador Paim, a PEC da Juventude já está pautada 
para o dia 15, pela manhã.

Prossiga, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Queria registrar aqui a presença do nosso Líder 
Aloizio Mercadante, que hoje é candidato ao Governo 
de São Paulo.

Senador Aloizio... Ele não pôde ouvir.
Mas gostaria, Sr. Presidente, Senador Romeu 

Tuma, de aqui registrar uma história feliz, um presente 
que recebi daquele que é um dos maiores cartunistas 
ou realizadores de histórias em quadrinhos do Brasil. 
Refiro-me ao Ziraldo.

No ano passado, encontrei o Ziraldo e, na opor-
tunidade, tive um diálogo com ele a respeito de quanto 

seria bom se ele pudesse escrever uma história em 
quadrinhos a respeito da Renda Básica de Cidadania. 
E dei-lhe o meu livro Renda de Cidadania – A saída 
é pela porta.

E o Ziraldo, de uma maneira muito gentil, disse a 
mim: “Olhe, Eduardo, gosto muito da sua proposição. 
Estou plenamente de acordo e quero lhe dar um pre-
sente: vou fazer essa história em quadrinhos.” Fiquei 
muito feliz, e ele ainda me disse: “Eduardo, escreva 
para mim como se fosse uma explicação dirigida às 
crianças.” Eu, então, escrevi uma carta aos meus netos, 
a Laurinha, o Teodoro, o Bernardo, a Maria Luiza e ao 
Felipe, e também ao Menino Maluquinho, personagem 
das histórias de quadrinhos do Ziraldo, a explicação 
mais simples possível sobre o que é a Renda Básica 
de Cidadania.

Felizmente, hoje me chegou às mãos a história 
do Ziraldo. Fiquei tão contente que aqui resolvi mostrar 
a história, que ainda será impressa: UMA HISTÓRIA 
FELIZ – RBC, a Renda Básica de Cidadania. A capa é 
ilustrada com o rosto alegre de muitas crianças.

Então, apresenta-se um viaduto das grandes me-
trópoles com inúmeras crianças. Ali é dito:

Não é triste quando andamos pelas ruas 
e vemos aquelas crianças pobres, que não têm 
nem um pão para comer?”

[Logo a seguir, vem outra ilustração de uma fa-
mília com pai, mãe e três crianças.]

“E você sabe por que essas crianças são 
assim tão pobres?”

É porque, por algum motivo, os pais delas 
não têm trabalho e não recebem um salário 
no final do mês.

[E aí está, por exemplo, o desenho de um traba-
lhador, que este, sim, está recebendo ao final do mês. 
Mas ali está, por outro lado, a família, o pai, a mãe 
e as três crianças, e a mãe ainda grávida da quarta 
criança.]

Sem salário – ou sem renda – não dá para com-
prar nada. Por isso, elas moram na rua e ficam pedin-
do ajuda para as outras pessoas. [E ali está o menino 
fazendo malabarismo com as bolas para conseguir um 
trocado, diante da senhora que está no automóvel.]

[Depois, outro desenho mostra uma favela típica 
nos morros do Rio de Janeiro, ao lado de boas edifi-
cações.]

Infelizmente, o nosso Brasil é um dos 
países com mais desigualdade entre sua po-
pulação. Temos poucas pessoas ricas, que vi-
vem com muito dinheiro, e milhões de pessoas 
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pobres que não ganham o mínimo necessário 
para sobreviver.

“E por que o Governo não ajuda esses 
brasileiros pobres?” [Perguntam as crian-
ças.]

“Aí, todo mundo ia viver bem melhor!”

Boa pergunta. E foi para responder a essa per-
gunta que o Senador da República Eduardo Suplicy 
enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei crian-
do a Renda Básica de Cidadania – RBC. O nome é 
complicado, mas a coisa é bem simples. A RBC é um 
dinheiro que todo brasileiro receberá para poder so-
breviver. Com isso, todo mundo terá condições de se 
manter. Será o direito de todos participarem da rique-
za da nação.

“Então não vai ser preciso mais traba-
lhar?” [Pergunta aquele que está na rede.]

“Nada disso!” [A própria jovem aqui res-
ponde.] A renda básica dará condição de a 
pessoa sobreviver. Mas para ter uma vida me-
lhor, com mais conforto, mais sonhos realiza-
dos, mais alegria de viver, cada um terá que 
conquistar tudo isso com o esforço do seu 
trabalho.

“E todo brasileiro vai receber? Até os 
ricos?” 

“Sim! Todos os brasileiros!” [E aqui estão 
caracterizadas pelo rosto pessoas de todas 
as origens, raças, sexo, condição civil ou so-
cioeconômica.]

Seja ele rico ou pobre, do Norte ou do 
Sul, estudante, trabalhador ou aposentado. 
Todo mundo vai ganhar, sem restrições, sem 
muita regra para não complicar a coisa. 

Ninguém vai ter que mostrar documento, 
ninguém vai ter que provar nada e ninguém 
vai ter vergonha de receber esse dinheiro do 
Governo. 

Todos serão iguais.
O Governo não estará fazendo nenhum 

favor ou bondade para ninguém, estará sim-
plesmente sendo justo com todos.

Assim como temos deveres a cumprir, 
também temos direitos a receber. Isso é que 
é ser cidadão. E o maior direito de um cida-
dão é poder viver com o mínimo de dignidade 
em seu país.

[Aí vem um outro menino e faz uma per-
gunta.]

“Mas isso não é uma ideia meio malu-
ca?” 

Não! Hoje mesmo, no Brasil, o Gover-
no já oferece alguma ajuda aos mais pobres, 
como no programa chamado Bolsa Família, 
onde cada família pobre ganha um dinheiro, 
se colocar e mantiver seus filhos na escola, 
longe das ruas e do trabalho infantil (criança, 
é claro: só tem que estudar, brincar e ser feliz; 
trabalho é para gente grande).

[Criança vai à escola. Aqui está a mãe 
ou a professora, chegando com as crianças 
à escola.]

“Legal!” [Diz a menina.] “E por que isso 
ainda não aconteceu?” 

A lei já foi aprovada pelo Congresso, por 
todos os partidos, e sancionada pelo Presi-
dente da República em 2004. Agora é traba-
lhar para que ela seja implantada e se torne 
realidade.

“E o Governo tem esse montão dinheiro 
para dar pra todo mundo?” [Pergunta aqui o 
cidadão.]

Não tem. [Por enquanto.] Por isso que o 
projeto de “Renda Básica de Cidadania” deve 
ser implantado aos poucos. No início, cada um 
ganha um pouquinho e, quanto mais o nosso 
país crescer e gerar riquezas, mais se vai au-
mentado o valor dessa renda de cidadania.

Já existem várias experiências de renda 
básica que estão dando certo pelo mundo. 

No Brasil, a primeira cidade a aprovar e 
implantar o projeto foi Santo Antonio do Pinhal, 
no Estado de São Paulo.

Lá cada pessoa que nasce ou que mora 
na cidade há pelo menos 5 anos receberá o 
dinheiro da prefeitura. Na Namíbia, um país 
da África, o projeto foi implantado a partir de 
2008, numa vila chamada Otjivero. E já está 
mostrando ótimos resultados. Melhorou muito 
as condições de vida de seus habitantes. 

E assim, de cidade em cidade, de esta-
do em estado, iremos caminhando, e, daqui a 
algum tempo, o Brasil será uma nação mais 
rica, mais justa e mais feliz, com cada brasilei-
ro podendo de fato viver e lutar por uma vida 
melhor. “Ficou curioso? Tem dúvidas sobre a 
Lei da Renda Básica de Cidadania? 

Nas próximas páginas, o Senador Edu-
ardo Suplicy responde às principais perguntas 
sobre esse tema tão importante.

Mas fico até pensando: essa cartilha em si, essa 
história em quadrinhos de Ziraldo, completada ontem e 
que chegou às minhas mãos hoje, Uma história feliz, 
RBC – a Renda Básica de Cidadania, que teve a arte 
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de Megatério Estúdio de Criação e Arte, a redação de 
Ziraldo, Gustavo Luiz e Miguel Mendes, ilustrações de 
Miguel Mendes e Marco Antonio J. Ferreira, as cores 
e o design gráfico de Fábio Tenório Ferreira, deixou-
me muito feliz. 

Quero, mais uma vez, aqui registrar: ainda hoje 
Lena Lavinas, Fábio Waltenberg, Célia Kerstenetzky, 
enviaram-me o programa da 13ª Conferência Interna-
cional da Rede Mundial da Renda Básica (13th Interna-
tional Conference of the Basic Income Earth Network), 
que será realizada na Universidade de São Paulo, na 
Faculdade de Economia e Administração da USP, em 
30 de junho, 1º e 2 de julho.

Verifiquei que nada menos que 93 economistas, 
filósofos, pesquisadores, cientistas sociais, os melho-
res do mundo que têm estudado as transferências de 
renda, irão participar ao lado... E, com a participação 
de certamente mais de 200 brasileiros, haverá certa-
mente centenas de pessoas.

E espero muito que o Presidente Lula possa con-
firmar a sua presença na manhã do dia 1º de julho, 
para a conferência de abertura da parte internacional 
da conferência, uma vez que haverá um dia de pré-
conferência no dia 30 de junho. Está programada a vi-
sita e a participação do Presidente Lula em 1º de julho, 
próximo ali à FEA. E virão, entre outros, Philippe Van 
Parijs, Guy Standing, Claus Offe, Robert van der Veen, 
Karl Widerquist, Ingrid van Niekerk, Carmelo Mesa e 
pessoas, as mais brilhantes, que virão de mais de 30 
países, dos cinco continentes. Será uma discussão 
extremamente proveitosa. 

Assinalo, Sr. Presidente, que o Presidente Lula, ao 
falar do Programa Bolsa Família no Café com o Presi-
dente, nesta segunda-feira, observou que é preciso uma 
porta de saída para as pessoas do Bolsa Família: 

Estamos formando as pessoas do Bol-
sa Família, arrumando emprego para elas. Se 
conseguirmos formar toda essa gente nos pró-
ximos meses, penso que nós estaremos dando 
um passo extraordinário para a conquista da 
cidadania pelas mulheres deste País.

Ora, tenho a convicção de que, com a renda bá-
sica de cidadania, mais e mais pessoas estarão mais 
próximas de encontrar a sua plena oportunidade de 
dignidade, de cidadania e de aumento do seu grau de 
liberdade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Obrigado a V. Exª.
Com a palavra, o Senador Osmar Dias. (Pausa.) 

Ausente.

Com a palavra, o Senador Magno Malta, como 
Líder. 

Em seguida, o Senador Flexa Ribeiro. Só estou 
alertando, para que V. Exª fique atento.

Senador Roberto Cavalcanti, desculpe-me: o Se-
nador Antonio Carlos Valadares ligou, dando o lugar, 
e passei o senhor para abaixo na lista. Peço descul-
pas a V. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores; Senador Gilvam Borges; prazer 
em revê-lo, Senador Valter Pereira, meu dileto amigo; 
Senador Paulo Paim, Sr. Presidente Romeu Tuma, 
Senador no exercício da Presidência desta Casa, são 
diversas as motivações que me trazem à tribuna hoje 
à noite, para que rapidamente possa falar e fazer al-
guns agradecimentos e também colocar as questões 
que reputo relevantes, significativas para o País e para 
a família.

Senador Romeu Tuma, no final de semana próxi-
mo passado, estive em Calçado, uma cidade histórica, 
a cidade da atriz Darlene Glória, lá no sul do Estado 
do Espírito Santo, bem pertinho de Alegre, de Bom 
Jesus do Norte, onde participei de um encontro, pela 
manhã, para poder falar às lideranças, Senador Gilvam, 
a respeito daquilo que entendo seja o melhor e maior 
instrumento para enfrentarmos o advento violento das 
drogas e o advento do abuso, que aqui no Brasil já é 
maior do que droga, abuso de crianças, a pedofilia, 
Senador Romeu Tuma, V. Exª que é vice-Presidente 
dessa Comissão.

E foi um encontro significativo com autoridades 
civis, autoridades religiosas, classe política, a socie-
dade ávida, interessada em aprender para criar mul-
tiplicadores porque essa é a única maneira que tere-
mos para sairmos desse fosso que estamos. É um 
drama que não será resolvido pela polícia, nem pelo 
Ministério Público, nem pela Justiça, nem pelas leis, já 
que a lei é aplicada quando um crime já aconteceu e 
alguém precisa ser punido. E no item, Senador Flexa 
Ribeiro, abuso de criança, o que nós não queremos é 
que haja gente para punir, para não termos crianças 
abusadas.

Eu quero abraçar essa população tão querida que 
me acolheu tão bem. Almocei com uma família, numa 
fazenda tão bacana, uma família de pessoas simples 
que me devotou um carinho muito grande. E como essas 
pessoas veem a TV Senado, Senador Tuma! As pessoas 
mais simples, nos rincões mais longínquos, têm uma 
parabólica, veem tudo, sabem de tudo, acompanham 
tudo. Quero agradecer a essas famílias lá do interior 
que me viram, que me abraçaram, que comungaram 
comigo da importância deste momento.
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Senador Tuma, de lá eu fui a Alegre. Passando 
por Alegre, fui a Guaçuí, a um encontro chamado Voto 
Sul. Quero parabenizar o jornalista Toninho Carlos pelo 
evento acontecido. O anfitrião, o Prefeito Vagner, de 
Guaçuí, um jovem prefeito absolutamente decente, 
um grande administrador, um gestor importante, um 
homem de família, de família equilibrada, com uma es-
posa equilibrada e filhos equilibrados, faz um excelente 
trabalho, acima de tudo um agregador que conseguiu 
agregar, onde tenho pessoas muito irmãs naquele Mu-
nicípio, o ex-Prefeito Luiz Molan, minha querida amiga 
Fátima Couzi: lamento e abraço sua família enlutada 
pelo passamento da sua mãe, tão querida, tão querida 
e tão querida minha também.

E naquele advento se discutiam – porque é a re-
gião do Pico da Bandeira, na região do Caparaó – in-
centivos, metas e projetos de turismo, Senador Tuma. 
Porque é a parte do Espírito Santo, do Alto do Caparaó, 
em Minas e Espírito Santo, onde fica o Pico da Bandei-
ra, e se discutia a questão do sul do Estado. 

Eu gostaria até de que o Senador Renato Casa-
grande, que é candidato a governador, estivesse aqui 
para que ele pudesse me apartear e dizer quais são 
as intenções de um governador com o sul do Estado, 
uma vez que o norte tinha o incentivo da Sudene, se 
há... Nós teremos, sim, porque a questão do pré-sal, 
aliás, eu ressalto a questão do pré-sal aqui, a questão 
dos royalties para os Estados produtores. Veja o aci-
dente nos Estados Unidos. Imagine se esse acidente 
é no Espírito Santo, se esse acidente é no Espírito 
Santo, Senador Paulo Paim, com a emenda do Ibsen, 
que tira dos Estados produtores os royalties. Imagine 
se esse acidente é lá nas nossas águas, nas bacias 
do Espírito Santo, a degradação, o passivo ambiental, 
o passivo social. Quem vai pagar isso? É isso que é 
royalty, royalty não é petróleo, o royalty é o dinheiro 
que se paga para poder fazer indenização de ativos. 
Imagine, Senador, se fosse no seu Estado, lá no Rio, 
o seu querido Rio, esse acidente. Que Deus nos livre 
disso. 

Então, tirar dos Estados produtores aquilo que 
lhes é de direito é, no mínimo, criminoso. Senador 
Paulo Duque, imagine se isso está acontecendo no 
Estado do Rio, no Espírito Santo, um acidente daquelas 
proporções. E se um acidente desses um dia vier, se 
nós não tivermos respeito aos Estados produtores – e 
nós esperamos que o Senado se comporte muito bem 
nessa questão, e certamente se comportará, Senador 
–, nós vamos pagar preços muito altos. 

Senador Tuma, Senador Paulo Paim, depois de 
agradecer esses dois Municípios e elogiar o jornalis-
ta Toninho Carlos pelo evento, os prefeitos da região 
que ali estavam, as autoridades políticas, candidatos, 

jornalistas, o povo discutindo a Região Sul, que pre-
cisa de projetos, de investimentos; a Região Sul, que 
precisa ouvir do novo Governo, daqueles que querem 
ser o novo Governador do Estado, como é o caso do 
nosso amigo Luiz Paulo, do nosso Renato Casagran-
de, Senador desta Casa, qualquer um deles, que te-
nham projetos para geração de emprego e renda no 
sul do Estado.

Mas, Sr. Presidente, eu gostaria de chamar a 
atenção de V. Exª, Senador Paim, Senador Romeu 
Tuma e do querido Senador Arthur Virgílio, faixa preta 
de jiu-jitsu, que acaba de chegar, orador nato. Ele está 
fingindo que não está me ouvindo, mas não adianta 
fingir porque o povo do Brasil e o povo da Amazônia 
sabem da capacidade de V. Exª. O Senador Eduardo 
Azeredo passou aqui pelas minhas costas, reiterando 
as minhas palavras, e falou: “Deixa um pouco para eu 
falar”. Foi isso? (Fora do microfone.) Ah, ele quer o di-
nheiro do petróleo para Minas Gerais também. O pe-
tróleo, tudo bem. Não podem ir os royalties, porque, 
senão, nós vamos ter que dividir o minério de Minas 
com o Espírito Santo ou, então, fazer uma zona fran-
ca, como tem em Manaus, no Espírito Santo. Dividir 
tudo com todo mundo. “Pau que dá em Chico dá em 
Francisco”. 

Senador Arthur, eu gostaria de chamar a atenção 
de V. Exª e do Senador Eduardo Azeredo, nosso com-
panheiro, que é um dos Relatores da CPI da Pedofilia, 
Senador Romeu Tuma. Eu estive em um evento, ontem, 
que aconteceu lá, em Belém, no Pará, do Senador 
Flexa Ribeiro, no Hangar, um lugar de eventos muito 
bacana, lindo, muito bem feito, que estava lotado. Um 
evento de discussão, de enfrentamento da violência, 
de abuso sexual contra crianças. 

Conselhos tutelares, Ministério Público Federal 
e Estadual, a presença da Governadora Ana Júlia Ca-
repa na abertura. E o Senador José Nery, nosso com-
panheiro, que é membro da CPI à qual temos muito 
orgulho de pertencer e o Senador Paulo Paim também, 
lá estava e comandou muito bem. 

Eu tive a oportunidade de ter sentado ao meu 
lado, Senador Tuma, para minha alegria, o D. Ascona, 
Bispo do Marajó.

V. Exª sabe que quando instalamos a CPI, a pri-
meira viagem que fizemos foi para socorrer D. Ascona, 
que estava sendo ameaçado de morte no Marajó. Fui 
para lá em um avião da FAB. Lá, fui recebido pelo D. 
Ascona, fui para casa do Bispo lá para ouvir os relatos 
das barbaridades acontecidas no Marajó, e, juntamen-
te, buscar providências. 

Pois bem, esse bispo, que é ameaçado constan-
temente de morte – aliás, D. Ascona é um lutador da 
vida. D. Ascona é um guerreiro da existência, Senador 
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Paim. Um homem que não tem medo. Absolutamente 
corajoso, decente, acompanhado da irmã Henriqueta, 
que é líder na CNBB da Pastoral em defesa dos direi-
tos humanos. A irmã Henriqueta, que também viajou 
comigo o Marajó por três vezes, lá estava. Fizeram 
uma passeata em um Município pequeno do Marajó 
– e vejam só a barbaridade – contra a pedofilia, defen-
dendo os direitos da criança. Uma menina de 15 anos 
foi infiltrada, uma menina que já foi levada a vender o 
seu corpo desde a tenra idade, por aqueles que têm 
interesse nisso, a menina foi preparada para esfaquear 
a irmã Henriqueta. 

A menina entrou no meio da multidão, Senador 
Gilvam, e esfaqueou outra pessoa, achando que es-
tava acertando a Irmã Henriqueta, para sentir o grau 
desse crime.

E ontem, no SBT, o Cabrini mostrou como crian-
ças de dez anos de idade, de forma descarada, levada 
pelos pais em canoazinhas, sobem nas embarcações 
e são recebidas pelos adultos; e o sujeito falando, não 
aparecendo o rosto, dizendo: “É carne nova, sobe aqui. 
Quem quiser tomar conta, que tome conta. Mas subiu 
aqui, é nossa.” Que história! Barbaridade! Criança tro-
cando isso por um litro de óleo, por vísceras de porco. 
Ontem o Cabrini mostrou.

Então, ele é um lutador dessa causa, o Dom 
Azcona. E o que me emocionou, Senador Tuma, foi a 
maneira respeitosa, Senador Paim, como ele se dirigiu 
a mim, a maneira como ele me honrou publicamente, 
porque ele, Dom Azcona, é um parceiro da CPI da 
Pedofilia, é um parceiro da vida, é um parceiro do en-
frentamento a esse crime, como existem centenas e 
milhares de sacerdotes neste País, homens civis, ho-
mens públicos, a sociedade como um todo, a impren-
sa que estão pautados por este tema, Senador Valter 
Pereira, que é a defesa das crianças.

Ouvindo Dom Azcona, eu tomei a deliberação, 
Senador Tuma, Senador Paim, e, na semana passada, 
eu fui visitar o Dom Luiz, que é o arcebispo do Espí-
rito Santo. Ele me recebeu muito educadamente na 
Cúria. Estive com ele, na sala dele, com a assessora 
de imprensa dele. Porque eu fui informado, Senador 
Tuma... 

Senador Arthur Virgílio, gostaria que V. Exª me 
desse um minuto da sua atenção. E V.Exª não precisa 
escrever nada para falar; pare de escrever, olhe para 
mim, você não precisa nada de papel. Você já é co-
nhecido nesse mister, amigo. 

Eu fui pego de surpresa, Senador Tuma, tal a luta 
que eu tenho feito neste País, nesse foco de defesa 
da família. Eu sei os riscos que corri dentro de Coari 
a pedido do Senador Arthur Virgílio. V. Exª sabe os ris-
cos que eu corri ali. A minha surpresa, sabe qual foi, 

Senador Gilvam? Os sacerdotes, alguns sacerdotes, 
no meu Estado, na missa de domingo, padres pedi-
ram aos fiéis que me repudiassem, que não votassem 
neste Senador, porque este Senador está perseguindo 
a Igreja Católica. 

Ora, eu fui conversar com Dom Luiz porque aquilo 
me assustou muito. Desta tribuna, aqui, eu tenho sido 
um defensor da instituição, de todas as instituições. 
Eu tenho dito que a instituição está acima do homem. 
É isso que V. Exªs ouvem de mim. Onde há trigo, há 
joio. A instituição está acima do homem, eu tenho dito 
isso. E eu tenho feito defesas aqui. Eu não sei se eles 
se referiram ao caso de Arapiraca, em Alagoas, o caso 
do monsenhor. Ora, não é a Igreja que está sendo in-
vestigada, não é a instituição – eu soube que fizeram 
essa referência –, mas um indivíduo que cometeu o 
crime. Ele tem 84 anos, e daí? Cometeu um crime. E 
tem outra coisa: diziam que prendi o sacerdote. Não, 
quem pediu a prisão dele foi o Ministério Público e as 
delegadas do inquérito e o juiz determinou. Eu efetuei 
porque era o juiz. Porque, como Presidente da CPI, 
eu sou juiz. 

Ora, eu tenho as imagens duras, nefastas, tristes, 
daquele episódio lá, de alguém que se diz sacerdote. 
Sacerdote é o Dom Luiz, sacerdote é o Dom Azcona, 
sacerdotes são os milhares de freis, de padres, que me 
ouvem neste momento no País. Olha o trabalho que 
o Fábio faz com a juventude! Zezinho, de quem sou 
amigo há tantos anos! E tantos outros. A instituição 
está acima do indivíduo, seja ela budista, hinduísta, 
islâmica, evangélica, seja ela uma religião afro, seja 
ela uma religião oriental. A instituição está acima do 
homem. Não é a instituição; são os indivíduos. 

Isso me chocou. Chocou-me tanto...
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Magno Malta, permite-me um aparte?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Se-

nador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Acho que 

este é o momento apropriado. Ouvi aqui o seu pro-
nunciamento e quero dar um testemunho. Deve estar 
havendo algum equívoco. V. Exª se reuniu comigo, com 
a OAB, com a CNBB, com as religiões afro, e fizemos 
sempre um debate fraternal, qualificado, colocando em 
primeiro lugar o interesse do povo brasileiro. V. Exª sem-
pre teve uma conduta – e quero dar este testemunho 
– muito exemplar nessa questão das religiões. Lembro-
me aqui, neste momento, de um voto de aplauso ao 
Papa que este Plenário aprovou por unanimidade. E, 
vejam bem, V. Exª foi o autor. Eu apenas me somei à 
iniciativa de V. Exª. Por isso, acho que deve haver um 
equívoco. Quero dar esse testemunho. 

407ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



27018 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010

Tenho uma relação excelente com todos os se-
tores da igreja, como tenho com os evangélicos; tenho 
também com os católicos . Entendo, Senador Magno 
Malta, que V. Exª teve uma conduta exemplar nessa 
situação. V. Exª nunca negou sua situação de evan-
gélico, mas tem muito respeito a todas as religiões. 
Quantas vezes, na Comissão de Direitos Humanos, 
reunimos todas as religiões, e V. Exª deu testemunhos 
da importância daquele verdadeiro culto ecumêni-
co que lá estávamos fazendo! Por isso, eu gostaria 
muito de que os padres com os quais tenho também 
uma relação – como tenho com os pastores – estejam 
ouvindo. V. Exª sabe. Minha conduta e a sua eu diria 
que são muito semelhantes no tratar da questão da 
fé. Que eles revejam essa posição. Com certeza, essa 
solidariedade que estou prestando do Senado neste 
momento, usando a tribuna e mostrando ao Brasil, é 
mais do que justa. V. Exª tem uma conduta exemplar. 
Meus cumprimentos. Sei que foi um equívoco, e isso 
vai ser revisto. Parabéns a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Senador, permite-me?

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Se-
nador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
Eu não pretendia interferir, mas, como Vice-Presidente 
da Comissão, V. Exª permite que eu fale, endossando 
as palavras de Paulo Paim, um homem de bem, cor-
reto e católico. 

Eu sou cristão e frequentador da igreja. Quando 
tentaram desmoralizar o Papa em alguns artigos pu-
blicados, a primeira pessoa que fez um pedido de voto 
de louvor ao Papa foi V. Exª, que assinou em primeiro 
lugar o abaixo-assinado, e que sempre tem preservado 
as instituições e que diz sempre que a instituição está 
acima do homem. Então, quando há qualquer ferimen-
to da legislação e agressão às crianças, o senhor não 
olha a profissão de quem o fez e, sim, o ato indigno 
que praticou. Então, tenho a impressão de que deve ter 
sido alguma coisa que não chegou ao conhecimento 
exato do seu trabalho na presidência da CPI.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agra-
deço o aparte de V. Exª, Senador Romeu Tuma. V. Exª 
sabe das nossas oitivas em São Paulo. V. Exª lembra-se 
bem de quando a CPI esteve em São Paulo; naquela 
noite, aconteceram três prisões: uma do pai de san-
to Márcio, que se relacionava com aquele tenente do 
caso Isabela que se suicidou; que abusava de criança; 
e de um evangélico, que era ministro de louvor. Lembra 
disso, Senador Tuma? 

Então, penso realmente que, em abuso de crian-
ças, temos criminosos; não temos juiz, desembargador, 
não temos político...

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Inclusive um de terreiro ensinando a criança, e a 
mãe achando que era uma coisa sagrada e o bandido 
estava abusando da criança.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É ver-
dade. Então, nesse campo quem abusa de criança é 
criminoso, é bandido. E tratar isso do ponto de vista do 
eu e tu versus... Esse não é um debate religioso.

Por que fiz a defesa do Papa? Porque acho o 
Papa corajoso. Enquanto a imprensa tentava dar outra 
conotação, eu entendi de outro jeito, Senador Eduardo 
Azeredo: que ele está passando um momento difícil e 
corajoso, vencendo pela coragem, levantou a cabeça 
e enfrentou um problema que é do mundo, que está 
em todo lugar, inclusive dentro das instituições. Dentro, 
mas não é a instituição! São indivíduos. E o respeito à 
instituição que sempre mantive.

Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador 

Magno Malta, exatamente nessa linha. Quero primeiro 
dar o meu testemunho de que tenho acompanhado 
esse tempo toda a sua luta, que é uma luta de todos 
nós, no combate à pedofilia. Nós não podemos ter 
nenhuma generalização, seja com evangélicos, seja 
com a Igreja Católica, seja com jornalistas, seja com 
político; não podemos ter generalização. Uma coisa é 
quem comete esse crime – que tem que ser tratado 
realmente como crime hediondo, até mesmo porque 
está se tratando de crianças inocentes..

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Eu acre-
dito que a Igreja Católica – eu também sou católico, 
sou membro da Frente Parlamentar Católica, nós temos 
reunião uma vez por mês aqui, em Brasília – realmente 
sentiu a importância desse debate. E o Papa foi co-
rajoso, sim, ao dizer que o problema está interno. Ou 
seja, primeiro enfrentar o problema internamente, para 
depois então poder partir para um combate externo, 
porque é evidente que externamente há exageros. Há 
algumas generalizações que são feitas em relação aos 
padres como um todo. E aí também nós não podemos 
de maneira nenhuma concordar.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Claro.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Então, 

a questão está exatamente em nós termos um debate 
correto. Não são todos os padres, não é a Igreja Cató-
lica como um todo, não são os evangélicos como um 
todo, não são...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Os 
magistrados, os ricos, os pobres, analfabetos.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – São 
pessoas isoladas e que devem ser combatidas.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Cla-
ro.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Então, 
a posição do Papa tem sido realmente corajosa. Ele 
é uma pessoa mais idosa, um homem que não tem o 
mesmo carisma que tinha o Papa João Paulo II, mas 
tem uma consistência, tem um conhecimento muito 
profundo.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – E fir-
meza.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Eu li 
um livro dele, O Sal da Terra, um livro importante, in-
teressante, em que ele exatamente defende a religião 
mais na sua qualidade do que na sua quantidade, em 
termos de fiéis. E, nesse momento, ele enfrenta essa 
questão. Portanto, eu quero trazer esse testemunho: 
não vi em nenhum momento que V. Exª tivesse a in-
tenção de atacar a Igreja Católica como um todo. Pelo 
contrário, estava defendendo posições de coragem e 
defendendo que não haja essa generalização.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agra-
deço a V. Exª.

V. Exª faz parte da Frente Católica, que se reú-
ne uma vez mês, e V. Exª sabe que há questões que 
nos unem, como o aborto, nas quais nós temos lutado 
juntos. A nossa luta contra o PL nº 122, nesta Casa, é 
um enfrentamento que nós temos feito juntos, em fa-
vor e em nome da família. E V. Exª se lembra de que, 
no começo do nosso mandato, quando o novo Códi-
go Civil colocava a igreja no mesmo nível de clube de 
futebol, lutamos juntos para podermos mudar esse 
quadro. E o Presidente Lula foi corajoso ao sancionar 
essa emenda, que eu tive a oportunidade de conduzir 
aqui, junto com o Marco Maciel, com V. Exª, com os 
espíritas, com os ateus, em favor de causas que dizem 
respeito à família.

Por isso, agradeço a V. Exª pelo seu aparte.
Concedo a palavra, com muito prazer, ao Senador 

Arthur Virgílio; logo após, ao Senador Valter Pereira.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 

Magno Malta, V. Exª tem se destacado na Casa pela 
dedicação que devota a essa luta contra a pedofilia. 
Eu trago à baila uma forte reportagem do SBT – Sis-
tema Brasileiro de Televisão. O jornalista Cabrini foi o 
âncora, mostrando cenas terríveis. Em uma, um ho-
mem enorme, sobretudo quando se o compara com a 
menininha de nove anos, talvez, entra no camarote de 
um barco. É uma cena que realmente revolta, causa 
repulsa, causa revolta, enfim. E V. Exª foi muito justo 
ao reconhecer a honestidade do Papa, a vontade que 
ele tem de encontrar soluções efetivas e de enfrentar 
o problema com altaneria, com coragem, com efetiva 
sinceridade. Eu não me preocuparia, se fosse V. Exª, 

com recomendações de “vote ou não vote” por parte 
de alguém que está sob uma acusação tão pesada, 
uma acusação tão forte, até porque as pessoas hoje 
no Brasil, mais do que nunca - e daqui para a frente 
cada vez mais -, sabem e saberão separar as coisas, 
separar o joio do trigo, enfim. Mas V. Exª faz um dis-
curso oportuno, que merece o apoio dos seus colegas, 
haja vista o número, em uma sessão que entra pela 
noite, de apartes já realizados e de apartes ainda so-
licitados a V. Exª. Os microfones estão aí, atestando 
o desejo de participarem do palpitante debate que V. 
Exª traz para a Casa neste momento. Portanto, eu o 
parabenizo pela firme aparição na tribuna em mais 
esta sessão. Muito obrigado a V. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu 
agradeço a V. Exª pelo aparte. Eu lembro quando V. 
Exª me convocou para ir a Coari, num desafio mui-
to grande. Era um ex-prefeito abusador de criança e 
que esteve preso. Imagine se, então, a associação de 
prefeitos agora se levantasse contra mim, porque um 
prefeito pedófilo tem que ser punido.

O ex-Deputado Wallace, que está preso por crime, 
também é pedófilo. Tenho um inquérito dele. Eu tenho 
todas as investigações dele na minha mão. E ele era 
Presidente da Comissão da Criança na Assembleia 
Legislativa. Então, imagine se a classe política se re-
voltasse porque eu aqui estou dizendo que tenho um 
inquérito sobre o Wallace, que está preso, que é Presi-
dente da Comissão da Criança, era Presidente – V. Exª, 
Deputado Federal, sabe -, pedófilo, aliciando crianças 
pela Internet. Imaginem se as pessoas...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Obri-
gado, Senador Raupp.

Eu agradeço e incorporo, Senador Arthur Virgílio, 
no meu pronunciamento, o aparte de V. Exª.

Concedo um aparte ao Senador Valter Pereira e, 
depois, ao Senador José Nery.

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador 
Magno Malta, entre as condutas vedadas pela legis-
lação eleitoral, uma delas proíbe o uso de qualquer 
espaço público para proselitismo político-partidário-
eleitoral. Isso significa que a ninguém que lida com o 
público assiste o direito de fazer pregação em favor de 
“a” ou de “b”. Ora, se a lei proíbe que se faça qualquer 
proselitismo em favor de determinados candidatos, é 
claro que a proibição se estende àqueles que tentam 
degradar outras candidaturas, porque seria uma pro-
paganda negativa. Portanto, na verdade, o prelado 
que fez a pregação contra V. Exª está infringindo a lei 
eleitoral, com a agravante de que, do ponto de vista 
político, está se insurgindo contra alguém que está em 
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franca defesa da parte mais sensível, da parte mais 
vulnerável da sociedade, que é a criança. Portanto, 
V. Exª tem razão em seu pronunciamento e em sua 
resignação. Entendo que o crime contra o qual V. Exª 
tornou-se uma referência, tornou-se um soldado inti-
morato, é dos mais abomináveis e se esconde atrás 
das becas, atrás dos balcões, atrás das batinas, atrás 
das instituições das mais credenciadas que existem no 
País e no planeta. A grande perversidade desse crime 
é exatamente esta: é praticado por adultos.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Claro que 
também há jovens que participam desse crime, e não 
são poucos, mas, via de regra, é praticado por adultos. 
É praticado com abuso da confiança, é praticado com 
violência e é praticado, sobretudo, com a dissimulação. 
Portanto, é um crime perverso e, sobretudo, covarde. 
E as instituições, efetivamente, não podem pagar por 
ter a presença deste ou daquele seu integrante que, 
usando do disfarce, do artifício, da manobra, acaba se 
prevalecendo das suas condições para praticar o cri-
me. V. Exª ressalvou bem: o crime está em todo lugar, 
mas as instituições, mas principalmente as instituições 
que praticam o bem não podem ser condenadas pela 
prática de um de seus integrantes ou de alguns de 
seus integrantes que se desviam das finalidades, que 
se desviam dos objetivos para tirar proveito e saciar a 
sua voracidade, saciar a sua volúpia naquela prática. 
Portanto, quero aplaudir V. Exª pelo discurso que faz, 
e dizer que nada disso deve servir para impedir a sua 
caminhada em favor da criança, em favor da vítima 
mais vulnerável desse famigerado crime. Parabéns a 
V. Exª. Tenha a nossa solidariedade.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agra-
deço demais o aparte de V. Exª, Senador Valter, que 
tem conhecimento da legislação e, com a sua sensi-
bilidade - V. Exª é também um homem que professa a 
fé católica -, tem acompanhado a nossa luta.

Eu estive com V. Exª numa audiência pública 
na OAB de Dourados, tratando desse assunto. V. Exª 
estava do meu lado, fazendo coro ao enfrentamento 
a esse...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... cri-
me hediondo dos mais nojentos. E lá estavam V. Exª, o 
Presidente da OAB e eu, fazendo esse enfrentamento 
e mostrando o que nós avançamos, criando condições 
para que o seu Mato Grosso possa fazer o enfrenta-
mento do ponto de vista da multiplicação de agentes, 
no sentido de salvarmos o Estado pela prevenção, 
porque a lei pune quando já há crime. E o que nós não 
queremos é o crime de abuso contra a criança.

Já estivemos juntos não só nas audiências públi-
cas, mas também no seu próprio Estado. E a palavra 
de V. Exª, de um advogado como V. Exª, conhecedor 
da legislação como V. Exª é, certamente enriquece o 
meu pronunciamento. Agradeço plenamente.

Passo a palavra ao Senador José Nery. Já fiz aqui 
uma referência, Senador José Nery, ao evento ocor-
rido ontem, do sucesso do evento comandado por V. 
Exª, um guerreiro da vida, um lutador da vida humana, 
um soldado da vida, um soldado da alma de crianças. 
V. Exª, que tem uma luta focada no trabalho escravo, 
no trabalho infantil, e que, quando entrou nessa CPI, 
entrou de corpo e alma, é um daqueles com quem te-
nho contado, de forma efetiva, com quem o Brasil tem 
contado, aliás, nesse enfrentamento, nesse despren-
dimento em favor da vida. 

Eu fazia exatamente referência, Senador, ao ca-
rinho e à palavra do Dom Azcona, da nossa querida 
irmã Henriqueta e da palavra generosa de V. Exª com 
relação a mim e ao procedimento nessa CPI.

Concedo a V. Exª um aparte.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Magno 

Malta, primeiro para testemunhar e reafirmar o que V. 
Exª acaba de informar ao plenário do Senado e ao 
País a respeito do importante evento protagonizado e 
realizado ontem em Belém do Pará com a grandeza 
que é necessária para juntar forças para tratar de uma 
causa como essa: a defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes. E ontem, no Centro de Convenções de 
Belém, conseguimos reunir, Senador Azeredo, todas 
as instituições públicas do Estado do Pará, o Governo 
do Estado, o Tribunal de Justiça do Estado, o Ministério 
Público, a Assembleia Legislativa, o Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e com ele a 
presença de vários conselhos tutelares do Estado do 
Pará, a Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB, ali 
presente por meio de Dom José Luiz Azcona, Bispo do 
Marajó, e que mais uma vez V. Exª pôde testemunhar 
o que ele disse e o que V. Exª também havia nos dito e 
nós conhecemos. Uma das primeiras regiões do País 
que foi visitada pela CPI da Pedofilia foi justamente a 
região do Marajó, onde esses crimes de violação de 
direitos de crianças e adolescentes são tão presentes, 
são tão visíveis e, apesar disso tudo, é lastimável que 
as autoridades do meu Estado, as prefeituras da região 
do Marajó e os movimentos ligados à causa, nós não 
tenhamos conseguido, ainda, pôr termo...

(Interrupção do som.)

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – ...a essa situação 
tão grave quanto degradante. Mas o importante é que 
o seminário, na verdade, conduzido por V. Exª, com 
minha participação, que reuniu quase 500 pessoas, de 
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várias instituições do Estado, da Polícia Civil à Polícia 
Militar, e todos os organismos vivos da sociedade pa-
raense, para debater essa questão, demonstra que há 
o interesse de articular essas ações e fazer com que 
a sociedade e os órgãos públicos trabalhem de forma 
mais eficiente, mais eficaz para punir, severamente, 
todos os criminosos que violam, agridem e violentam 
crianças e adolescentes. E quero, se V. Exª ainda não 
tomou conhecimento, dar conhecimento a V. Exª, em 
especial, ao Plenário do Senado e ao País de uma 
decisão importante, há poucos instantes, da justiça 
paraense. A juíza Drª Graça Alfaia acaba de tornar 
pública a sentença e decretar a prisão, por vinte anos, 
do ex-Deputado Estadual Luiz Afonso Sefer.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Deus 
é justo.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – E ontem mes-
mo, naquele seminário, foi aprovada uma moção de 
repúdio à possibilidade de que a organização social 
dos Hospitais Júlia Sefer, dirigida pelo ex-deputado, 
que está em um acordo espúrio – dizem que é licita-
ção –, mas um acordo espúrio para que ele viesse a 
dirigir, pasme, Sr. Presidente, o principal hospital da 
região metropolitana de Belém, o Hospital Metropoli-
tano vir a ser dirigido pela organização social dirigida 
pelo Sr. Sefer. O seminário ontem, com todas as au-
toridades presentes, votou uma moção de repúdio a 
esse tipo de acordo espúrio, que tem também uma 
vinculação eleitoral. Nós não aceitamos isso. E, on-
tem, as instituições todas que lá estavam e os movi-
mentos aprovaram por unanimidade o repúdio a esse 
tipo de acordo, a esse tipo de aliança, a esse tipo de 
beneficiamento a quem não tem credibilidade alguma 
para gerir sequer um hospital privado, quanto mais o 
hospital metropolitano da região de Belém. Portanto, 
era essa a informação que eu queria prestar a V. Exª. 
Em 30 segundos, quero manifestar a minha solida-
riedade ao seu trabalho e a sua conduta. Não pode 
prosperar qualquer tipo de acusação que venha de-
monstrar que V. Exª, em seu trabalho atinge a imagem, 
a história, a trajetória como a Igreja Católica, da qual 
sou um dos filhos e integrantes pela prática política e 
religiosa. A minha história toda é vinculada ao traba-
lho social da Igreja Católica no Brasil. Portanto, sou, 
aqui, com certeza, testemunha de que o seu trabalho 
preserva todo o interesse e a história das instituições. 
O fato de apurarmos crimes cometidos por pessoas 
dos mais diversos segmentos sociais, do Judiciário ao 
Ministério Público, de pastor a professor, de médico a 
Deputado, mostra que a CPI trabalha nesse vespeiro 
que envolve pessoas dos mais diversos segmentos e 
que a investigação de um ou outro membro da própria 
Igreja Católica não significa, de jeito nenhum, ataque 

à Instituição respeitada e considerada por todos nós. 
Portanto, quem, por alguma má fé, queira colocar 
elementos diferentes daqueles da própria realidade 
testemunhada por nós, quero dizer a V. Exª que esse 
tipo de acusação não pode prosperar.Tenho certeza 
de que as pessoas que dirigem a Instituição no Brasil 
e no Espírito Santo não se deixarão levar nessa dire-
ção. V. Exª tem o apoio desta Casa e o apoio do povo 
brasileiro, que segura hoje essa bandeira que muitos 
nunca quiseram tratar adequadamente. 

V. Exª é um símbolo da luta em prol da dignida-
de e do respeito aos direitos humanos de crianças e 
adolescentes deste País. É por isso que V. Exª vem 
sendo reconhecido, não só em seu Estado, mas no 
Brasil inteiro, pelo trabalho que realiza. São essas as 
considerações e o aparte que faço a V. Exª, agrade-
cendo o seu apoio às investigações que ocorreram no 
Estado do Pará. Quero dizer a V. Exª, Sr. Presidente da 
CPI, Senador Magno Malta, que nós possamos, nos 
próximos dias, fazer aquelas convocações na CPI que 
ainda não foram viabilizadas, a presença de criminosos 
que ainda não vieram depor na CPI do Senado. Muito 
obrigado. Parabéns a V.Exª!

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sena-
dor José Nery, o aparte de V. Exª acrescenta muito e 
enriquece o meu pronunciamento. V. Exª é membro da 
CPI, tem sido um guerreiro. V. Exª traz uma notícia que 
justifica, Senador Arthur Virgílio, a existência da CPI: a 
decretação da prisão do Sefer, hoje, por vinte anos.

Eu dizia ao Senador Flexa, no começo dessa 
investigação, que as pessoas nunca acreditam – e é 
verdade –, pois não há uma tarja na testa ou no pei-
to. E o Senador Flexa, que conhece a família, que é 
uma família histórica – pode-se dizer que é um família 
histórica –, perguntou-me: “Você acha isso possível, 
Malta?” Isso ele me perguntava no começo. Eu dizia: 
“Flexa, vamos investigar, vamos chegar a algum lu-
gar”. A CPI existe também para inocentar. Se nada for 
encontrado, inocenta-se, não é, Senador Flexa,? E se 
encontrar... Até porque as informações sobre o pedófi-
lo são muito boas, porque ele está acima de qualquer 
suspeita. Quando se diz: “Não, é de boa família, o cara 
é isso, é aquilo...” Nunca se tem informações, porque 
ele é diferente do estuprador, pois não usa arma, não 
afronta, não leva para o meio do mato; ele conquista 
a presa e a família da presa.

Vinte anos! Parabéns à Justiça do Pará! Os pei-
xes grandes começam a cair. A sociedade começa a 
entender que, na luta, no enfrentamento, na defesa da 
criança, agora não há mais lugar para quem, ao longo 
dos anos, se dispôs a abusar e ficou impune.

Senador Raupp, estou muito feliz hoje. Quer dizer, 
feliz pela vitória de uma criança que foi ao Conselho 
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Tutelar denunciar um rico, poderoso. A coragem dessa 
criança, que é um símbolo, viu, Senador? Sugiro até 
que, nas próximas leis a serem votadas, coloquemos 
o nome dessa criança, até porque a lei do rastreamen-
to eletrônico agora para a progressão de regime... Se 
essa lei do rastreamento já estivesse aqui, os meni-
nos de Luziânia não estariam mortos, Senadora Lú-
cia Vânia, nem o menino Caíto, do seu Mato Grosso, 
Senador Valter.

Vou sugerir ao Presidente Lula que a lei do ras-
treamento, que agora está na mesa dele só para ser 
sancionada – agora vamos ter o rastreamento eletrô-
nico para progressão de regime e para desafogarmos 
as cadeias –, leve o nome do menino Caíto, de nove 
anos, assassinado, de maneira bruta, por um pedófilo 
que estava preso por abusar de uma criança de nove 
anos e matá-la. Saiu sem poder ter saído. A progres-
são de regime o colocou na rua, sem qualquer tipo de 
exame. Ele saiu, pegou um de nove anos, abusou de 
novo do de nove, e matou o menino Caíto. Que leve o 
nome dessa criança!

E agora o Luiz Sefer foi sentenciado a vinte anos. 
Olha, é uma vitória da democracia, é uma vitória da 
vida, é uma vitória da alma, é uma vitória da família! 
Ninguém se alegra com isso, mas também não pode-
mos ser tão misericordiosos a ponto de achar que o 
pedófilo é um coitado e que não merecia a sentença 
que recebeu.

De analfabeto a doutor, de desdentado a gente 
que tem dente de porcelana, de quem anda de carro 
importado e tem hospital a alguém que está desempre-
gado, no crime de abuso, é preciso pagar. O Senador 
Nery me dá uma informação, e ao Brasil, que justifica 
nossa luta e os três dias que passamos. Quero para-
benizar a CPI da Assembleia Legislativa e os Deputa-
dos Estaduais daquela CPI, que cortaram na carne e 
fizeram um enfrentamento duro.

Passei lá três dias. Foi uma luta muito grande. Eu 
ouvi o Sefer, fui eu que o inquiri junto com o Ministério 
Público. O Senador Geraldo Mesquita me acompanhou 
naquela ocasião, indicado pelo PMDB, assim como o 
Dr. André Ubaldino, a Drª Ana, a Drª Karla Sandoval e 
o Dr. Casé, o Ministério Público que assessorou esta 
CPI. A sentença do Tribunal: 20 anos. Que coisa! Es-
tamos mudando o Brasil. Não se via isso há dois anos, 
quando nem se falava.

Encerro minha fala, Senador Arthur Virgílio, dizen-
do que prometi ao Dom Luiz, Arcebispo de Vitória, um 
homem de bem e respeitado, na minha fala com ele, que 
eu lhe entregaria pronunciamentos dos meus últimos 
noventa dias nesta tribuna e na CPI. Mandei levantar, e 
aqui estão todos os meus pronunciamentos e apartes, 
inclusive apartes de V. Exª e do Senador Valter. Estão 

aqui, Senador Raupp. Vou entregar ao Arcebispo com 
os DVDs de todos os meus pronunciamentos nesta tri-
buna, para que ele possa ver. Tiveram a má-fé de dizer 
que eu proporia uma CPI para a Igreja Católica. Isso 
é o fim do mundo! CPI tem de ter fato determinado. A 
Instituição não está metida nisso, e sim os indivíduos 
que estão nas instituições.

Fiquei muito triste.
Acompanhado de um assessor, estive lá e disse 

a ele que levaria e entregaria nas mãos dele, e vou 
entregar, esses DVDs, todos os meus discursos, para 
que ele possa ler e encontrar onde foi realmente que 
ataquei a Instituição, o que nunca fiz.

Quero agradecer apoios que recebi, como o do 
jornalista Jackson Rangel, da Folha do Espírito San-
to, meu amigo, já, no primeiro momento. Ele me co-
nhece, sabe quem eu sou e acompanha o Senado. É 
um jornalista antenado, não um desinformado. É um 
jornalista preparado, meu amigo pessoal. Pois foi do 
Jackson, da Folha do Espírito Santo, uma das pri-
meiras solidariedades que recebi. Muito obrigado ao 
Jackson, um cidadão cristão e bem antenado. Aliás, 
ele é fã dos seus discursos, Arthur. Não sei se é do seu 
discurso, mas da sua capacidade de raciocinar rapida-
mente, de fazer a passagem quando está na tribuna. 
Imagino que ele esteja nos ouvindo, e vai ouvi-lo daqui 
a pouco. Então, um abraço, Jackson.

Quero dizer ao meu amigo Parraro, da Rádio Dio-
cesana, por quem tenho tanto respeito, tanto carinho, 
que tem uma história, mas que, lamentavelmente, me 
criticou no seu programa, sem ter essas informações, 
que eu mandarei para ele também esta documentação 
aqui. Agradeço ao meu amigo Nemer, por quem tenho 
o maior carinho, da Rádio Cultura, de Castelo, cidade 
do nosso querido Renato Casagrande. Tenho carinho 
e respeito pelo Nemer, esse competente cidadão de 
Castelo, cidade tão bem administrada pelo nosso Pre-
feito, por quem tenho amizade pessoal. Quero dizer ao 
Nemer que isso não passa de fofocas e irresponsabi-
lidade de quem não tem compromisso com a vida, de 
quem não tem compromisso com as pessoas e nem 
com a sociedade.

Reitero o meu compromisso, o meu respeito às 
instituições, o meu respeito à Igreja Católica, o meu 
respeito à CNBB, que acabou de lançar uma cartilha 
importante, Senador Raupp, sobre pedofilia, sobre 
como enfrentar esse crime, as posições. Quero pa-
rabenizar, mais uma vez, e dizer que novamente fico 
orgulhoso de ter feito esse voto de aplauso à postura 
do Papa, enfrentando setores da imprensa que viram 
de uma outra forma.
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Agradeço ao Dom Luiz por ter me recebido, para 
que pudéssemos ter feito essa conversa. E agradeço 
os apartes que recebi.

Força ao Bispo Azcona. Força, Dom Azcona, 
porque o Marajó precisa muito do senhor ainda. Muita 
força, muita força, porque é preciso. Os descalabros, 
os abusos e os crimes cometidos no Marajó não po-
dem ter no Marajó um homem, um religioso de menor 
estatura. O Marajó precisa do senhor.

Senador Raupp, V. Exª, que professa a fé cató-
lica, tem estado junto conosco no enfrentamento do 
aborto, no enfrentamento do PL 122, pelo qual temos 
pago um preço muito grande, até porque não se tra-
ta de discriminação – até porque homofobia é muito 
pesado; o homofóbico quer matar, quer destruir, quer 
esfaquear, quer humilhar, quer apedrejar, e eu nunca 
fui na minha vida. O crime de discriminar já está na 
Constituição. É crime discriminar credo, raça, cor, etnia. 
Nós precisamos respeitar as pessoas. A nossa posição 
em relação ao PL 122 – a minha e de V. Exª – é a de 
que é um projeto inconstitucional, eivado de sutilezas, 
que cria uma classe especial no Brasil em detrimento 
dos índios, dos velhos, dos portadores de deficiência; 
lutas que temos travado aqui como frente da família, 
independente de matiz religiosa e cor partidária.

Agradeço os apartes que recebi, agradeço ao 
Senador, meu querido Valter Pereira. O Parlamen-
to não pode abrir mão de V. Exª. Reflita bem, V. Exª 
precisa continuar na vida pública. V. Exª sabe do que 
estou falando. V. Exª tem o respeito do seu Estado. E 
V. Exª sabe que eu sei, porque me relaciono com um 
grupo de pessoas da sociedade organizada do seu 
Estado, por conta dessa luta travada, e eu sei do res-
peito que V. Exª tem no Estado. E, neste momento do 
País, o conhecimento, a postura de V. Exª, o País não 
pode abrir mão de V. Exª. Se num plebiscito dentro 
do seu partido, o candidato a Senador é o Deputado 
Federal Moka, pelo menos, a exemplo de tanto outros 
companheiros, venha para a Câmara Federal, que é 
um espaço onde V. Exª tem capacidade, tem postura, 
tem o que oferecer à Nação brasileira. Se V. Exª não 
for candidato, quem ganha é a sua família, porque V. 
Exª vai estar perto de casa; e perde o Brasil. Mas, se 
V. Exª for candidato, ganha o Brasil e sua família perde 
um pouco. Mas é perdendo ganhando, porque a sua 
vida interessa muito à Nação brasileira.

Dessa maneira, agradeço a V. Exª, como ao Se-
nador Raupp. Não podemos abrir mão de estarmos 
juntos nesta luta sempre, que temos travado em favor 
da família, em favor da vida.

Senador Paim, muito obrigado pelo aparte. V. Exª, 
que também pertence a essa CPI, está junto comigo 
já desde o princípio, tem enfrentado todas essas lu-

tas conosco, respeitosamente, e é esse padrão, essa 
referência para o Brasil na luta dos aposentados, dos 
portadores de deficiência, na luta do salário mínimo. 
Certamente, o seu Estado saberá lhe devolver ao País, 
agora ainda este ano, para que o País possa continuar 
desfrutando da sua energia e da sua luta. 

De igual modo, o meu amigo Arthur Virgílio. De 
Arthur eu nem preciso falar, porque, com cada amazo-
nense que eu falo, eu faço um discurso para ele, faço 
um comício para ele. Desço lá e falo de Arthur. Então, 
o pessoal só não pensa que nós somos irmãos por-
que eu não tenho o cabelo bom igual ao seu, liso, não 
tenho sua cor bonita; a minha cor é meio assim, sei 
lá... Sou filho da negona dona Dadá, sou oriundo da 
senzala. Mas tenho carinho e respeito por você, você 
sabe muito bem disso – nem vou chamar de V. Exª 
–, e tenho feito isso até por justiça e respeito a mim 
mesmo, porque eu preciso falar a verdade, eu preciso 
falar a verdade. 

Como vai perder o Senado da República sem a 
presença aí do Nery, que resolveu não disputar, contra 
a minha vontade, porque eu acho que ele devia dispu-
tar. Quem comanda, que está envolvido numa luta de 
criança, de vida, não pode ter medo de eleição.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Magno Malta, mas é candidato a Deputado Estadual 
e conseguiu, agora mesmo, o apoio aí do Warley e 
dos aposentados. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É 
mesmo? E ele está nessa luta, candidato a Deputado 
Estadual, e certamente o Estado vai ganhar. Lá do lado 
da nossa querida Barata, do nosso querido Jordy, vai 
fazer uma bela bancada, e do nosso querido Edmilson, 
que foi Prefeito e que vai ser candidato a Deputado 
Estadual também – um belo de um Prefeito. Mas eu 
lamento. Lamento que V. Exª não estará aqui.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela complacên-
cia comigo, me dando esta oportunidade.

Quero encerrar, dizendo que terça-feira a PEC 
da Juventude será votada pela manhã. E penso que 
seja um dia importante, porque, sendo a PEC da Ju-
ventude votada pela manhã, nós esperamos que a 
juventude ganhe o jogo à tarde, porque é o primeiro 
jogo do Brasil. Aí, nós contamos com a juventude do 
Kaká, com a juventude do Ramires, com a juventude 
do Luís Fabiano, a juventude do Lúcio, a juventude do 
Júlio César para que possamos ganhar esse jogo no 
dia em que votaremos a PEC da juventude.

Concluo dizendo que reitero meu apoio pleno, e 
V. Exª também, à PEC 300, dos policiais do Brasil. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
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Durante o discurso do Sr. Magno Malta, o 
Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Esta Presidência parabeniza V. Exª pelo brilhante 
pronunciamento, por uma causa justíssima. Não me 
arrependo, de maneira nenhuma, de ter-lhe ajudado 
a criar a CPI da Pedofilia e sempre cito uma frase dita 
por V. Exª aqui da tribuna, em uma ocasião: esses des-
graçados têm que parar na cadeia, e deveríamos ter a 
prisão perpétua para quem abusa de crianças.

Parabenizo V. Exª por ter tido a coragem de ter 
empreendido essa cruzada em todo o Brasil e ter ar-
regimentado um batalhão, multidões em defesa das 
nossas crianças brasileiras.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Pela ordem, Senadora Lúcia Vânia. 

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de informar a esta Casa o falecimento, na madrugada de 
hoje, do escultor, pintor e ceramista Antônio Poteiro.

Goiás perde a figura física de Poteiro, mas a sua 
arte certamente continuará a influenciar as novas ge-
rações de artistas goianos. 

Pela sua história de vida, Poteiro foi influencia-
do por várias figuras das artes goianas. Nas décadas 
de 60 e 70, ele começou a fazer máscaras e bonecos 
incentivado pelo professor Antonio de Melo. Foi orien-
tado a assinar seus trabalhos pela conceituada folclo-
rista Regina Lacerda, que o batizou com o apelido de 
Antônio Poteiro. Já em 1972, foi incentivado a pintar 
por um dos mais renomados pintores goianos, que é 
Siron Franco.

Português de nascimento e goiano por adoção, 
ele estava com 84 anos de idade e, segundo a família, 
estava internado há uma semana na UTI do Hospital 
e Maternidade Jardim América, com infecção gene-
ralizada.

O corpo do artista foi sepultado hoje, às 19 horas, 
no jazigo da família, no Cemitério Jardim das Palmei-
ras, em Goiânia.

Quero aqui, Sr. Presidente, lamentar profunda-
mente a morte de Antônio Poteiro, artista conhecido 
no Brasil inteiro, orgulho de todos os goianos. Ele dei-
xa para a nossa história uma passagem de produção 
maravilhosa, que encantou o Brasil e o mundo.

Portanto, deixo aqui os meus votos de pesar a 
toda a família de Antônio Poteiro, que muito fez para 
divulgar o nome de Goiás no Brasil e no mundo.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Obrigado a V. Exª. A Presidência se soma ao voto 
de pesar de V. Exª.

Antes de passar a palavra ao próximo orador, 
Senador Flexa Ribeiro, que permutou com o Senador 
Antonio Carlos Valadares, eu queria agradecer a pre-
sença aqui no Senado Federal do Prefeito de Jaru, Sr. 
Jean, e do Vice-Prefeito Flávio Corrêa. Levem o abraço 
à população do Município de Jaru.

Com a palavra o nobre Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presi-

dente...
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 

– Eu queria aqui fazer um acordo: como há muitos ora-
dores para falar e o horário avança – já são 20h30 –, 
que cada orador tivesse no máximo dez minutos, devido 
ao adiantado da hora. Sei que os assuntos são muitos, 
mas dez minutos dá para fazer, como fala o Mão Santa, 
um grande discurso, um grande pronunciamento.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu não 
vou me comprometer com o meu Presidente, porque 
regimentalmente tenho vinte minutos e...

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Mas esta é a Casa dos entendimentos.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Ainda 
agora, assisti a um pronunciamento de uma hora e qua-
renta. Então, não vou levar uma hora e quarenta, com 
certeza absoluta, mas também não farei em dez, até 
porque vou fazer um relato aqui, como sempre faço às 
terças-feiras, da viagem aos Municípios do meu Esta-
do, querido Estado do Pará. E, neste final de semana, 
fomos a dez Municípios desde quinta-feira.

Mas, antes, Presidente, Senador Valdir Raupp, 
Srs. Senadores, Srª Senadora, quero registrar, para 
alegria nossa, a presença aqui no plenário do Senado 
Federal do Prefeito Alvarenga, do Município de Nova 
Ipixuna, que fica próximo a Marabá. Com certeza, pela 
administração do Prefeito Alvarenga, aquele Município 
vai ter o devido desenvolvimento tão logo os prefeitos 
sejam respeitados pelo Governo Federal. Esta é a ver-
dade: os prefeitos estão hoje todos com dificuldades 
porque têm o ônus de atender à população, mas não 
recebem a transferência de recursos do Estado para 
atenderem na área da saúde e segurança. E os pre-
feitos têm de pagar, pelo menos no Estado do Pará, 
onde a Governadora não dá o combustível para o des-
tacamento da Polícia Militar e nem dá alimentação, os 
prefeitos é que têm de ficar bancando.

Um abraço, Prefeito Alvarenga, de Nova Ipixu-
na.

Quero também saudar o nosso Demetrius Ribei-
ro, primeiro suplente do Senador Mário Couto, grande 
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empresário, do Município de Marabá, perto de Nova 
Ipixuna, muito perto de Nova Ipixuna, um Município 
que vai ter um papel de destaque no cenário do nos-
so Estado, como um grande polo, talvez o maior polo, 
Senador Demetrius, o maior entroncamento rodofluvial, 
ferroviário e aéreo. O Município de Marabá, Senador 
Valdir Raupp, é talvez um dos poucos Municípios do 
Brasil que dispõem dos quatro modais de transporte. 
Agora, com a hidrovia Tocantins, lamentavelmente não 
Araguaia-Tocantins, volta a ser navegável o trecho do 
rio Tocantins de Belém até Marabá, com a conclusão 
das eclusas de Tucuruí.

Então, aquele minério de ferro que sai pelos trilhos 
da ferrovia vai poder sair, por comboios de barcaças, 
pelo rio Tocantins. E o Município de Marabá, que fica 
numa região muito rica, Senador Valter Pereira, uma 
região em que não só a Vale – e principalmente a Vale 
–, mas também outras empresas, inclusive internacio-
nais, estão naquela região, com lavras de minério de 
ferro, cobre, níquel. E agora vai entrar uma empresa 
canadense para explorar o ouro de Serra Pelada. Há 
uma em Xingu, em São Félix do Xingu, lá na ponta da 
rodovia a que vou me referir aqui, a PA-279, também 
com uma planta de exploração de níquel. 

Então, há riqueza. O Município de Canaã dos Ca-
rajás, o Município de Curionópolis, uma outra planta 
de ferro da Vale, uma outra planta de cobre da Vale. 
Quer dizer, os investimentos no Pará estão aflorando 
de uma maneira que, para nós, Prefeito Alvarenga, 
só precisamos agregar valores às nossas matérias-
primas, ou seja, transformar essas matérias-primas 
em produtos industrializados, gerando mão de obra 
para os paraenses, principalmente nessa querida re-
gião do nosso Estado. 

Mas, como eu disse, Senador Valdir Raupp, às 
terças-feiras, venho sempre à tribuna fazer um relato 
cada vez mais entusiasmado das nossas caminhadas, 
meu amigo Demetrius Ribeiro, pelo interior, pelos Mu-
nicípios do nosso Estado. E, agora, nesse último final 
de semana, desde o feriado de quinta-feira, Corpus 
Christi, que nós caminhamos por dez Municípios do 
Estado, sempre em companhia do nosso pré-candidato 
ao Governo do Estado, o ex-Governador Simão Jatene, 
em companhia do Deputado Nilson Pinto, que estava 
aqui conosco há pouco, da Deputada Tetê, da Deputada 
Suleima Pegado, de vários pré-candidatos a que vou 
me referir aqui em seguida na fala que farei, relatando 
de cada um dos Municípios que visitamos. 

Inicialmente, na quinta-feira, nós começamos 
a nossa caminhada pelo Município de Ourilândia do 
Norte, onde nós fomos recebidos pelo Prefeito, nosso 
amigo Veloso, e sua esposa, Ilciléia. Estavam conos-
co também o Vice-Prefeito Jesuí, o ex-Vice-Prefeito 

Leonilson, os Vereadores Zulene e Barreirinha, do 
PSDB, o Vereador Edvaldo, o Vereador Natalino, do 
PDT, o Vereador Ferreira, do PT, participando do nos-
so encontro.

Ora, o que nós estamos fazendo nessa nossa an-
dança? Nós estamos indo de Município em Município, 
fazendo reuniões fechadas, muitas delas na Câmara 
Municipal, outras em áreas privadas de clubes ou de 
associações, para que, numa reunião suprapartidária, 
Senador Arthur Virgílio, nós possamos ouvir das lide-
ranças políticas, das lideranças locais, das lideranças 
religiosas, das lideranças comunitárias, das lideranças 
sindicais, enfim, da população organizada, da socieda-
de organizada suas reivindicações, os seus desejos e 
anotá-los. Após a convenção do dia 30 de junho, que 
homologará o nome do hoje pré-candidato Simão Ja-
tene como candidato a Governo, ele vai poder voltar 
aos Municípios como fez quando foi candidato e dirigiu 
o Estado, de 2003 a 2006.

Ele, então, apresentou uma agenda mínima, que 
é um compromisso com o povo, que pode ser, inclusi-
ve, acompanhado pela população. 

Da mesma forma, será feito agora, Alvarenga. Nós 
iremos a Nova Ipixuna, iremos lá em Marabá com o 
Pará que queremos. E o que é o Pará que queremos? 
É uma agenda mínima de compromisso do hoje Se-
nador, pré-candidato à reeleição ao Senado, Flexa Ri-
beiro, àquela altura homologado pela convenção, será 
candidato à reeleição ao Senado. Poderemos assumir, 
evidentemente, pelo Executivo – o então candidato ao 
governo Simão Jatene – as obras que serão feitas, 
comprometidas com aquele Município. Isso em cada 
um deles. E o povo poderá conferir e acompanhar. Di-
ferentemente do que ocorreu na eleição de 2006, em 
que a hoje Governadora subia nos palanques, pro-
metia, e o povo está há três anos e meio esperando 
e não acontece nada no Pará. Aliás, acontece muito, 
só coisa ruim. E ainda diz que é um governo popular. 
Imaginem se fosse a favor do povo. Acho que é a favor 
dos companheiros. Aqueles que são do Partido dos 
Trabalhadores realmente estão se dando muito bem 
lá no Estado do Pará. 

De Ourilândia, nós nos deslocamos ao Municí-
pio de Tucumã, onde fizemos nova reunião, também 
com a participação sempre do nosso pré-candidato 
ao Governo, Simão Jatene, do Senador Flexa Ribeiro, 
da Deputada Tetê, da Deputada Suleima. E lá fomos 
recebidos pelo Prefeito Alegria, de Santana do Ara-
guaia, a sua esposa Samara Alegria, Coronel Edson. 
Tanto a Samara Alegria como o Coronel Edson são 
pré-candidatos a Deputado Estadual. E lá em Tucu-
mã nós fomos recebidos pelos nossos companheiros, 
o Carraro, que é Presidente do PSDB de Tucumã; o 
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Valdemar, Presidente do PSDB de Canaã, o Nonato 
Maurício, vice-Presidente do PSDB de Ourilândia; o 
Bibi, ex-Vereador e Presidente da Colônia de Pesca-
dores; o Erasmo Brito, Presidente do PPS.

Em Tucumã, nós fizemos a reunião do seminário 
“O Pará que queremos”, no espaço da Maçonaria. E 
eu quero aqui agradecer ao venerável Onício Amaral 
e à sua esposa, Drª Bernadete, por nos terem cedi-
do aquele espaço, para que nós pudéssemos fazer a 
nossa reunião.

Estiveram conosco o Prefeito Celso e o Vereador 
Mirim, Presidente da Câmara; Vereador Gilvan; Verea-
dora Maria do Boiadeiro; Vereador Júnior Bezerra; Ve-
readora Ediara, Vereador Zé dos Signos, Presidente 
do PPS. Também tivemos lá a participação dos nossos 
companheiros o Barizon, que nos acompanha há muito 
tempo, do Ivo Dantas, um grande empresário da região; 
do Presidente do DEM, o Dr. Edson; o Savana, Diretor 
da TV Record de Tucumã e vários outros amigos. 

Lá em Tucumã, eu conheci o companheiro Ivan 
Portela. Sabe o que ele me pediu, Senador Roberto 
Cavalcanti? Ainda há pouco, aqui, o Senador Magno 
Malta fez referência à TV Senado. Esse instrumento 
de comunicação do Senado Federal, tanto a TV Se-
nado, quanto à Rádio Senado, é de ser louvado pela 
força que tem de levar à sociedade os trabalhos de-
senvolvidos pelos Senadores. Aonde você chega – e 
o Senador Magno Malta falou isso –, principalmente 
na nossa região, lá no interior do interior do Município, 
está lá uma antena parabólica e os nossos amigos 
assistem a TV Senado. E o Ivan Portela, lá de Tucu-
mã, disse: “Senador, eu assisto sempre à TV Senado. 
Mande um abraço para mim”. Estou mandando para 
ele porque me comprometi que faria isso. Mas isso se 
deve à TV Senado. 

Mas, lamentavelmente, lá, em Belém, a TV Se-
nado já era para ser uma TV aberta; e não o é, por-
que a Governadora não cedeu o espaço da Funtelpa 
– cessão onerosa, o Senado ia pagar –, para que o 
Senado pudesse colocar no prédio da Funtelpa o seu 
transmissor e a sua antena. Lógico que a Governado-
ra não quer a TV Senado aberta no Pará, nem pode 
querer, porque daqui nós falamos as verdades; lá, pela 
propaganda enganosa que o Conar devia ser aciona-
do, ela fica criando um Estado de ficção, como se nós 
vivêssemos em Hollywood.

Aquilo que mostram na televisão é feito pelos mar-
queteiros para tentar enganar a população, só que a 
população já foi enganada em 2006. Então, a população 
está fazendo contagem regressiva para saber quantos 
dias faltam para que essa senhora deixe o Estado.

Sempre digo que uma noite escura se abateu so-
bre o Estado do Pará e que já dura três anos e meio. 

Mas como não há noite eterna, está para raiar o sol, Sr. 
Presidente Roberto Cavalcanti. Está para raiar o sol! 
O sol vai raiar em 1º de janeiro de 2011 para todos os 
Municípios e para o Estado do Pará.

De Tucumã, ainda na quinta-feira, fomos a Água 
Azul do Norte, onde fizemos uma reunião do seminário 
“O Pará que queremos”, na Câmara Municipal, lotada. 
Chegamos, para começar a reunião, já às 21 horas.

Senador Arthur Virgílio, V. Exª que conhece tão 
bem o Estado do Pará, nós fazemos todos os nossos 
roteiros pela estrada. Só usamos avião para chegar 
ao ponto de partida; depois vamos pela estrada. A Go-
vernadora vai de helicóptero. Sabe por quê, Senador 
Arthur Virgílio? Porque esses Municípios são ligados 
pela PA-279, uma estrada que era o sonho dos habi-
tantes daquela região. No Governo de Simão Jatene, 
ele conseguiu os recursos para asfaltar a PA-279. As-
faltou, eu diria, 70% da estrada, e deixou recursos para 
que a Governadora asfaltasse o resto.

Pasmem, Srs. Senadores, porque o povo do Pará 
sabe disso: passados três anos e meio, ela não apenas 
não asfaltou o que faltava, que ainda não acabou, como 
não manteve o que estava asfaltado. Então, a estrada 
está quase totalmente perdida por falta de manuten-
ção. Fica um tráfego difícil de tantos buracos que estão 
abertos e não são fechados. Nem fazer a recuperação 
e a manutenção da estrada esse Governo faz.

Chegamos a Água Azul do Norte, como disse, já 
passando das 21 horas, a Câmara Municipal estava 
lotada, para que pudéssemos então fazer nosso semi-
nário. Lá, fomos recebidos pelo ex-Prefeito e Presiden-
te do PSDB, meu amigo José Francisco e sua esposa 
Fátima. Estiveram conosco também nessa reunião o 
Jorge, Presidente da Câmara; o Netinho, Presidente 
do PTB; o Francisco Vieira, Presidente do PP; o Adal-
berto, do PSDB; o Polaco, Vereadores, PR, Netão, 
Presidente do PSC, e Tonhão do PR.

Também tive o prazer de encontrar lá os amigos 
Maurício, Romes, José Carlos, José Francisco, de 
que já falei, e Jeová, da Assembleia de Deus. Encon-
trei também o nosso amigo Amarildo, um empresário 
forte daquela região, Vice-Presidente da Federação 
das Associações Comerciais, que tem uma atividade 
muito importante como empreendedor para o desen-
volvimento daquela região. Ele é filho, inclusive, de um 
grande amigo nosso, Prefeito em São Félix do Xingu, 
um pouco mais acima não fomos até lá mas iremos 
numa próxima caminhada, que é o nosso companheiro 
Antônio. Fomos recebidos pelo ex-Deputado Estadual 
Clécio Vitec e pelo Edílson, Presidente da Associação 
Comercial de Água Azul e o Waldemar da Pavinorte , 
que é o Presidente do PSDB de Canaã dos Carajás. 
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Pernoitamos na quinta-feira em Água Azul do 
Norte e, na sexta-feira pela manhã, iniciamos a nos-
sa caminhada e fomos para o Município de Sapucaia, 
como disse sempre de carro, e lá fizemos também na 
Câmara Municipal o nosso seminário “O Pará que que-
remos”, com a participação sempre do ex-Governador 
Simão Jatene, da Deputada Tetê, do Coronel Edson 
Alegria. Lá na Câmara tivemos o Prefeito de Santana, 
tivemos presente o Vereador Marquinho, que é Pre-
sidente da Câmara; a Vereadora Maria Machado; o 
Vereador Carlos Borges, que preside o PDT; o Vere-
ador Luciano Gomes; o Vereador Telmir Rodrigues e 
também o Délio Amaral, que é do Diretório do PMDB 
lá de Sapucaia.

De Sapucaia fomos para Rio Maria. Almoçamos 
em Sapucaia e fomos para Rio Maria, um Município 
que me deixa grandes recordações do grande amigo 
Danilo Remor, que foi meu vice-presidente quando 
presidi a Federação das Indústrias do Estado do Pará, 
depois assumiu a presidência da Federação, e que nos 
deixou subitamente.

E este Município, Presidente Roberto Cavalcan-
ti, Rio Maria, foi criado numa área de propriedade do 
Danilo. Era uma fazenda, lá fizeram a sede do Muni-
cípio e hoje estão lá os seus irmãos ainda tocando os 
negócios do Danilo – o Darcy e o Dirceu Remor.

Lá tivemos algo que eu diria inusitado. Sempre 
tem um vereador... Li aqui, vereadores do PT partici-
pando conosco. Mas, em Rio Maria, os nove vereado-
res, independente de coloração partidária... 

Como eu tenho dito, nós não estamos em cam-
panha. Nós estamos ouvindo a população para cons-
truir um programa de governo para “O Pará que que-
remos”.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Senador Flexa, eu pergunto a V. Exª: de 
quanto tempo V. Exª necessita? Porque, nessa volta 
ao mundo, já se passaram vários minutos. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – O Pará é 
muito grande. Gostaria que fosse do tamanho da Pa-
raíba, e aí gente não teria tanto desgaste. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Não, eu só pergunto a expectativa. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu acho 
que em dez minutos concluo.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Mais dez?

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/

PRB – PB) – Vou dar cinco.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Então, em 

Rio Maria, como dizia, temos a presença de todos os 
Vereadores: Vereador Luiz Pires, Presidente da Câma-

ra, o Josimar Gonçalves, o Louro, o Cláudio Coutinho, 
José Ribamar, Márcia Nascimento, Gisvaldo Gratão, 
Presidente do DEM, Janes Pereira. Também tivemos a 
participação – ainda estou no segundo dia, viajamos por 
quatro, Senador Roberto Cavalcanti – do João Dantas, 
Vice-Prefeito de Rio Maria; Adair Silva, Presidente do 
PSDB de Rio Maria; Gê, ex-prefeito de Bannach; Pastor 
Moacir, da Assembleia de Deus; Djair, Presidente do 
PSC, que mandou um abraço para o Mão Santa – Hoje 
Mão Santa saiu cedo, deve ter algum compromisso. 
Ele disse: dê um abraço no Senador Mão Santa, sou 
Presidente do PSC aqui de Rio Maria. 

Em seguida, fomos finalizar a sexta feira em Xin-
guara, onde realizamos, na Associação Comercial, tam-
bém um grande encontro, ouvindo as reivindicações 
daquela população, com a presença do Vereador Ari, 
Presidente da Câmara, do Vereador Diones Moreira, do 
Vereador Dito do Cinema. O Vereador Diones Moreira 
é do PT. Estava lá conosco, ouvindo, dando sua con-
tribuição para “O Pará que queremos”, nossa agenda 
de compromisso que será mostrada por ocasião da 
campanha eleitoral. 

Um abraço ao Oswaldinho, grande amigo, Presi-
dente do Sindicato Rural; ao Francisco George, Presi-
dente da Associação Comercial; ao ex-prefeito Itamar 
Mendonça, Presidente do PSDB.

Reunimos em Xinguara também com o Pastor 
Deusdeth, Pastor Pedro e Pastor Coimbra e com vá-
rios outros pastores da Assembleia de Deus lá do Mu-
nicípio. Inclusive o pastor Coimbra é um seguidor do 
meu Twitter. Um abraço, Coimbra, nós vamos sempre 
estar em contato com você através do Twitter e pes-
soalmente quando for possível.

Pernoitamos em Xinguara. Já no sábado, reto-
mamos a nossa caminhada com uma reunião em Pau 
d’Arco, um pequeno município que sofre com a au-
sência do estado. Lá encontramos o Ex-Prefeito João 
Monteiro, o Ex-Deputado Mário Moreira, o Gervásio 
Camilo, Vice-Prefeito de Redenção, novamente co-
nosco, sempre o Prefeito Alegria, de Santana, o Gê, 
Ex-Prefeito de Bannach, Carlinhos, Ex-Prefeito de 
Floresta do Araguaia. 

E os vereadores Rosinha, Alci, Gaguinho, de 
Santana do Araguaia, Chico Bruno e Neto, dois ex-
Vereadores. 

Saímos de Pau d’Arco e fomos para Redenção, 
onde fizemos também a reunião do Instituto Teotônio 
Vilela, e antes da reunião do Instituto Teotônio Vilela 
participei de um encontro dos pescadores. E quero aqui 
saudar o amigo Ronnis Souza, presidente da Colônia 
de Pescadores lá de Redenção.

Durante esse encontro com o Ex-Governador 
Simão Jatene, tivemos a presença do nosso amigo 
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Prefeito de Redenção, Wagner Fontes, do Vice-Pre-
feito Gervásio Camilo, do Vice-Prefeito de Floresta 
do Araguaia, o Chico Barbosa, do Prefeito Alegria, de 
Santana, Mário Moreira, ex-Prefeito de Redenção e ex-
Deputado, novamente o Gê, Ex-Prefeito de Bannach, 
Carlinhos, Ex-Prefeito de Floresta, e Alberto Branco, 
Ex-Prefeito de Conceição.

Os Vereadores Alexandre Junior, Presidente da 
Câmara, Aldair, Reginaldo e Pastor Pocidônio. 

O Jandelson, Presidente da Câmara de Santa 
Maria das Barreiras, o Gaguinho, Vereador em San-
tana do Araguaia.

Os Vereadores de Bannach também estiveram 
porque, como Redenção é uma cidade polo, os Vere-
adores de Bannach, de Santana, de Santa Maria das 
Barreiras, todos foram acompanhar a reunião do Insti-
tuto Teotônio Vilela. Lá de Bannach, tivemos o Vereador 
José Elias, Vereador Edmar Santos, Joel Nonato e o 
Stanley Bahiano. Um abraço a todos vocês. 

À noite, fomos à abertura da 17ª Expo Carajás, 
uma feira agropecuária das mais importantes, eu diria, 
do Pará e do Brasil. 

Finalmente, no domingo, em retorno para Be-
lém, fomos a Bom Jesus do Tocantins fazer, ao final 
da manhã, o nosso encontro no clube naquela cidade. 
Estava sempre na caravana o Ex-Governador Simão 
Jatene, o Senador Flexa Ribeiro, o Deputado Pionei-
ro, a Deputada Tetê, a Luciene, Ex-Prefeita de Bom 
Jesus do Tocantins, o Vereador Luizão, Presidente da 
Câmara, o Vereador Carlinhos, o Vereador Miguelão, 
o Cristiano, Presidente do PSDB de Bom Jesus, e o 
Ex-Deputado Estadual José Carlos Antunes. Conos-
co também a Cristina, nossa Presidente do PSDB de 
Rondon, o Vereador Edvan da Van, de Rondon, o Ve-
reador Edson, de Bom Jesus, o Presidente do PV de 
Rondon, Ronan, e o Ex-Vereador Nelson.

Lá em Bom Jesus, recebemos uma denúncia de 
quatro pessoas que estavam no encontro – a Neide, a 
Edna, a Néia e o Raimundinho – que vieram nos dizer, 
Senador Roberto, que o Prefeito lá de Bom Jesus, do 
PT – ele é médico –, contratou um falso médico para 
atender lá em bom Jesus. E a população expulsou o 
falso médico, depois de seis meses de ele ter clinicado 
e feito cirurgias, como se médico fosse. A população 
está indignada com o Prefeito. E lá ele utiliza os recur-
sos da população para pagar funcionários da Prefeitura 
para irem filmar o nosso encontro. Estava lá o funcio-
nário. Ele declarou que era funcionário da Prefeitura, e 
estava sendo pago com o dinheiro do povo para filmar 
aquilo que não precisava. Se quisesse, teria pedido li-
cença: pode filmar? Porque os encontros são abertos, 
qualquer pessoa pode participar.

E por último, encerrando a nossa caminhada, 
chegamos a Abel Figueiredo, no domingo, às 16 horas 
– domingo, quando as pessoas querem estar juntas 
com seus familiares, no seu lazer. Estivemos também 
na Câmara de Vereadores, totalmente lotada. Estava 
acontecendo nesse horário a final do campeonato 
paraense, entre o Paysandu e o Águia. O Águia é um 
time daquela região, lá do sul do Pará. Estavam dis-
putando.

Então, quero parabenizar o Paysandu, que se 
sagrou bicampeão. 

E quero parabenizar o Águia, porque, time do in-
terior, mostrou valor, fibra, para chegar até a final do 
campeonato e é vice-campeão do Estado do Pará. É 
a primeira vez em que um time do interior chega a ser 
vice-campeão do Pará. Então, um abraço a todos os 
amigos que levaram o Águia até essa posição.

Quero mandar um abraço às pessoas que estive-
ram conosco em Abel Figueiredo: o ex-Prefeito Dativo; 
o ex-Prefeito Silva Neto; a ex-Prefeita de Bom Jesus, 
Luciene; o ex-Vice-Prefeito de Abel, Adilson; o ex-De-
putado Antunes; a Cristina, Presidente do PSDB de 
Rondon; o Carlinhos, Presidente da Câmara de Abel; 
o Vereador Evandro; o Vereador Nailson; o Vereador 
Preto; o Vereador Luizão; o Jurandir, Presidente do 
PSDB de São Domingos do Araguaia; o Vereador Ed-
van da Van, de Rondon; o Ivan, suplente de Vereador, 
Presidente do PV de Rondon; o Professor Ednaldo, 
Presidente do PV de Abel.

Finalmente, Presidente Roberto Cavalcanti: dez 
municípios! Dez municípios! Devemos ter rodado, segu-
ramente, mais 1,5 mil quilômetros. Mas não cansamos. 
Não cansamos, porque temos a certeza absoluta de 
que, nessa caminhada cívica, indo a todos os municí-
pios... Já fomos a quase 80 municípios. E, até 30 de 
junho, vamos chegar aos 100. Não iremos aos 143, 
porque não dará tempo. Mas iremos aos 143 durante 
a campanha política, depois das convenções, a partir 
de 5 de julho. Mas teremos as informações daqueles 
municípios aos quais não formos, que também esta-
rão contemplados no programa de governo que será 
assumido durante a campanha eleitoral. 

Senador Mão Santa, mando um abraço aqui de 
um companheiro seu, um companheiro seu lá de... Ele 
disse: “Mande um abraço para o Senador Mão Santa!” 
Já lhe digo aqui...

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-
co/PRB – PB) – Senador Flexa. Senador Flexa, real-
mente...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Então, 
terminando, só quero dizer que vamos continuar, to-
dos os finais de semana. E, em todas as terças-feiras, 
estarei aqui, para relatar, enviar um abraço a todos os 
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nossos amigos que nos acompanham, porque o povo 
do Pará, por inteiro, está conosco, para tirar o Pará 
do vermelho.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o 
Sr. Valdir Raupp, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Roberto Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Como Líder, chamarei o Senador Arthur 
Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, registro aqui, com muita alegria, o 
fato de o jovem, conterrâneo meu, Raphael Grosso 
Filho, de 16 anos, filho de Raphael Grosso e Daniele 
Grosso, neto de meus amigos Jorge e Flávia Grosso 
e de Lourivaldo Rodrigues e Suky Ramalho, ter sido 
convidado para desempenhar o papel de jovem em-
baixador pelo Congresso americano. É um programa 
muito estimulante para a juventude. Raphael embarcará 
para Washington no dia 27 de julho próximo, represen-
tando o Amazonas, obviamente, e, de certa forma, o 
País como um todo. 

Requeiro, Sr. Presidente, um voto de pesar pelo 
falecimento, em Jutaí, no Amazonas, do empresário 
Pedro Costa de Souza, pai do prefeito do Município, 
Asclepíades Costa de Souza, 83 anos, figura muito 
querida. Fui com minha esposa à missa de sétimo dia 
dele, foi realmente muito tocante. 

Requeiro voto de aplauso ao povo de Barreirinha, 
no Amazonas, pelo transcurso do 129º aniversário do 
Município. Nos termos do art. 122 do Regimento Inter-
no e ouvido o Plenário, requeiro seja consignado, nos 
Anais do Senado, voto de aplauso ao povo de Barreiri-
nha, no Amazonas, pelo transcurso de seu aniversário 
de criação. Requeiro ainda que desse voto de aplauso 
sejam cientificados o Prefeito Mecias Pereira Batista 
e, por seu intermédio, o Vice-Prefeito e o Presidente 
da Câmara Municipal. 

Localizado no coração do Amazonas, Barreirinha 
é um dos mais prósperos Municípios do meu Estado, 
hoje sob a administração de Mecias Pereira Batista, 
um dos dois primeiros indígenas eleitos pelo voto, no 
pleito de 2008. 

Atualmente com 30 mil habitantes, é a terra na-
tal do escritor Thiago de Mello, intelectual reconhecido 
como um dos maiores poetas contemporâneos, ele que 
é dono de versos identificados com a simplicidade da 
terra – simplicidade, sim, mas de notável relevância 
sobretudo para a Amazônia. 

O voto que ora requeiro é justa homenagem do 
Senado Federal a esse próspero Município do meu 
Estado. 

Então, Sr. Presidente, é hora de aplaudir e abraçar 
o povo de Barreirinha, linda terra amazonense, loca-
lizada no coração do Amazonas, que comemora 129 
anos, sob o signo do progresso e de muitas conquistas. 
Ali, como em São Gabriel da Cachoeira, o resultado 
das eleições municipais últimas passou a ter especial 
significado para os povos indígenas do Amazonas. É 
que, pela primeira vez, na história das eleições brasi-
leiras, o eleitorado escolheu cidadãos indígenas para 
prefeitos. Em Barreirinha, esse fenômeno resultou na 
eleição de Mecias Pereira Batista, índio da etnia sateré 
mawé, com 33,1% dos votos em jogo.

Era do meu desejo estar presente, hoje, no Mu-
nicípio, mas, nesta impossibilidade motivada pelas re-
levantes votações no Senado, ali comparecerá, a meu 
pedido, como meu representante, o Dr. Francisco Tusso-
lini. Médico e figura de grande prestígio na região, o Dr. 
Tussolini é apaixonado pela cidade. Eu também sou e, 
sempre que posso, visito-a, para acompanhar de perto 
o trabalho desenvolvido pelos seus habitantes. 

Hoje Barreirinha tem 30 mil habitantes, entre 
eles, um extraordinário ariramba, Thiago de Mello, um 
dos mais respeitáveis intelectuais brasileiros. Thiago é 
apontado nas enciclopédias como um poeta brasileiro, 
e seus versos despertam atenção pelo foco direcionado 
aos valores simples da natureza humana, como, entre 
outros, seus conhecidos Estatutos do homem. 

Os versos de Thiago o identificam como intelectual 
engajado na luta pelos direitos humanos. Seu amor à 
Amazônia tornou-o morador permanente de sua terra 
natal, a Barreirinha que hoje saúdo pelos seus quase 
130 anos de existência.

Peço, ainda, Sr. Presidente, vênia, para fazer um 
registro que não tomará muito tempo. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi com 
a mais profunda indignação que li notícia de que, no 
plano estratégico da Petrobras para o período entre 
2010 e 2014, não estariam previstos recursos para a 
esperada e tão necessária modernização da refinaria 
Isaac Sabbá, a Reman, a Refinaria de Manaus.

A estatal teria resolvido segurar os recursos que 
seriam a ela destinados, para concentrá-los em duas 
refinarias do Nordeste. Nada contra essas refinarias, 
nada contra a prioridade que a Petrobras lhes queira 
dar. O que não pode é garrotear uma unidade já em 
tradicional funcionamento, importante não apenas 
para o Amazonas, mas também para Estados vizinhos. 
Direcionar recursos que lhes deveria caber a outras 
obras é absurdo com o qual nós, amazonenses, não 
nos conformaremos jamais. 
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A bancada amazonense está mobilizada e uni-
da em defesa da Refinaria de Manaus. Assim como 
os Estados produtores de petróleo não querem abrir 
mão dos royalties do Pré-Sal, nós não abriremos mão 
da Reman, justo no momento em que Urucu está em 
plena produção petrolífera e em que o gás, mais hora 
menos hora, chegará a Manaus.

Não exagero, ao falar no risco de garrote con-
tra ela, porque, se for interrompido seu processo de 
modernização – já em curso –, ela, segundo técnicos 
da empresa irá aos poucos tornando-se obsoleta, po-
dendo transformar-se em simples terminal de carga. 
Não terá como atender, por exemplo, as crescentes 
exigências da legislação ambiental. Ela, aliás, já não 
consegue produzir o que se chama de diesel limpo. 
Seu diesel sai com 1,8 mil partículas de enxofre por 
milímetro (PPMs), enquanto, em outras refinarias, ele 
está saindo com 50 partículas de enxofre por milímetro 
(50 PPMs). O diesel com excesso de enxofre é con-
siderado uma das principais causas de câncer e, em 
breve, não será mais aceito em lugar algum. 

Transformada a refinaria em simples terminal de 
descarga, os Estados do Amazonas, Acre, Amapá, 
Pará, Rondônia e Roraima acabariam virando depen-
dentes do fornecimento de combustíveis proceden-
tes da Venezuela e do Peru, até que a Refinaria do 
Maranhão entrasse em operação – o que só deverá 
ocorrer em 2013.

A modernização da refinaria de Manaus, portan-
to, é de importância máxima, até porque sua obsoles-
cência acarretaria também queda na arrecadação do 
Estado, 25% a menos de ICMS, por ano.

É lógico, então, que não aceitaremos retrocessos. 
Cobro e exijo esclarecimentos da Diretoria da Petrobras 
e espero que ela nos ouça, a nós, amazonenses.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgí-
lio, o Sr. Roberto Cavalcanti, 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 Arthur Virgílio, que representa o 
Estado do Amazonas, o PSDB, e é o maior Líder das 
forças oposicionistas do Brasil.

Está ouvindo, Senador Arthur Virgílio? José Serra 
tem muito... Olha, V. Exª é credor, Senador Arthur Virgí-
lio; V. Exª é credor. O candidato a Presidente José Serra 
é devedor. Se ele está nessa situação hoje, é porque V. 
Exª estoicamente, como aqueles trezentos espartanos, 
garantiu as forças oposicionistas deste País.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Fora do 
microfone.) – Muito obrigado, Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Agradeço, Senador 
Mão Santa.

Faleceu, no domingo, um grande amigo nosso, 
empresário do Município de Ananideua, o Sr. Antônio 
Danúbio. Então, eu requeiro, nos termos dos artigos 
218 e 221 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, 
que seja consignado nos Anais do Senado voto de 
pesar pelo falecimento do empresário paraense Sr. 
Antônio Danúbio.

Requeiro ainda a inserção em ata de voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento, apresentação de condo-
lências à família, comunicação deste voto à Câmara de 
Vereadores de Ananideua, comunicação deste voto ao 
Prefeito de Ananindeua e ao Sindicato das Empresas 
de Material de Construção, à Associação Empresarial 
de Ananindeua, à Federação das Associações Comer-
ciais e Empresariais do Estado do Pará.

O nosso amigo Antônio Danúbio faleceu jovem, 
Senador Valter, 48 anos, num acidente. Ele era proprie-
tário da Distribuidora São Paulo e o atual Presidente 
do Sindicato do Comércio de Materiais de Construção. 
Foi Diretor-Secretário da Associação Empresarial de 
Ananindeua, já tendo sido seu Presidente, e Diretor-
Tesoureiro da Faciapa, que é a Federação das Asso-
ciações Comerciais e Empresarias do Pará.

É, sem sombra de dúvida, uma perda muito gran-
de para o Pará, para Ananindeua e para seus amigos. 
Perdemos um grande líder empresarial. Só nos resta 
pedir a Deus paz à sua alma e que amenize a dor e a 
saudade que, neste doloroso momento, atinge os co-
rações de seus familiares.

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

Presidência comunica ao Plenário que foi protocolado 
na Secretaria-Geral da Mesa recurso no sentido da 
apreciação pelo Plenário do Projeto de Lei na Câmara 
nº 286, de 2009 (nº 6.746, de 2006, na Casa de ori-
gem, do Deputado Júlio Redecker), que dispõe sobre 
os aspectos trabalhista, previdenciário e tributário das 
quantias espontaneamente pagas pelas empresas a 
seus empregados a título de prêmio por desempenho; 
altera a Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000.

No entanto, o referido recurso deixa de ser lido 
por não conter o número de subscritores mínimo, pre-
visto no § 4º do art. 91 do Regimento Interno, tendo 
em vista a retirada de assinatura.

Portanto, tendo sido aprovado terminativamente 
pela Comissão competente, o Projeto vai à sanção.
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Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Chamamos à tribuna o Senador Valter Pereira, do 
PMDB do Mato Grosso do Sul.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho a esta tri-
buna para fazer apenas um registro, que acho que é 
relevante para todo o setor produtivo rural do nosso 
País. O Governo anunciou ontem, com todo aquele 
ruído de estilo, a liberação de R$116 bilhões para fi-
nanciar a safra 2010/2011. O valor corresponde a 7,4% 
a mais do que aquele que foi disponibilizado para a 
safra anterior.

Sempre que aumenta a oferta de crédito, crescem 
também as expectativas do setor produtivo. De sorte 
que o registro dessa notícia é relevante para toda a 
agricultura, seja ela agricultura empresarial, seja agri-
cultura familiar.

Embora significativo, o aumento da oferta da di-
nheiro não traduz a garantia de que o volume anuncia-
do nesse oitavo plano de safra do Governo Lula seja 
compatível com a demanda do setor. As necessidades 
anunciadas pelos produtores são muito maiores. To-
davia, é de se comemorar o incremento que houve e 
é resultado de um esforço muito grande do atual Mi-
nistro dessa Pasta.

Outro problema que merece realce é a distância 
que separa as metas de financiamento daquilo que efe-
tivamente acaba acontecendo. Na maioria das vezes, 
as instituições não estão preparadas para lidar com os 
financiamentos destinados à agricultura. 

O Presidente do Conselho Nacional do Café, 
Gilson Ximenes, deu uma declaração à imprensa no 
sentido de que, até este momento, não chegou um 
centavo sequer para a estocagem da colheita. “A safra 
começou em maio, e estamos numa situação difícil” – 
disse o produtor.

Tem sido recorrente a reclamação de dificuldades 
na conclusão de contratos de financiamento agrícola e 
na liberação dos recursos correspondentes. Em muitos 
casos, são as excessivas exigências de garantias reais. 
As limitações na cobertura do seguro rural e a remu-
neração das operações destinadas a custeio acabam 
inibindo a expansão do setor.

Veja, Sr. Presidente, que, em média, a taxa de 
juros cobrada no setor ultrapassa a casa dos 6% – 
geralmente são 6,75% –, isso quando se discute in-
ternamente. Até alguns segmentos entendem que é 
uma remuneração baixa, civilizada. No entanto, se nós 
cotejarmos com a cobrança de juros no mercado inter-

nacional, nós vamos ver que esta taxa é muito além, 
muito mais alta do que aquela que efetivamente deve 
regular toda atividade econômica, especialmente aquela 
que deveria ser subsidiada, que é a agricultura.

Ademais, existem ainda dificuldades burocráticas 
criadas pelo próprio sistema financeiro, como já disse 
anteriormente, em razão do despreparo ou especial-
mente porque o sistema financeiro não oficial ou o 
sistema financeiro privado não tem na agricultura um 
foco relevante diante das demais linhas de crédito com 
as quais opera. Tudo isso acaba dificultando a contra-
tação de financiamentos.

Por outro lado, os dramas do setor não se res-
tringem a essas questões. Há problemas estruturais, 
como é a deficiência crônica na logística e na infraes-
trutura utilizada para escoamento da produção. E essa 
deficiência compromete não só preços – a competição 
torna-se desigual – como também eleva o custo Brasil 
e confisca rendas do produtor.

Hoje um dos problemas mais graves da agricul-
tura, seja empresarial – o chama agronegócio –, seja 
agricultura familiar é exatamente a perda de renda.

Existem ainda algumas questões cruciais, como, 
por exemplo, a incapacidade de armazenagem, o sis-
tema de silagem. O sistema de armazenagem no País 
é extremamente precário, deficiente e isso tem colo-
cado também uma pá de cal no desenvolvimento da 
agricultura do nosso País.

Então, no momento em que se somam a defi-
ciência de armazenagem e as condições precárias 
das nossas rodovias, isso tudo leva o produtor a uma 
perda de renda, ao encarecimento do seu produto, a 
uma perda de competitividade que muitas vezes o de-
sestimulam a seguir nessa atividade.

Inquestionavelmente, temos que reconhecer como 
meritório o esforço do Governo com relação à oferta 
de crédito, particularmente do Ministro Wagner Ros-
si, que se empenhou decisivamente e decididamente 
para aumentar essa oferta.

Mas, nesse plano, ganham relevo outras questões. 
Por exemplo, uma proposta para criação do Programa 
da Agricultura de Baixo Carbono. Para esse fim, serão 
disponibilizados cerca de R$2 bilhões, recurso que será 
destinado a financiar tecnologias na lavoura, mas com 
o objetivo específico de reduzir a emissão de gases de 
efeito estufa, como o sistema de integração lavoura-
pecuária-floresta. Segundo o Ministro da Agricultura, 
Wagner Rossi, ao todo serão aplicados cerca de R$3 
bilhões para estimular a sustentabilidade por meio de 
práticas agronômicas que preservem o meio ambiente 
e aumentem a produtividade. Está aí um viés impor-
tante para preservar o meio ambiente e para assegu-
rar a sustentabilidade. É preciso não só a repressão, 
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as restrições, é preciso que se dê incentivo, e isso foi 
anunciado neste Plano Safra Agrícola. 

O setor rural, efetivamente, não busca privilégios, 
quer condições que lhe permitam produzir em igualdade 
com outros países que estão no mercado internacional 
e que enfrentam as mesmas vicissitudes com que a 
agricultura brasileira também se depara, mas que têm 
a compensação e têm os incentivos para fazê-lo.

Então, este registro que fazemos é um registro 
no sentido de reconhecer o esforço que o Governo 
está fazendo, especialmente o papel que está sendo 
cumprido pelo novo Ministro Wagner Rossi, que está 
à frente dessa importante Pasta para economia do 
nosso País. 

Era o nosso registro, Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Esse foi o Senador Valter Pereira, que representa o 
PMDB do Estado do Mato Grosso do Sul.

Há oradores inscritos. O próximo orador inscrito 
é o Senador Roberto Cavalcanti, que representa o Es-
tado da Paraíba e o PRB, Partido do Vice-Presidente 
José Alencar. 

Ele, empresário vitorioso da política e Senador 
da República atuante.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Agradeço as palavras.

Estou levando aqui para assistir em casa o DVD 
de V. Exª que muito gentilmente me foi ofertado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
Arthur Virgílio é o ator principal. Você vai vê-lo no DVD 
que o marqueteiro fez. 

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao iniciar 
meu pronunciamento na noite de hoje, quero cumpri-
mentar as Lideranças desta Casa, especialmente os 
Líderes do Governo, da Oposição e do meu partido, 
o PRB, pela construção dos acordos que vão permitir 
a votação dos Itens 1 e 2 (marco regulatório e fundo 
social) nesta semana, e a oferta de um tempo maior 
para a delicada questão da partilha dos royalties.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já estive 
nesta tribuna em outras oportunidades para tratar do 
tema que agora reconduzo aos debates, por entender 
que, subjacente aos acordos construídos, a destinação 
dos royalties oriundos da exploração do pré-sal deve 
continuar balizando as discussões para que, desta 
forma, possamos construir, neste plenário, o amadu-
recimento das condições que resultarão na aprovação 
do PLC nº 16, de 2010.

Retorno ao tema por considerar que muito tem 
sido dito a respeito da distribuição das riquezas advin-
das dessa exploração, mas, em nenhum momento, ob-

servei debates no sentido de garantir nossa soberania 
naquela área, bem como de salvaguardar a vida dos 
trabalhadores que vão operar os navios e plataformas 
ali instaladas.

Segundo alguns estudos, as reservas totais do 
pré-sal podem chegar a 100 bilhões de barris equiva-
lente de petróleo (BEP), o que levaria o Brasil a ocupar 
uma posição entre os dez países com maiores reser-
vas de petróleo.

Esse fato, se, por um lado, é ótimo, pois permitirá 
ao País e ao povo brasileiro desfrutarem de um futuro 
mais promissor, por outro, deve ser objeto de análise 
quanto aos riscos envolvidos nesse processo.

Com parcela do desenvolvimento do País basea-
da nos recursos provenientes do pré-sal, é importante 
considerarmos que qualquer ocorrência que venha afe-
tar ou impedir a operação das plataformas localizadas 
naquela região ou dos navios que estiverem sendo 
empregados no transporte dos produtos ali extraídos 
causará sensível impacto na economia do País.

Dessa forma, trago alguns questionamentos so-
bre os quais devemos refletir.

Até que ponto a exploração das riquezas do pré-
sal poderá vir a incomodar outros países ou organis-
mos, uma vez que poderemos passar a influenciar os 
preços internacionais do petróleo e do gás?

O que faremos, por exemplo, em uma situação de 
crise ou conflito, caso venhamos a ser impedidos de ex-
trair ou transportar os produtos da área do pré-sal?

Ou, ainda, caso tenham início ações de pirata-
ria ou terrorismo contra nossas plataformas e navios, 
como as que temos observado em outras partes do 
mundo?

Para que tenhamos capacidade de desencorajar 
ou enfrentar essas ameaças, é necessário que a Ma-
rinha do Brasil, a quem caberá a fiscalização e a pro-
teção das áreas de produção, esteja adequadamente 
equipada para operar naquela região.

No pré-sal, há campos de produção localizados a 
cerca de 200 milhas náuticas da costa brasileira. Para 
que se tenha uma ideia da distância, é praticamente 
a mesma que separa o arquipélago de Fernando de 
Noronha da costa do Nordeste brasileiro.

Assim, é óbvio imaginarmos que os navios da 
Marinha que realizarão a fiscalização e a proteção 
daquela área devem possuir características diferentes 
das dos que atualmente executam essas ações na área 
da Bacia de Campos, a qual se localiza a cerca de 50 
milhas náuticas da costa do Rio de Janeiro, aproxima-
damente um quarto da distância até o pré-sal.

O outro aspecto que trago ao debate diz respeito 
à salvaguarda da vida dos trabalhadores que estarão 
operando essas plataformas e os navios petroleiros e 
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gaseiros. Conforme mencionei antes, a distância dos 
campos do pré-sal à costa brasileira é semelhante à 
distância entre Fernando de Noronha e a costa do Nor-
deste. Nesse caso, eu não poderia deixar de relembrar 
a participação da Marinha nas buscas aos destroços 
e aos desaparecidos no acidente ocorrido, em 2009, 
com o voo 447 da Air France, próximo a Fernando de 
Noronha. E faço aqui um breve parêntese, em meu dis-
curso, para prestar minha solidariedade aos familiares 
das vítimas desse triste acidente. Naquela ocasião, 
tivemos um claro exemplo da importância dos navios 
da Marinha, os quais foram imprescindíveis para que 
se pudesse chegar à área do acidente e realizar as 
buscas e os resgates necessários.

E mais uma vez, trago alguns questionamentos 
sobre os quais devemos refletir.

Como prestaremos o socorro e o resgate às víti-
mas em caso de um acidente grave em uma das pla-
taformas ou nos navios?

Como resgataremos os tripulantes de uma das 
plataformas em uma situação crítica, como, por exem-
plo, a que culminou com o afundamento da P-36 em 
2001?

Como chegaremos às plataformas caso as con-
dições atmosféricas não permitam a operação de ae-
ronaves ou o número de vítimas seja maior que a ca-
pacidade de transporte por meios aéreos?

Nesse contexto, relembro que, no caso de ocorre-
rem acidentes de grandes proporções na área do pré-
sal, também caberá à Marinha a responsabilidade de 
efetuar as ações de resgate e socorro às vítimas. 

Dessa forma, novamente, mostra-se necessário 
que a Marinha do Brasil esteja adequadamente equi-
pada para operar naquela região.

No que diz respeito ao pré-sal, a Marinha, por 
meio de seu Programa de Reaparelhamento, já prevê 
a incorporação de navios capazes de atuar naquela 
área; entretanto, para que isso se torne realidade, é 
necessário que haja o adequado provimento de recur-
sos financeiros. 

Atualmente, a Lei nº 9.478, de 1997, em seu art. 
49, já estabelece um percentual definido dos royal-
ties que serão destinados à Marinha para atender 
aos encargos de fiscalização e proteção das áreas 
de produção.

No entanto, nas proposições que atualmente tra-
mitam nesta Casa, o percentual dos royalties desti-
nados à Marinha é nulo ou indefinido, o que, de certa 
forma, demonstra que os aspectos que hoje trago a 
esta tribuna ficaram, até então, à margem das discus-
sões sobre a distribuição dos recursos advindos da 
exploração do pré-sal.

Conto, portanto, com a sensibilidade dos Sena-
dores Renan Calheiros, Romero Jucá, Edison Lobão, 
Paulo Paim, Ideli Salvatti, Renato Casagrande e Fle-
xa Ribeiro, Relatores dos PLCs nºs 7 e 16, de 2010, 
Itens 1 e 3 da pauta de hoje, para que juntos possamos 
equacionar, da melhor maneira possível, os problemas 
levantados por mim na tarde e noite de hoje e que são 
vitais para a Marinha do Brasil.

Ressalto, ainda, que a destinação de parte destes 
recursos à Marinha não é uma questão de Governo, 
mas, sim, de Estado. E, portanto, conclamo a socie-
dade e os Srs. Senadores a refletirem a respeito da 
necessidade de fixação de uma parcela dos royalties 
do pré-sal a ser destinada à Marinha do Brasil, parcela 
essa que possibilite a incorporação de navios adequa-
dos para atuar naquela área de operação.

Assim, considero que tão importante quanto a 
definição do marco regulatório do pré-sal e criação 
do fundo social é, também, incluirmos no debate a 
parcela que destinaremos para garantir a exploração 
dessas riquezas e a salvaguarda dos brasileiros que 
lá estarão trabalhando.

Sr. Presidente, peço a atenção de V. Exª no senti-
do de que possamos em conjunto refletir para que não 
deixemos o País exposto a uma não atuação defensiva, 
a uma não atuação preventiva, visando permitir que a 
Marinha do Brasil esteja realmente equipada. E, para 
que aquela Força esteja realmente equipada, sem dú-
vida, terá de haver destinação de recursos consistentes 
para que ela cumpra o seu trabalho.

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

Convidamos agora o último orador inscrito, Senador 
Jorge Yanai, que representa o Mato Grosso.

O SR. JORGE YANAI (DEM – MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, nessas últimas três déca-
das, o Centro-Oeste se tornou uma das mais produtivas 
áreas agrícolas do Brasil. A conquista do cerrado para 
a agricultura foi uma verdadeira revolução, por haver 
provado que este imenso território poderia tornar-se 
um celeiro para o Brasil e para o mundo.

Temos a mais alta produtividade do mundo na 
cultura da soja, uma commodity demandada pelo 
mundo para a alimentação de rebanhos e também 
para o consumo humano. Poderíamos produzir ainda 
mais, se não estivéssemos limitados pelo gargalo da 
infraestrutura de transportes que não acompanhou a 
evolução da economia regional.

De fato, o Centro-Oeste encontra-se afastado do 
litoral e depende, para o escoamento de sua produção, 
da existência de uma malha multimodal de transpor-
tes que ofereça opções para o transporte dos granéis 

423ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



27034 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010

agrícolas e dos produtos da agroindústria aos portos 
oceânicos via, por excelência, da exportação.

Porém, a infraestrutura tem sido um dos setores 
do planejamento do Estado mais desprezados desde a 
entrada de 1990. Dados do Ministério dos Transportes 
mostram claramente que, de 1991 para esta data, os 
investimentos anuais em infraestrutura dos transportes 
nunca ultrapassaram o 0,3% do PIB, tendo mesmo fi-
cado, na grande maioria dos anos, abaixo de 0,2%.

Quando comparamos esses valores aos níveis 
de investimento da década de 1970, quando a mé-
dia estava em torno de 1,6%, tendo sido observados 
valores acima de 1,8% do PIB, em 1975/1976, é que 
podemos avaliar o significado desse descaso como 
um dos principais fatores da competitividade interna-
cional de um país.

Mesmo nos anos da década de 1980, marcados 
pela crise da dívida, a média de investimentos em in-
fraestrutura de transportes andou em torno de 0,8% 
do PIB. Desde então, conseguimos como Nação, com 
grande sacrifício, estabilizar nossa moeda, retomar o 
crescimento econômico, investir na produção e inse-
rir o Brasil entre os maiores produtores de grãos do 
mundo.

Criamos muitos milhares de novos postos de 
trabalho, melhorando a vida dos trabalhadores e das 
famílias brasileiras. Barateamos o custo dos alimentos 
básicos. Mas, infelizmente, ainda não podemos fazer 
essa produção chegar a preços melhores à mesa dos 
brasileiros nem aos mercados internacionais, porque 
as perdas no transporte, com o tempo dilatado de via-
gem e o risco de acidentes, encarecem muito os nossos 
produtos. Está mais do que na hora de inverter essa 
tendência de vinte anos de estagnação e investir em 
infraestrutura de transportes.

Não se pode dizer que o País, e a Região Cen-
tro-Oeste em especial, não tem potencialidades ina-
proveitadas. A malha hidrográfica da Amazônia, que 
tem as suas cabeceiras em nossa região, poderia ser 
a porta de exportação para os produtos agroindus-
triais mato-grossenses a partir de investimentos em 
retificação, regularização dos nossos grandes rios, 
tornando-os hidrovias de grande capacidade. Não 
podemos nos esquecer de que o transporte hidrovi-
ário, quando disponível, é o de mais baixo custo por 
tonelada-quilômetro.

Também temos casos extremos na modalidade 
ferroviária, abandonada nos anos de 1960 e quase 
esquecida. O pior exemplo é o da Ferrovia Norte-Sul, 
obra prometida, nunca terminada, que, pronta, serviria 
de mais um escoadouro para a produção da região do 
Centro-Oeste.

Mas a modalidade em que o descaso se apre-
senta mais agudo é, sem dúvida, o das rodovias. O 
pior que um dia os dirigentes deste País decidiram que 
esta seria a principal modalidade de ligação interna. 
Fizeram uma malha até extensa, mas a abandonaram 
sem manutenção, resultado é a condição de miséria 
em que se encontra o pavimento da maior parte dos 
eixos rodoviários do nosso País. A buraqueira sacri-
fica veículos, motoristas, provoca acidentes, atrasa o 
transporte e, ao final, faz elevar o custo do produto no 
porto ou até a porta do consumidor.

E, é evidente, não é somente no escoamento da 
produção que a infraestrutura de transportes reduz 
a competitividade da agricultura brasileira. Também 
no transporte dos insumos agrícolas às unidades de 
produção, a falta de uma boa rede de transportes pre-
judica os produtores, dificulta a inovação tecnológica 
pela introdução de novas máquinas e acaba por causar 
redução nos investimentos produtivos.

Não penso, porém, que ao Governo caiba cons-
truir toda a infraestrutura de transportes nem administrá-
la. Ao contrário. Sua obrigação é a de favorecer inves-
timentos privados no setor, criando as condições para 
que grandes empreendedores decidam por construir 
essas vias em troca da concessão de longo prazo de 
sua exploração. O Governo tem, sim, de regular esse 
mercado, sem favorecimento nem extorsão tributária.

O fato de os investimentos em infraestrutura de 
transportes seguirem nos níveis baixos é um indicativo de 
que o Governo não está facilitando a vida dos empresários 
interessados em explorar esse setor. É preciso oferecer 
mais trechos em licitações, com condições atraentes, 
ser mais ousado, porque a iniciativa privada saberá res-
ponder ao desafio se lhe for dada a oportunidade. Todos 
sabemos o quanto os produtores necessitam das vias 
de transportes e que estão dispostos a pagar pedágio, 
que, em vias de qualidade, é de custo muito inferior ao 
de rodar por estradas em más condições.

Esperemos que o novo Governo que será eleito 
em outubro tenha a consciência da urgência de se voltar 
a investir em todas as modalidades de transporte de 
carga no País e também na modernização de nossos 
portos oceânicos.

Sim, porque os portos, sempre congestionados, 
são outro fator de redução de competitividade da pro-
dução nacional de grãos e dos produtos do agrone-
gócio.

Para se tornar um país mais rico e justo, o Brasil 
precisa desatar o nó da infraestrutura de transporte. 

Considero, Sr. Presidente, que, em se tratando 
de modais de transporte, sem dúvida alguma, ainda é 
o hidroviário o modal a ser escolhido.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 167, DE 2010 

Altera o Código de Processo Penal, 
para assegurar prioridade no julgamento 
de crimes de homicídio praticados contra 
jornalistas em razão de sua profissão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 429 do Decreto-Lei nº 

3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 429.  ..............................................
I – os acusados presos e os processos 

relativos a homicídios praticados contra jorna-
listas em razão de sua profissão;

 .....................................................” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Entendemos que o Tribunal do Júri deve conferir 
prioridade aos julgamentos dos crimes de homicídio pra-
ticados contra jornalistas em razão de sua profissão.

Cumpre-nos registrar que a presente iniciativa nas-
ceu em Seminário recentemente organizado pela Ponti-
fícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/Rio, 
onde foram discutidas diversas propostas para evitar a 
impunidade nos crimes contra a imprensa. No evento, a 
Dra. Janice Ascari, Procuradora Regional da República 
do Ministério Público Federal de São Paulo, sugeriu a 
formulação e a aprovação de projeto de lei que classi-
fique como prioritários os julgamentos de assassinatos 
contra jornalistas, conforme noticia matéria publicada na 
Folha de S.Paulo do dia 19 de maio de 2010.

A proposta consiste, pois, em alterar a redação 
do inciso I do art. 429 do Código de Processo Penal, 
que estabelece critérios de preferência na organiza-
ção da pauta de julgamentos do Tribunal do Júri, para 
incluir os homicídios praticados contra jornalistas em 
razão de sua profissão.

A liberdade de imprensa deve ser compreendida 
como uma condição essencial da democracia, conso-
ante o disposto no art. 5º, IV, IX e XIV, da Constituição 
Federal. Nesse sentido, cabe à lei processual penal 
adotar mecanismos e procedimentos condizentes com 
esse valor primordial dos regimes democráticos.

A organização Repórteres Sem Fronteira (Repor-
ters Without Borders) acompanha permanentemente o 
número de atentados à liberdade de imprensa em todo 

o mundo. Para se ter uma ideia, em 2010 já foram regis-
trados 12 assassinatos de jornalistas e 163 prisões.

No Brasil, devemos sempre recordar o brutal as-
sassinato do jornalista Tim Lopes, morto no dia 2 de 
junho de 2002 por traficantes do Complexo do Alemão, 
quando investigava denúncias de exploração sexual no 
baile funk da favela Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. O 
caso gerou uma grande comoção social e se transfor-
mou, desde então, no grande marco em defesa da in-
tegridade e liberdade crítica do trabalho jornalístico.

Conclamamos, pois, nossos ilustres Pares a apro-
varem o presente projeto de lei, que representa um sin-
gelo, mas importante passo na reafirmação da liberdade 
de imprensa. – Senador Roberto Cavalcanti.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 3.689,  
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Texto compilado 
Vide Lei nº 11.719, de 2008

           Código de Processo Penal.

 O Presidente da República, usando da atribuição 
que Ihe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte Lei:
....................................................................................

Seção VI 
Da Organização da Pauta 

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 429. Salvo motivo relevante que autorize al-
teração na ordem dos julgamentos, terão preferência: 
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I – os acusados presos; (Incluído pela Lei nº 
11.689, de 2008)

II – dentre os acusados presos, aqueles que es-
tiverem há mais tempo na prisão; (Incluído pela Lei nº 
11.689, de 2008)

III – em igualdade de condições, os preceden-
temente pronunciados. (Incluído pela Lei nº 11.689, 
de 2008)

§ 1o Antes do dia designado para o primeiro jul-
gamento da reunião periódica, será afixada na porta 
do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a 
serem julgados, obedecida a ordem prevista no ca-
put deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.689, 
de 2008)

§ 2o O juiz presidente reservará datas na mesma 
reunião periódica para a inclusão de processo que ti-
ver o julgamento adiado. (Redação dada pela Lei nº 
11.689, de 2008)
....................................................................................
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CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

Título II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

Capítulo I  
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-

ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes: 

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato;

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, independente-
mente de censura ou licença;
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 168, DE 2010

Autoriza o Poder Executivo a criar cam-
pus do Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 
no Município de Canguaretama.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia (Instituto Federal) do Rio Grande do Norte, 
no Município de Canguaretama. 

Art. 2º Com o objetivo de implementar o disposto 
no art. 1º, o Poder Executivo fica autorizado a:

I – criar os cargos de direção e as funções 
gratificadas necessárias ao funcionamento do 
campus;

II – dispor sobre a organização, as com-
petências, as atribuições, a denominação das 
unidades e dos cargos, suas especificações e 
funções, bem como sobre o processo de im-
plantação e de funcionamento do campus; 

III – lotar, no campus, os servidores 
necessários ao seu funcionamento, median-
te a criação de cargos, e a transferência e 
transformação de cargos efetivos vagos dos 
quadros de pessoal dos órgãos e entidades 
da administração federal direta, autárquica e 
fundacional.

Art. 3º O campus a que se refere esta Lei ofe-
recerá cursos de formação e qualificação de profis-
sionais de educação superior, básica e profissional, 
observadas as necessidades socioeconômicas e de 
desenvolvimento tecnológico do Município e região, do 
Estado do Rio Grande do Norte e do País. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A educação profissional e tecnológica tem-se 
mostrado estratégica para a atração de investimentos 
de empresas intensivas em tecnologia. Em nível local, 
ela pode contribuir para a redução de desigualdades 
sociais, ante a melhor distribuição de oportunidades 
educacionais e de preparação para o mercado de tra-
balho. A par disso, a modalidade tem merecido cres-
cente atenção do governo e da sociedade. 

No caso brasileiro, essa preocupação se faz sentir 
no expressivo aumento de vagas programadas para o 
ano de 2010. Conquanto não se tenha como negar o 
alento dessa nova percepção e tratamento, sobretudo 
no nível da União − cuja rede de escolas se encontrava 
estagnada desde os primeiros anos da década de 1990 
−, o incremento que ora se dá não é suficiente para 
cobrir o déficit de oferta de mais de uma década. 

Com efeito, entendemos que o País não deve 
medir esforços para garantir acesso à qualificação 
dos estudantes brasileiros. E isso não apenas para 
diminuir o atraso a que foi submetido. É preciso fazer 
avançá-lo, de maneira criativa e proativa em relação 
às transformações do setor produtivo. Mas para que os 
frutos desse processo sejam bem distribuídos, impõe-
se, como medida emergencial, a descentralização de 
oportunidades de profissionalização. 

É por defender essa ideia e acreditar que seja 
profícua em resultados significativos no combate às 
desigualdades que estamos sugerindo ao Poder Exe-
cutivo que instale campus do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
no Município de Canguaretama. 

Com mais de 30 mil habitantes, Canguaretama 
possui 245 km² de território. Na economia, o municí-
pio tem sua força no setor de serviços, por ser polo 
turístico de reconhecida importância. Possui participa-
ções menores na indústria e na pecuária, setores que 
carecem de atenção.

A despeito de toda expressão econômica e de 
sua localização estratégica, a 73 km da capital, na 
proximidade de diversas cidades ligadas ao plantio 
da cana-de-açúcar, e de uma riqueza cultural impor-
tante no conjunto do Estado, os canguaretamenses 
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remanescem na periferia da capital, com indicadores 
sociais desfavoráveis. 

A par disso, e tendo em conta que as oportuni-
dades educativas oferecidas pelo Instituto Federal do 
Rio Grande do Norte se mostram, até aqui, deveras 
restritas à cidade de Natal, Mossoró e a alguns cen-
tros urbanos do Estado, e, ainda assim, não neces-
sariamente vinculadas às peculiaridades econômicas 
locais, é que vislumbramos a relevância da presença 
dessa instituição no Município de Canguaretama. Além 
da vocação para as mencionadas áreas, a escola po-
derá impulsionar atividades de grande potencial como 
a pesca, o turismo ecológico e a cerâmica artística, 
atendendo as regiões do litoral sul do Estado.

Desse modo, tendo em conta a importância do 
projeto para o desenvolvimento do Estado do Rio Gran-
de do Norte e sua pertinência em face do atual projeto 
federal de expansão da educação profissional e tecno-
lógica, conclamo o apoio dos Senadores e Senadoras 
à sua aprovação. – Senadora Rosalba Ciarlini.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2010 

Institui a Agência Nacional de Finan-
ças e Investimentos – ANFIN, disciplina o 
regime do sistema financeiro e bancário e 
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Capítulo I 
Das Atribuições e da Organização

Art. 1º É instituída a Agência Nacional de Finan-
ças e Investimentos – ANFIN, autarquia sob regime 
especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com 
sede e foro no Distrito Federa e prazo de duração in-
determinado.

Art. 2º A Agência Nacional de Finanças e Investi-
mentos – ANFIN tem por finalidade regular e fiscalizar o 
sistema financeiro e bancário brasileiro, em conformida-
de com as políticas e diretrizes do governo federal.

Art. 3º Além das atribuições previstas nos art. 
10, IX, art. 11, VII e VIII, § 1º, da Lei nº 4.595, de 31 
de dezembro de 1964, que deixam de ser da compe-
tência do Banco Central do Brasil, compete à Agên-
cia Nacional de Finanças e Investimentos – ANFIN 
acompanhar o spread bancário e prevenir movimentos 
especulativos.

Parágrafo único. No cumprimento de suas atribui-
ções, a Agência Nacional de Finanças e Investimen-
tos – ANFIN deverá trabalhar em estreita colaboração 
com o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valo-

res Mobiliários e órgãos reguladores dos mercados 
de seguros e previdência, além de outros que julgue 
relevantes, em conformidade com as normas do Con-
selho Monetário Nacional.

Capítulo II 
Das Receitas

Art. 4º Constituem receitas da Agência Nacional 
de Finanças e Investimentos – ANFIN:

I – recursos oriundos da cobrança da 
taxa de fiscalização sobre as instituições sob 
sua jurisdição;

II – recursos ordinários do Tesouro Na-
cional consignados no Orçamento Fiscal da 
União e seus créditos adicionais, transferências 
e repasses que lhe forem conferidos;

III – produto da venda de publicações, 
material técnico, dados e informações.

Parágrafo único. A tabela de valores da taxa de fis-
calização será definida em regulamento expedido pela 
Agência Nacional de Finanças e Investimentos – ANFIN 
e aprovado pelo Conselho Monetário Nacional.

Capítulo III 
Da Organização

Art. 5º A Agência Nacional de Finanças e Inves-
timentos – ANFIN será dirigida por um Diretor-Geral e 
quatro Diretores, em regime de colegiado, cujas fun-
ções serão definidas no ato administrativo que aprovar 
a estrutura organizacional da autarquia.

Art. 6º O Diretor-Geral e os demais Diretores serão 
nomeados pelo Presidente da República para cumprir 
mandatos não coincidentes de quatro anos, submetidos 
à prévia aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal, 
ressalvado o disposto no art. 10.

Parágrafo único. Os membros da Diretoria po-
derão ser destituídos pelo Presidente da República a 
pedido ou mediante justificativa formal, submetida à 
aprovação do Senado Federal.

Art. 7º Está impedida de exercer cargo de direção 
na Agência Nacional de Finanças e Investimentos – 
ANFIN a pessoa que mantiver os seguintes vínculos 
com qualquer empresa submetida à sua jurisdição:

I – acionista ou sócio, da empresa, suas 
controladas, controladora, coligadas ou sub-
sidiárias;

II – membro do conselho de administra-
ção, fiscal ou de diretoria executiva;

III – empregado, mesmo com contrato 
de trabalho suspenso, inclusive de empresas 
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controladoras ou das fundações de previdên-
cia de que sejam patrocinadoras.

Parágrafo único. Também está impedido de exer-
cer cargo de direção da Agência Nacional de Finan-
ças e Investimentos – ANFIN membro do conselho 
ou diretoria de associação regional ou nacional, re-
presentativa de interesses dos agentes mencionados 
no caput e de categoria profissional de empregados 
desses agentes.

Art. 8º A administração da Agência Nacional de 
Finanças e Investimentos – ANFIN será objeto de con-
trato de gestão, negociado e celebrado entre a Diretoria 
e o Ministério da Fazenda no prazo máximo de noventa 
dias após a nomeação do Diretor-Geral, devendo uma 
cópia do documento ser encaminhada para registro no 
Tribunal de Contas da União, onde servirá de peça de 
referência em auditoria operacional.

Art. 9º O ex-dirigente da Agência Nacional de Fi-
nanças e Investimentos – ANFIN continuará vinculado 
à autarquia nos doze meses seguintes ao exercício do 
cargo, durante os quais estará impedido de prestar, 
direta ou indiretamente, independentemente da forma 
ou natureza do contrato, qualquer tipo de serviço às 
empresas sob sua jurisdição, inclusive controladas, 
coligadas ou subsidiárias.

§ 1º Durante o prazo da vinculação estabelecida 
neste artigo, o ex-dirigente continuará prestando ser-
viço à Agência Nacional de Finanças e Investimentos 
– ANFIN ou a qualquer outro órgão da administração 
pública direta da União, em área atinente à sua qualifi-
cação profissional, mediante remuneração equivalente 
à do cargo de direção que exerceu.

§ 2º Incorre na prática de advocacia administrativa, 
sujeitando-se o infrator às penas previstas no art. 321 
do Código Penal, o ex-dirigente da Agência Nacional 
de Finanças e Investimentos – ANFIN, inclusive por 
renúncia de mandato, que descumprir o disposto no 
caput deste artigo.

Capítulo IV 
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 10. Na primeira gestão da autarquia, visando 
implementar a transição para o sistema de mandatos 
não coincidentes, o Diretor-Geral e dois Diretores se-
rão nomeados pelo Presidente da República, por in-
dicação do Ministério da Fazenda, e dois Diretores na 
forma do disposto no art. 6º.

Parágrafo único. O Diretor-Geral e os dois Dire-
tores indicados pelo Ministério da Fazenda serão no-
meados pelo período de três anos.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A reforma das instituições de regulação do siste-
ma financeiro é tema relevante e atual, especialmente 
em face da recente e ainda não superada crise finan-
ceira mundial desencadeada no mercado norte-ame-
ricano de títulos subprime.

Desde sua eclosão, governos, organismos mul-
tilarerais, fóruns especiais e outras instituições têm se 
debruçado sobre a tarefa de reformar os sistemas fi-
nanceiros nacionais, bem como a própria arquitetura do 
sistema financeiro em escala global, dada a crescente 
e irreversível imbricação dos diversos mercados.

Neste momento, por exemplo, ainda repercute 
a recém apresentada proposta do Presidente Barack 
Obama para reestruturar o sistema financeiro dos Esta-
dos Unidos, que inclui uma reformulação do arcabouço 
regulatório, com a possível criação de uma nova “supe-
ragência” reguladora, consolidando ao menos parte da 
complicada estrutura hoje vigente naquele país.

No Brasil, onde os efeitos da crise foram relati-
vamente menos intensos e menos duradouros do que 
em outras nações, esse debate não se instalou com a 
mesma intensidade. Nem por isso ele é menos relevan-
te. E nem é nova a idéia de se revisar e possivelmente 
aprimorar o desempenho das funções hoje abarcadas 
por diversas instituições, tais como o Banco Central 
do Brasil (Bacen), a Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), a Superintendência de Seguros Privados (Su-
sep) e a Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc).

A presente proposição cria a Agência Nacional de 
Finanças e Investimentos – ANFIN, órgão que se en-
carregará das funções de supervisão e fiscalização do 
sistema financeiro nacional hoje desempenhadas pelo 
Banco Central do Brasil. Essa mudança fundamental 
tem o intuito de dotar o País de instrumento capaz de 
fortalecer a segurança do sistema.

Para tanto contamos com o apoio dos ilustres 
Senadores. – Senador Marconi Perillo.

(Às Comissões de Assuntos Econômicos 
e de Constituição, Justiça e Cidadania, caben-
do à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 170, DE 2010

Institui o Dia Nacional da Educação 
Infantil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional da Educa-

ção Infantil, a ser celebrado, anualmente, no dia 25 de 
agosto, em homenagem à Dra. Zilda Arns.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Justificação

São grandes as carências que cercam as crianças 
brasileiras, não obstante o fato de que estas têm sido 
alvo da atenção do Estado brasileiro, com políticas de 
saúde e de educação. E tal cuidado, nas últimas dé-
cadas, teve como uma das principais responsáveis a 
Dra. Zilda Arns, recentemente falecida no Haiti, vítima 
do terremoto que abalou aquele país.

Por isso, a atuação da Dra. Zilda Arns – que se 
revestia de verdadeiro caráter heróico – merece ser 
vinculada perpetuamente às crianças, a quem sem-
pre se dedicou. Assim sendo, propomos que, na data 
de seu aniversário de nascimento, 25 de agosto, seja 
instituído o Dia Nacional da Educação Infantil.

A “educação infantil” tem sido tópico especial das 
políticas públicas nos últimos anos, graças ao esforço 
legislativo nesse sentido. Primeiramente, o reconhe-
cimento, pela Constituição Federal, a qual determina 
que o dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de educação infantil, em creche e 
pré-escola, às crianças com até 5 anos de idade (art. 
208, inciso IV). 

A Lei nº 9.394, de 1996 – Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional (LDB), por sua vez, reforça 
esse papel, por exemplo, ao assegurar que o dever 
do Estado com a educação escolar pública será efe-
tivado mediante a garantia de vaga na escola pública 
de educação infantil ou de ensino fundamental mais 
próxima de sua residência a toda criança a partir do 
dia em que completar 4 anos de idade (art. 4º, inciso 
X). Para dar concretude a tal responsabilidade, a lei 
incumbe aos Municípios oferecer a educação infantil 
em creches e pré-escolas (art. 11, inciso V). Para que 
não restem dúvidas da centralidade da “educação in-
fantil”, esta se encontra prevista entre os níveis esco-
lares obrigatórios (art. 21, inciso I). Por fim, no art. 29 
daquele dispositivo legal, está definido que “a educação 
infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 
anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família 
e da comunidade”.

Para que a criança passasse a receber tal aten-
ção, a dedicação da Dra. Zilda Arns foi essencial. Pri-
meiramente, pelo seu trabalho de médica, com atua-
ção desde 1959, especialmente voltada à pediatria, 
inicialmente no Hospital de Crianças Cezar Pernetta, 
em Curitiba (PR), e posteriormente como diretora 
de Saúde Materno-Infantil, da Secretaria de Saúde 

do Estado do Paraná. Diversas especializações e a 
atuação em campanhas de prevenção a levaram ao 
passo fundamental da defesa da saúde das crianças, 
com a fundação, em 1983, da Pastoral da Criança, no 
âmbito da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB).

Em três décadas de atuação, a Pastoral acom-
panhou aproximadamente dois milhões de gestantes 
e crianças menores de 6 anos e 1,4 milhão de famí-
lias pobres, em 4.063 municípios brasileiros. O traba-
lho, que conta com 260 mil voluntários, transmite fé 
e vida, em forma de solidariedade e conhecimentos 
sobre saúde, nutrição, educação e cidadania para as 
comunidades mais pobres.

O trabalho da Dra. Zilda Arns mereceu reconheci-
mento mundial, na forma de prêmios como o Woodrow 
Wilson, da Woodrow Wilson Fundation, em 2007; 
o Opus Prize, da Opus Prize Foundation (EUA), 
em 2006; Heroína da Saúde Pública das Américas 
(OPAS/2002); 1º Prêmio Direitos Humanos (USP/2000); 
Personalidade Brasileira de Destaque no Trabalho em 
Prol da Saúde da Criança (Unicef/1988); Prêmio Huma-
nitário (Lions Club Internacional/1997); Prêmio Interna-
cional em Administração Sanitária (OPAS/ 1994).

Recebeu, ainda mais, os títulos de Doutor Ho-
noris Causa de várias universidades: Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná, Universidade Federal 
do Paraná, Universidade do Extremo-Sul Catarinense 
de Criciúma, Universidade Federal de Santa Catarina 
e Universidade do Sul de Santa Catarina. Antes de 
falecer, em plena atividade, a Dra. Zilda havia sido 
reconhecida como Cidadã Honorária de 10 estados 
e 35 municípios.

Entendemos que dedicar um dia à Educação 
Infantil, em que sejam feitas homenagens à memória 
da Dra. Zilda Arns, será uma maneira de aprofundar 
o compromisso do Brasil com o bem-estar de nossas 
crianças, traduzido em saúde e educação. – Senador 
Cristovam Buarque.

(À Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte, em decisão terminativa, onde poderá rece-
ber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, após 
sua publicação e distribuição em avulsos.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
projetos que acabam de ser lidos serão publicados e 
remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 611, DE 2010 

Nos termos do inciso IV, do art. 71, da Constitui-
ção Federal, requeiro seja solicitada ao Excelentíssi-
mo Senhor Ubiratan Aguiar – Presidente do Tribunal 
de Contas da União – TCU a realização de auditoria 
pelo Tribunal de Contas da União – TCU na Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, 
quanto ao montante dos recursos federais repassados 
para investimentos no aeroporto Santa Genoveva de 
Goiânia – Goiás, desde 2004 e a execução desses 
investimentos.

 
Justificação

O presente requerimento tem por fundamento a 
preocupação deste parlamentar quanto ao montante 
de recursos federais repassados para investimentos 
e melhorias do Aeroporto Santa Genoveva desde 
2004, uma vez que pesquisa divulgada pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, no dia 31 
de maio de 2010, informa terem sido repassados para 
a INFRAERO investir no Aeroporto Santa Genoveva 
cerca de R$ 350 milhões.

Segundo o IPEA, Goiânia só fica atrás dos aero-
portos de Vitória (ES) e Santos Dumont (RJ), em ter-
mos de investimentos durante o período levantado na 
pesquisa. No caso de Goiânia, o aeroporto sofre um 
sério descaso, com poltronas danificadas, instalações 
precárias e espaço físico para passageiros insuficiente, 
entre outros problemas. – Senador Marconi Perillo, 
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação e 
será votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 612, DE 2010

Requeiro Voto de Aplauso ao ex-pre-
sidente da República e sociólogo Fernan-
do Henrique Cardoso, pelo artigo “Política 

externa responsável”, publicado no Jornal 
O Estado de S.Paulo, no dia 06 de junho de 
2010. 

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso ao sociólo-
go e ex-presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso, pelo artigo publicado no Jornal O Estado de 
S.Paulo, intitulado “Política externa responsável”. 

 
Justificação

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso faz 
uma profunda análise sobre a credibilidade alcança-
da pela política externa brasileira ao longo dos anos e 
chama a atenção para as decisões do atual governo, 
principalmente sobre o acordo nuclear entre Brasil e 
Irã. “A demagogia presidencial não passa de surto de 
ego deslumbrado, que desrespeita os fatos e mesmo 
a dignidade do País”, diz ele, no artigo “Política exter-
na responsável”.

Fernando Henrique Cardoso faz uma reflexão 
sobre a “celeuma” causada pela tentativa de acordo 
entre Irã e a comunidade internacional empreendida 
pelo governo brasileiro. “Há duas ordens distintas de 
questões para explicar o porquê de tanto barulho. A 
primeira é a falta de clareza entre a ação empreendida 
e os valores fundamentais que orientam nossa políti-
ca externa. A segunda é a forma um tanto retórica e 
pretensiosa que ela vem assumindo.”

No artigo, Fernando Henrique afirma que temos 
“credenciais de sobra para exercer uma ação mais efe-
tiva na condução dos negócios do mundo” e questiona: 
“como compatibilizar o repúdio às armas nucleares 
com a autonomia decisória dos povos?” 

Segundo o ex-presidente, “Em nosso caso, con-
seguimos, por exemplo, dominar a técnica de foguetes 
propulsores de satélites (e quem lança satélite pode 
lançar mísseis). Ninguém desconfia, entretanto, de 
que a utilizaremos para a guerra, até porque obede-
cemos às regras do acordo internacional que regula 
a matéria.”

E conclui: “É precisamente isto que falta no caso 
do Irã, a confiabilidade internacional nos propósitos pa-
cíficos do domínio da tecnologia. E é isso que o governo 
americano alega para recusar a intermediação obtida, 
ao reafirmar que a quantidade de urânio já disponível, 
mesmo descontada a quantidade a ser remetida para 
enriquecimento no exterior, permitiria a fabricação da 
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bomba. O xis da questão, portanto, seria a obtenção 
pelo Brasil e pela Turquia de garantias mais efetivas de 
que tal não acontecerá.” – Senador Marconi Perillo, 
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido será encaminhado 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 613, DE 2010

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do Sr. Antônio Danúbio.

Requeiro nos termos dos artigos 218 e 221 do 
Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja con-
signado nos anais do Senado Voto de pesar pelo fale-
cimento do empresário paraense Sr. Antônio Danúbio. 
Requeiro, ainda:

Inserção em ata de Voto de Profundo Pesar pelo 
falecimento;

Apresentação de Condolências à família;
Comunicação deste Voto à Câmara de Vereado-

res de Anamindeua;
Comunicação deste Voto ao Prefeito de Ana-

nindeua;
Comunicação deste Voto ao SINDMACO – Sin-

dicato das Empresas de Material de Construção; à 
Associação Empresarial de Ananindeua (ACIA) e a 
Federação das Associações Comerciais e Empresa-
riais do Estado do Pará – FACIPA.

 
Justificação 

Faleceu neste domingo próximo passado, em 
Belém do Pará, aos seus poucos 48 anos de vida, o 
empresário e amigo Antônio Danúbio.

Antônio, além de proprietário da Distribuido-
ra São Paulo, era o atual presidente do Sindicato 
do Comércio de Lojas de Materiais de Construção 
(SINDMACO).

Diretor Secretário da Associação Empresa-
rial de Ananindeua (ACIA), entidade que chegou 
a presidir, e Diretor Tesoureiro da (Federação das 
Associações Comerciais e Empresariais do Pará 
(FACIAPA).

Sem dúvida, uma grande perda para todos, para 
Ananindeua e para o Estado, que perde mais um ex-
poente na área empresarial. A cidade de Ananindeua 
decretou luto oficial por três dias.

Resta agora a nós, amigos e admiradores do 
grande empreendedor, desejar que Deus de paz a 
sua alma e amenize a dor e a saudade que neste 
doloroso momento atinge os corações de seus fa-
miliares.

Sala das Sessões, em 8 de junho de 2010. – Se-
nador Flexa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– A Presidência encaminhará o voto de pesar so-
licitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, as 
seguintes matérias:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do 
art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, os Proje-
tos serão apreciados terminativamente pela Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte onde poderão receber 

emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos 
do art. 122, II, c, da referida Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, as 
seguintes matérias:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do 
art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, os Proje-
tos serão apreciados terminativamente pela Comissão 
de Serviços de Infraestrutura, onde poderão receber 
emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos 
do art. 122, II, c, da referida Norma Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
O Senado Federal recebeu o Ofício nº 490, de 2010, 
do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, 
comunicando o envio à sanção do Projeto de Lei de 
Conversão nº 1, de 2010, proveniente da Medida Pro-
visória nº 472, de 2009.

A matéria vai à Comissão Mista, nos termos do 
art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.

É o seguinte o ofício recebido:

 
Of. Nº 490/2010/PS-GSE 

Brasília, 24 de maio de 2010

A Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar ao 

conhecimento do Senado Federal, que foram aprova-
das, na Sessão Plenária do dia 19-5-2010, as Emen-
das nºs 3 a 9, 11 a 14, 16 a 23, 25 a 28, 30 a 35, 37 
a 41, 43, 45 a 53, e rejeitadas as de nºs 1, 2, 15, 24 
e 36, oferecidas por essa Casa ao Projeto de Lei de 
Conversão nº 1, de 2010 (Medida Provisória nº 472, 
de 2009, do Poder Executivo), que “Institui o Regime 
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de In-
fraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste – REPENEC; cria o Progra-
ma Um Computador por Aluno – PROUCA e institui o 
Regime Especial de Aquisição de Computadores para 
Uso Educacional – RECOMPE; prorroga benefícios 
fiscais; constitui fonte de recursos adicional aos agen-
tes financeiros do Fundo da Marinha Mercante – FMM 
para financiamentos de agentes projetos aprovados 
pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante 
– CDFMM; institui o Regime Especial para a Indústria 
Aeronáutica Brasileira – RETAERO; dispõe sobre a 
Letra Financeira e o Certificado de Operações Estru-

turadas; ajusta o Programa Minha Casa Minha Vida 
– PMCMV; altera as Leis nºs 8.248, de 23 de outubro 
de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 11.196, 
de 21 de novembro de 2005, 10.865, de 30 de abril 
de 2004, 11.848, de 31 de maio de 2007, 11.488, de 
15 de junho de 2007, 9.718, de 27 de novembro de 
1998, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 11.948 de 
16 de junho de 2009, 11.977, de 7 de julho de 2009, 
11.326, de 24 de julho de 2006, 11.941, de 27 de maio 
de 2009, 5.615, de 13 de outubro de 1970, 9.126, de 
10 de novembro de 1995, 11.110, de 25 de abril de 
2005, 7.940, de 20 de dezembro de 1989, 9.469, de 
10 de julho de 1997, 12.029, de 15 de setembro de 
2009, 12.189, de 12 de janeiro de 2010, 11.442, de 
5 de janeiro de 2007, 11.775, de 17 de setembro de 
2008, os Decretos-Leis nºs 9.295, de 27 de maio de 
1946, 1.040, de 21 de outubro de 1969, e a Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; re-
voga as Leis nºs 7.944, de 20 de dezembro de 1989, 
10.829, de 23 de dezembro de 2003, o Decreto-Lei nº 
423, de 21 de janeiro de 1969; revoga dispositivos das 
Leis nºs 8.003, de 14 de março de 1990, 8.981, de 20 
de janeiro de 1995, 5.025, de 10 de junho de 1966, 
6.704, de 26 de outubro de 1979, 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997; e dá outras providências”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à 
sanção.

Encaminho, em anexo, o processado da referida 
Medida Provisória e cópia dos autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário.

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

São lidos os seguintes:

 
Ofício nº88/2010-CMA

Brasília, 8 de junho de 2010

Exmo. Sr.
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 89, inciso IV, do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Ex-
celência a designação do Senador Jorge Yanai, em 
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substituição ao Senador Jayme Campos, como titu-
lar no Bloco da Minoria, na Subcomissão Temporá-
ria destinada a acompanhar a execução das obras 
da Usina de Belo Monte, e também, como titular no 
Bloco da Minoria, em vaga existente, na Subcomis-
são Permanente da Água, ambas no âmbito desta 
Comissão.

Diante do exposto, solicito as alterações ne-
cessárias para conhecimento dos senadores desta 
Casa.

Atenciosamente, – Senador Renato Casagrande,  
Presidente da CMA.

 
Of. nº 95/2010-CMA

Brasília, 8 de junho de 2010

Exmo. Sr.
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 89, inciso IV, do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência a designação do Senador Jefferson Praia, por 
cessão, em vaga existente, como titular do Bloco de 
Apoio ao Governo, na Subcomissão Permanente da 
Água no âmbito desta Comissão e, também, como 
relator da mesma.

Diante do exposto, solicito as alterações ne-
cessárias para conhecimento dos senadores desta 
Casa.

Atenciosamente, – Senador Renato Casagrande,  
Presidente da CMA.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publi-
cação.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
Ofício nº 133/2010/LIDPV

Brasília, 8 de junho de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Senado Federal
Nesta

Assunto: Comissão Mista de Mudanças Climáticas

Senhor Presidente
Indico a Vossa Excelência o nome do Depu-

tado Sarney Filho (PV/MA) em substituição ao De-
putado Fernando Gabeira (PV/RJ) para integrar, na 
condição de Titular, a Comissão Mista Permanente 
sobre Mudanças Climáticas – CMMC. Informo, ade-
mais, que  o Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ) 
passa a integrar a aludida Comissão na condição 
de Suplente.

Atenciosamente, – Deputado Edson Duarte, 
Líder do PV.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– A Presidência designa, em conformidade com o 
Ofício nº 133/2010/LIDPV, da Liderança do Partido 
Verde, na Câmara dos Deputados, o Deputado Sar-
ney Filho, como titular, em substituição ao Deputado 
Fernando Gabeira, que passa a ocupar a vaga de 
suplente, na Comissão Mista Permanente de Mu-
danças Climáticas.

Será feita comunicação à Câmara dos Depu-
tados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu, do Presidente da República, as 
seguintes Mensagens:
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27252 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL642
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Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 9 27261 651ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010
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Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 9 27271 661ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010
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27284 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL674
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27286 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL676



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 9 27287 677ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010
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27290 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL680
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27292 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL682
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27306 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL696
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27312 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL702
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27314 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL704
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27320 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL710



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 9 27321 711ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



27322 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL712
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27324 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL714



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 9 27325 715ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



27326 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL716



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 9 27327 717ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010
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27330 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL720
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27334 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL724
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – As 
matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos. 

A Presidência recebeu, do Presidente da Repú-
blica, a Mensagem nº 154, de 2010 (nº 292/2010, na 
origem), submetendo à apreciação do Senado a indi-
cação do Senhor José Roberto Freire Pimenta para 
exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do 

Trabalho, na vaga reservada a juízes de carreira da 

magistratura trabalhista, decorrente da aposentadoria 

do Ministro Vantuil Abdala. 

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania.

É a seguinte a mensagem recebida:
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27356 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL746



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 9 27357 747ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



27358 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL748



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 9 27359 749ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010
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Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 9 27361 751ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010
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Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 9 27367 757ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



27368 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL758



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 9 27369 759ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agradecemos a publicação Por que Parnaíba Cidade 
Universitária?, do Professor Titular da Universidade 
Federal do Piauí José Nelson de Carvalho. Na capa, 
há o Intendente José Narciso da Rocha Filho; e na 
contracapa, a bandeira da Parnaíba, azul e branca, 
e uma estrela.

Sem dúvida nenhuma, nossa emoção é grande, 
Senador Arthur Virgílio, quando o Professor José Nelson 
Pires relata o desenvolvimento de Parnaíba. Ele diz:

1995 – No Governo, Francisco de Assis 
Moraes e Souza, Mão Santa, tendo como Rei-
tor da Universidade Estadual do Piauí, Jonatas 
Júnior, figura de destaque no âmbito estadu-
al, e Vice-Reitora, uma parnaibana, também 
competente e destaque no setor da Educação, 
a professora Maria Cristina Moraes e Souza 
Oliveira [também competente], foram criados 
diversos cursos e, atualmente, em 2008, cons-
tam os seguintes cursos: Licenciatura Plena 
em História, Licenciatura Plena em Ciências 
Biológicas, Licenciatura Plena e História Plena 
em Ciências Biológicas, Licenciatura Plena em 
Pedagogia, Inglês, curso de Agronomia, curso 
de Direito, curso de Odontologia, curso de En-
fermagem, curso de Bacharelado em Ciências 
da Computação.

A primeira diretora da Universidade Es-
tadual do Piauí, em Parnaíba, foi a professora 
Simone Ribeiro Fontenele. E a atual diretora é 
a Professora, em 2008, Rosineide Candeia de 
Araújo, e também em 2008, é superior a 2000 
alunos. O Governador Mão Santa também criou 
a Academia de Polícia Militar do Piauí.

Então, o Professor Pires, em seu livro Por que 
Parnaíba Cidade Universitária?, destaca a nossa atua-
ção no desenvolvimento e transformação da Parnaíba 
como cidade universitária. Além de também, através 
dos meus filhos Drª Maria da Graça, Cassandra e Jú-
nior, ter chegado a Parnaíba a primeira universidade 
privada, ele destaca a nossa participação no desen-
volvimento universitário federal.

Por último, tivemos segunda-feira com o Magnífico 
Reitor Luiz Santos Júnior, atual reitor da Universidade, 
a futura universidade federal do Norte, cujo projeto de 
lei nós estamos encaminhando e fazendo nascer. Ele 
já passou no Senado e teve como Relator o Senador 
Alvaro Dias e na Câmara Federal Paulo Renato, De-
putado Federal, competente ex-Ministro da Educação, 
é o Relator.

Então, nós cremos que o Campus Avançado Reis 
Velloso, que, na segunda-feira, teve festividade quando 

o Magnífico Reitor Luiz dos Santos Júnior inaugurou o 
refeitório para o estudante universitário de Parnaíba.

Na oportunidade, recebemos o carinho, o apreço, 
o apoio e os aplausos de toda a mocidade estudiosa 
do Piauí pela semente de saber que temos plantado 
no nosso Estado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta ses-
são de 8 de junho de 2010, lembrando as Srªs Sena-
doras e os Srs. Senadores que constará da pauta da 
sessão deliberativa de amanhã, a realizar-se às 14 
horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA 

1  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2010  

(Em regime de urgência,  
nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição)  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos dos arts. 353, 
parágrafo único, e 375 do Regimento Interno) 

Discussão do Projeto de Lei da Câmara 
nº 7, de 2010 (nº 5.940/2009, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Presidente da Repúbli-
ca, que cria o Fundo Social - FS; dispõe sobre 
sua estrutura e fontes de recursos; altera a Lei 
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras 
providências. 

Parecer nº 735, de 2010, de Plenário, 
em substituição às Comissões de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania; de Assuntos Sociais; 
de Educação, Cultura e Esporte; de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática; de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; de Serviços 
de Infraestrutura; e de Assuntos Econômicos, 
Relator: Senador Romero Jucá, favorável ao 
Projeto, nos termos da Emenda nº 13, de Re-
lator (Substitutivo), com adendo. 

(Sobrestando a pauta a partir de 
07.05.2010) 

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2010  

(Em regime de urgência,  
nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição) 

 (Incluído em Ordem do Dia nos termos dos arts. 353, 
parágrafo único, e 375 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 8, de 2010 (nº 5.941/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que autoriza a União a ceder 
onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. - PE-
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TROBRAS o exercício das atividades de pes-
quisa e lavra de petróleo, de gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o 
inciso I do art. 177 da Constituição Federal, e 
dá outras providências. 

Parecer nº 736, de 2010, de Plenário, em 
substituição às Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos 
e de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Delcídio Amaral, favorável ao Projeto e 
contrário às emendas. 

(Sobrestando a pauta a partir de 
07.05.2010) 

3  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010 

(Em regime de urgência,  
nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição)  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos dos arts. 353, 
parágrafo único, e 375 do Regimento Interno) 

Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010 (nº 
5.938/2009, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre a ex-
ploração e a produção de petróleo, de gás natural 
e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime 
de partilha de produção, em áreas do pré-sal e 
em áreas estratégicas, altera dispositivos da Lei 
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras 
providências (exploração e produção de petróleo; 
competências do CNPE, da ANP e do Ministério 
de Minas e Energia; casos de contratação direta 
e de licitação para exploração de petróleo; con-
tratos de partilha de produção; rateio das rendas 
governamentais no regime de partilha de produção 
(royalties); comercialização do petróleo.) 

Relator: Senador Romero Jucá (art. 140 
do Regimento Interno) 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

- de Constituição, Justiça e Cidadania; 
- de Assuntos Econômicos; e 
- de Serviços de Infraestrutura. 
(Sobrestando a pauta a partir de 

07.05.2010) 

4  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 27, DE 2010  
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 27, de 2010 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 103, 

de 2010, da Comissão de Assuntos Econô-
micos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello), 
que aprova a Programação Monetária para o 
quarto trimestre de 2009. 

5  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 278, DE 2010  
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 278, de 2010 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 411, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Júnior), que aprova a Programação Monetária 
para o primeiro trimestre de 2010. 

6  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 279, DE 2010  
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 279, de 2010 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 412, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Júnior), que aprova a Programação Monetária 
para o segundo trimestre de 2010. 

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 28, DE 2009

Votação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº 
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Anto-
nio 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. 

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
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do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta. 

9 
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. 

10 
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. 

11 
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. 

12 
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. 

13 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2003

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 89, de 2003, tendo como primeira signatária 
a Senadora Ideli Salvatti, que

dá nova redação aos arts. 93 e 95 da 
Constituição Federal, para impedir a utiliza-
ção da aposentadoria dos magistrados como 
medida disciplinar e permitir a perda de cargo, 
nos casos que estabelece. 

Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Subs-
titutivo), que oferece. 

14 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 17, DE 2008 

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 17, de 2008, tendo como primeiro signatário 
o Senador Arthur Virgílio, que acrescenta ar-
tigos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (prorrogação dos benefícios para 
a Zona Franca de Manaus). 

Parecer sob nº 1.084, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor ad hoc: Senador Neuto de Conto, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 
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15  
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. 

16 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Discussão, em turno suplementar, do Substi-
tutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 2001 
(nº 4.594/94, na Casa de origem, do Deputado 
Paulo Paim), que altera a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, que “dispõe sobre as condi-
ções para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos ser-
viços correspondentes e dá outras providências”, 
para determinar que o atendimentode urgências 
e emergências médicas, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, seja prestado pela iniciativa pri-
vada, mediante ressarcimento, nos casos em que 
as disponibilidades do Sistema forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial. 

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

17  
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem, 
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utili-
zação do jateamento de areia a seco. 

Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

18 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem, 
do Deputado João Herrmann Neto), que

altera a Lei nº 9.008, de 21 de março de 
1995, para determinar a publicidade dos valo-
res revertidos ao Fundo Nacional de que trata 
a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. 

Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

19 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao 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 serviços de psicologia e 
de serviço social nas redes públicas de edu-
cação básica. 

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

20  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000, 
na Casa de origem), que extingue as listas trí-
plices do processo de escolha dos dirigentes 
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de 
21 de dezembro de 1995. 

Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Co-
missão de Educação, Relator ad hoc: Senador 
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece. 

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Russo-
manno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providên-
cias (inclui o peso dentre as informações que 
devem ser prestadas ao consumidor quando 
da oferta e apresentação de um produto). 

Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005; 
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, 1º pronunciamen-
to (sobre o Projeto): favorável, com a Emen-
da nº 1-CCJ, de redação, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen), 
Relator ad hoc: Senador Expedito Júnior: fa-
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vorável à Emenda nº 2-Plen, nos termos de 
Subemenda; e 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator: Se-
nador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº 
1-CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na 
forma de Subemenda.

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 64, de 2004 (nº 3.842/97, 
na Casa de origem, do Deputado Inácio Ar-
ruda), que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
realização do exame denominado Emissões 
Evocadas Otoacústicas. 

Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Flávio Arns, com as Emendas nºs 1 
e 2-CAS, de redação, que apresenta. 

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na 
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo), 
que define prioridades para a destinação de 
produtos de origem animal e vegetal apreen-
didos na forma da lei, alterando as Leis nºs 
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972, 
de 25 de maio de 2000. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a 
2.775, de 2009, das Comissões 

- de Agricultura e Reforma Agrária, Re-
lator: Senador Marcelo Crivella; 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior; e 

- de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador João Durval. 

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2006 (nº 709/2003, 
na Casa de origem, da Deputada Perpétua 
Almeida), que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de exposição de obras de artistas nacionais 
em prédios públicos da União e de suas au-
tarquias e fundações públicas. 

Pareceres sob nºs 2.520 e 2.521, de 
2009, das Comissões 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy, fa-
vorável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta; e 

- de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tora: Senadora Marisa Serrano, favorável, nos 
termos do Substitutivo aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça e Cidadania. 

25 
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. 

26  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001, 
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso 
e outros Senhores Deputados), que dispõe 
sobre a criação dos Comitês de Estudos e 
Prevenção à Mortalidade Materna. 

Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão 
Santa, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

27 
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 Ama-
ral), 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 pes-
soa 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. 
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28 
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. 

29 
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. 

30 
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. 

31  
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. 

32 
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. 

33  
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. 

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo 
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, de forma a obrigar a realiza-
ção de exames periódicos para avaliar a saú-
de dos atletas e prever a disponibilização de 
equipes de atendimento de emergência em 
competições profissionais. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e 
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de 
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns.

35  
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 
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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. 

36 
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). 

37 
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. 

38 
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; e de Assuntos Sociais, 
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em au-
diência, nos termos do Requerimento nº 636, 
de 2009). 

39 
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. 

40 
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. 

41  
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, Relator: 
Senador Leomar Quintanilha. 
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42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008 

Discussão, em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que dispõe sobre a criação de áre-
as específicas e instalação de assentos para 
pessoas portadoras de deficiência e pessoas 
obesas e dá outras providências. 

Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-
lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece. 

43 
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.

44  
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. 

45 
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. 

46 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 
1.128/2003, na Casa de origem, do Deputado 
Carlos Abicalil), 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; e 

- 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. 

47  
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. 

48 
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. 
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49  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 18, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dá nova redação ao inciso 
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, 
para alterar a estrutura básica do Ministério 
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério 
do Esporte). 

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá. 

50 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 77, DE 2007  
(Tramitando nos termos  

dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fisca-
lização, Relator: Senador João Ribeiro), que

aprova as contas do Governo Federal, 
do Senado Federal, da Câmara dos Deputa-
dos, do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Fe-
deral de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da 
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal 
e Territórios e do Ministério Público da União, 
relativas ao exercício de 2003. 

51  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 60, DE 2009  
(Tramitando nos termos  

dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Gim Argello), que 
aprova as Contas do Governo Federal relativas 
ao Exercício de 2004. 

52  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 

(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143  
do Regimento Comum) 

Discussão, em segundo turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 
de março de 1952, que dispõe sobre as Co-
missões Parlamentares de Inquérito (tipifica as 
condutas de fazer afirmação falsa ou negar a 
verdade, na condição de indiciado ou acusa-
do, em inquéritos, 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. 

53 
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. 

54  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 5, de 2008) 

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 
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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. 

55  
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. 

56  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia,  
nos termos do Recurso nº 7, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria 
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº 
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor 
sobre a fixação e o ajuste dos parâmetros, ín-
dices e indicadores de produtividade. 

Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de 
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º 
pronunciamento (sobre o projeto): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substituti-
vo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com 
voto em separado do Senador Sadi Cassol. 

57  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 390, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 - Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania 

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

58  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 175, DE 2003- COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que 
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que 
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos 
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que tiveram suas contas relativas ao exercício 
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo 
órgão competente. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania 

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 316, DE 2004 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegi-
bilidades), para declarar a inelegibilidade, em 
quaisquer outros Municípios do mesmo Esta-
do, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na 
eleição imediatamente anterior. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania 

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 

nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

60  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complemen-
tar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, 
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que 
os Chefes do Poder Executivo e respectivos 
Vices devem se licenciar

para concorrer à reeleição. Pareceres sob 
nºs 188, de 2006; e 777, de 2008 da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

61  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 266, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acres-
centa a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 
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Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade, nas eleições 
subseqüentes, do ocupante de cargo público 
que a ele renuncie. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

62  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 269, DE 2005 - COMPLEMENTAR 
 (Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Se-
nado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 

de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 

Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

63 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 274, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Tião Viana, que altera 
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de 
1990, para acrescentar nova hipótese de ine-
legibilidade quando houver renúncia ao man-
dato parlamentar. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

64  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 313, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon que 
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acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e 
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art. 
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Comple-
mentar nº 64, de 1990.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

65  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 363, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-

rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

66 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 381, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon 
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
(dispõe sobre casos de inelegibilidade). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

67  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 141, DE 2006 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, que altera a redação do inciso I do art. 1° 
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
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de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

68  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 231, DE 2006 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Romeu Tuma, que al-
tera a redação da alínea “g” do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para impedir que a mera propositura 
de ação judicial que vise desconstituir a deci-
são que rejeitou as contas de agente público 
suspenda sua inelegibilidade. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 

da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

69 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 261, DE 2006 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 
condenados ou processados por crime contra 
a administração pública. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

70  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 265, DE 2007 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complemen-
tar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, 
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
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para tornar inelegível o candidato que tenha 
parentes ocupantes de cargos comissionados, 
na mesma circunscrição e estender aos paren-
tes próximos as condições de inelegibilidade 
aplicáveis aos agentes políticos.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

71  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 684, DE 2007 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para tornar inelegíveis os apresentado-
res, locutores e comentaristas de programas 
de rádio ou televisão que não se afastarem 
de suas funções até um ano antes do pleito, 
e proibir detentores de mandatos eletivos de 
exercer essas atividades. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-

ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

72  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

73  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 84, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
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centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

74  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 184, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera 
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a 
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento, 
no prazo de três meses da decisão adminis-
trativa irrecorrível do órgão competente para 
rejeição das contas, de ação que questione a 
legalidade dessa deliberação. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-

ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

75  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008  
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 2007-
Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

76  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 236, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 
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1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para fazer constar que a contagem 
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo. Pareceres sob nºs 188, de 2006; 
e 777, de 2008 da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

77  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 249, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 

Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

78  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 1, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do 
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei 
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obri-
gatoriedade do ensino da Libras na educação 
infantil e no ensino fundamental. 

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 
2008, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): 
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, 
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na 
forma de subemenda que apresenta. 

79  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 19, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 
para limitar as exigências das instituições fi-
nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social. 

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 
2009, das Comissões: 

- de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, contrário; e 

- de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com absten-
ção do Senador Antonio Carlos Valadares. 

80  
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, 
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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. 

81  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 17, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da 
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera 
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para 
prever o exame criminológico para progressão 
de regime, livramento condicional, indulto e 
comutação de pena. 

Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comis-
são de Constituição Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

82 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal. 

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande. 

83 
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. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Está 
encerrada a sessão do Senado da República do Brasil.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 
51 minutos.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Senhor Presidente, Senhoras 
Senadoras e Senhores Senadores, completaram-se, 
dia 23 de maio último, dois anos da morte de Jefferson 
Péres. Decorrido esse relativamente breve intervalo 
de tempo, uma certeza se impõe: é mais fácil, hoje, 
do que foi àquele momento, constatar a gravidade e o 
alcance dessa perda.

De fato, naquela ocasião, perdia o Senado Fe-
deral um tribuno que não fugia a nenhum debate, mas 
que, uma vez nele engajado, jamais se distanciava de 
arraigadas e sólidas convicções que sempre carregou 
consigo. Jefferson Péres foi, entre nós, o exemplo do 
amante inveterado e da justiça – um homem cujo no-
tório senso de ética parecia quase que sobrenatural-
mente à prova de falhas.

Perdia também o Estado do Amazonas uma re-
presentação difícil de sobrepujar no futuro, seja pelo 
notável grau de fidelidade com que exercia seu man-
dato popular, seja pela insuperável coragem com que 
o fazia. Jefferson Péres foi para com os seus conterrâ-
neos uma prova viva de que a democracia represen-
tativa pode ser uma forma de governo muito melhor 
do que ela é, hoje, concretamente, tivesse sua mesma 
estrutura cívica uma parte maior daqueles que o povo 
elege para a tarefa de legislar e de governar.

Mas perdia, principalmente, a Nação brasileira, 
porque – ao fim de sua inesquecível passagem por esta 
Casa, vitorioso na disputa dos dois únicos mandatos 
legislativos nacionais que concordou em disputar, co-
roando carreira pública de inegável brilho – Jefferson 
Peres projetou-se para além dos limites da sua lide-
rança originalmente regional. Ele morreu, a despeito 
de orgulhosamente eleito pelo Estado do Amazonas, 
como um verdadeiro e legítimo representante de todos 
os Estados do Brasil.

Relembro, com muita saudade, a clareza com que 
ele analisava, desta mesma tribuna – a da Oposição 
-, os impasses da política nacional e o modo sereno e 
seguro com o qual orientava seus liderados do PDT.

Relembro, mais que qualquer outra passagem 
sua, um pronunciamento que fez logo após a reelei-
ção do Presidente Lula. Dizia ele, textualmente, na-
quela ocasião:

“assomo a esta tribuna para manifestar a minha 
tristeza pela reeleição do Presidente Lula. Ele não teve 

meu apoio, não teve meu voto, mas a maioria esmaga-
dora do povo brasileiro preferiu perdoá-lo pelos seus 
erros e reconduziu-o à Presidência da República”.

E manifestava, mais adiante, a preocupação de 
que o Governo, para efetivamente governar, viesse a 
aprofundar – impedido de dar continuidade às práticas 
criminosas associadas ao “mensalão” – o processo 
de loteamento da Administração Pública a diversos 
partidos, que assim seduzia para compor sua base 
de apoio.

Oferecia-se ele, por sua vez, para negociar apoio 
desinteressado às propostas efetivamente transforma-
doras que o Governo quisesse levar em frente, para o 
bem do País, sem por isso nada cobrar. Dizia ele, na 
mesma ocasião:

“se ele quer entender com a oposição em torno 
de um acordo realmente sério, estamos abertos (...); 
somos os interlocutores mais baratos para o Gover-
no: queremos nos entender e não queremos nada em 
troca”.

Trata-se, em tudo e por tudo, de um trecho real-
mente exemplar daquilo que significou o estilo Jefferson 
Peres de fazer a política da decência, da resolutivida-
de e da coragem. Nada de agendas ocultas, nada de 
conchavos, nada de eufemismos; agradava-lhe sobre-
modo esgrimir com a verdade, apenas: às claras, sem 
acordos equívocos, cada coisa com seu nome. Nem 
mais, nem menos.

É esse o estilo do qual, passados dois anos, tanta 
falta sentimos, neste Plenário. Nesta hora de saudade, 
em que tenho a certeza de percutir – sem qualquer 
exceção – o sentimento de perda de todos os meus 
Pares, Senadoras e Senadores, peço a Deus a força 
necessária para, sem ele, sem o Senador Jefferson 
Peres, dar continuidade à sua herança de amor ao 
Brasil, à democracia brasileira e à dignidade do man-
dato parlamentar.

Jefferson Peres, a quem me honra um dia ha-
ver conhecido como correligionário, aliado e amigo, 
morará sempre em meu afeto do modo como já hoje 
mora, em definitivo, na memória desta Nação: como 
um homem a respeito do qual a história dispensou o 
uso vão de adjetivos.

Um homem, somente. E basta!
Obrigado a todos pela atenção. – Senador Flexa 

Ribeiro.
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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-PR - Alfredo Nascimento**

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 - Edison Lobão*
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 - Hélio Costa*
Minoria-DEM - Eliseu Resende**

Santa Catarina
Bloco-PT - Ideli Salvatti*
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)

Minoria-DEM - Raimundo Colombo**

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Goiás
Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
Minoria-PSDB - Marconi Perillo**

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)

Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

Amapá
Maioria-PMDB - Gilvam Borges*
Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

Mato Grosso
Minoria-DEM - Jorge Yanai* (S)

Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

Sergipe
Maioria-PMDB - Almeida Lima*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Minoria-DEM - Maria do Carmo Alves**

Roraima
Bloco-PT - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

Mandatos
*: Período 2003/2011    **: Período 2007/2015
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, no período de 1999 até 30 de abril de 2009. 

(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes   (DEM-PI) (15)

VICE-PRESIDENTE: VAGO (28)

RELATOR: Senador Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (27)

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007

Prazo final: 12/05/2008
Prazo prorrogado: 22/11/2008
Prazo prorrogado: 01/07/2009
Prazo prorrogado: 21/02/2010

Prazo final prorrogado: 02/09/2010
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB ) (1)

Heráclito Fortes   (DEM-PI)
Efraim Morais   (DEM-PB) (13)

Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (10,20)

Tasso Jereissati   (PSDB-CE) (5,29,30)

 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) (12,18)

Fátima Cleide   (PT-RO) (2,6,21)

Eduardo Suplicy   (PT-SP) (3,11,16,19)

 1.  Paulo Paim   (PT-RS) (22,31,33)

 2.  Augusto Botelho   (PT-RR) (25)



Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB-SC) (23)

VAGO (32)

Valter Pereira   (PMDB-MS)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO) (24)

 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)

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 Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
19. 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).
20. 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).
21. 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).
22. 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).
23. 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).
24. 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).
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.
28. A Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em 16.12.2009 (Of. 204/09 - GLPSDB).



29. Em 16.12.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (Of. nº 204/09 - GLPSDB).
30. Em 10.03.2010, o Senador Tasso Jereissati é designado membro titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão (OF.Nº
10/10-GLPSDB)
31. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
32. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
33. Em 08.04.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Ofício nº 25/2010 - GLDBAG).
*. Prorrogado até 22.11.2008 através do Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008.
**. Prorrogado até 01.07.2009 através do Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008.
***. Prorrogado até 21.02.2010 através do Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.05.2009.
****. Prorrogado até 02.09.2010 através do Requerimento nº 25, de 2010, lido em 03.02.2010.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303-3514

Fax: 3303-1176



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 prorrogado: 02/05/2010

Prazo final prorrogado: 11/11/2010
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Eduardo Azeredo   (PSDB-MG)

 1.  VAGO (1,4)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB-AP) (7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT-RS) (3)

Magno Malta   (PR-ES)
 1.  José Nery   (PSOL-PA) (2,5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima   (PMDB-SE)
VAGO (8)

 1.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (8)

PTB
Romeu Tuma   (SP)  1.  Sérgio Zambiasi   (RS)
Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
6. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
8. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita deixa a vaga de titular e é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB
nº 016-A/2009).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
***. Prorrogado até 02.05.2010 através do Requerimento nº 1.275, de 2009, lido em 22.09.2009.
****. Prorrogado até 11.11.2010 através do Requerimento nº 431, de 2010, lido em 28.04.2010.



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

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 ( DEM, PSDB )
Jayme Campos   (DEM-MT) (1,4)

Gilberto Goellner   (DEM-MT) (1,9)

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) (7)

 1.  Valter Pereira   (PMDB-MS)
 2.  VAGO (8)

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).
7. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
8. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
9. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DNIT

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos do Requerimento nº 783, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta de treze titulares e sete suplentes,
para apurar, no prazo de cento e oitenta dias, as causas, condições e responsabilidades supostamente
praticadas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT. 

(Requerimento nº 783, de 2009, lido em 24.06.2009)

Número de membros: 13 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 24/06/2009

5) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - MEDICAMENTOS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.106, de 2009, de
autoria do Senador Romeu Tuma e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a falsificação de medicamentos e equipamentos médicos
em todo o território nacional. 

(Requerimento nº 1.106, de 2009, lido em 01.09.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 01/09/2009



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

6) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - INSS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.531, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, no período entre 2003 e os dias atuais, problemas na
Previdência Social, como: fraudes no INSS; sonegações; desvio de recursos; dívidas para com o INSS e
procedimentos adotados; certidões negativas; situação econômico-financeira do INSS. 

(Requerimento nº 1.531, de 2009, lido em 18.11.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 18/11/2009



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

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, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, 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 prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009

Prazo final prorrogado: 17/07/2010
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.
*****. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.584, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 17.07.2010.

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br



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

2) 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, tendo como primeiro
signatário o Senador Cícero Lucena, aprovado em 02.07.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.621, de 2009, aprovado em 9.12.2009).

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: 22/12/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Efraim Morais   (DEM)

2. Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) 1. Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1) 1. Senador Almeida Lima   (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB) (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).
*. Em 09.12.2009, aprovado o Requerimento nº 1.621, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Irani Ribeiro dos Santos
Telefone(s): 33034854

Fax: 33031176



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

3) 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, do Senador Garibaldi Alves Filho, aprovado em 10.03.2009)

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Eliseu Resende   (DEM)
2. Senador Jayme Campos   (DEM) (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



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

4) 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, da Senadora Kátia Abreu, 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
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

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).
*. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.585, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br



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

5) 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, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, 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 ( DEM, PSDB )
Senador Adelmir Santana   (DEM)

Senador Eduardo Azeredo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Eduardo Suplicy   (PT)
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1,2)

PTB
Senador Gim Argello 

Notas:
1. Em 23/06/2009, o Senador Mauro Fecury é designado Titular do Bloco da Maioria, na Comissão (Of. GLPMDB nº 008-A-2009).
2. Em 24.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita Junior é designado membro do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Mauro Fecury
(OF. GLPMDB Nº 019-A-2009).
3. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente o Senador Aldemir Santana e Vice-Presidente o Senador Eduardo Azeredo. O Senador Geraldo Mesquita
Júnior foi designado relator (Of. nº 031/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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6) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte. 

(Requerimento nº 449, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, aprovado em 20.05.2009)

Número de membros: 7

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Arthur Virgílio   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (PT)
Senadora Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (2)

Senador Valdir Raupp   (PMDB) (1)

PTB
Senador Romeu Tuma 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
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7) 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, tendo como primeiro
signatário o Senador José Sarney, aprovado em 21.05.2009)

Número de membros: 7

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:
Coordenação:

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador César Borges   (PR)
Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa   (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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8) VIII CONFERÊNCIA DAS PARTES DE REVISÃO DO TRATADO
SOBRE A NÃO-PROLIFERAÇÃO DE ARMAS NUCLEARES

Finalidade: Representar o Senado Federal na VIII Conferência das Partes de Revisão do Tratado sobre a
Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), que acontece em maio de 2010, na sede das Nações Unidas. 

(Requerimento nº 391, de 2010, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, aprovado em 29.04.2010)

Número de membros: 3

MEMBROS
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) (1)

Notas:
1. Designado o Senador Inácio Arruda em 19.05.2010.
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ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE

(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5

PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles  (PP-RJ)
Instalação: 03/03/2009

MEMBROS
Senador Pedro Simon   (PMDB)
Senador Francisco Dornelles   (PP)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Tasso Jereissati   (PSDB)
Senador Aloizio Mercadante   (PT)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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 CT - 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 ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)
Senador Marconi Perillo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Aloizio Mercadante   (PT) (3,5)

Senador Renato Casagrande   (PSB)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima   (PMDB)
Senador Valter Pereira   (PMDB)

PTB
Senador Romeu Tuma 

PDT
Senadora Patrícia Saboya (1,2,4,6)

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.
5. Em 2.12.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 162/2009-GLDBAG)
6. Em 08.12.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro do PDT na Comissão (Of. nº 87/09-LPDT).
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Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lossio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br

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: 18.12.20093

REDAÇÃO FINAL: (art. 318, III, combinado com o art. 374, XIII)

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) (34)

Delcídio Amaral   (PT) (28)

Aloizio Mercadante   (PT) (38)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (37,93,104)

Marcelo Crivella   (PRB) (35)

Inácio Arruda   (PC DO B) (40)

César Borges   (PR) (31)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (30)

 3.  Paulo Paim   (PT) (11,41,94,105)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (36)

 5.  VAGO (29,72)

 6.  VAGO (4,39,81,82,83,84,87,97)

 7.  João Ribeiro   (PR) (32)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (66,68)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (56,59)

Gerson Camata   (PMDB) (54,70)

Valdir Raupp   (PMDB) (63)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,53,69)

Pedro Simon   (PMDB) (57,62)

Renan Calheiros   (PMDB) (58,78)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (55,61)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (64,67,88,92,100,101)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (3,60,96,98)

 4.  VAGO (2,60,80,85,86,91)

 5.  Edison Lobão   (PMDB) (9,65,71,95,99)

 6.  Paulo Duque   (PMDB) (1,60)

 7.  Almeida Lima   (PMDB) (58,77)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Eliseu Resende   (DEM) (44)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (17,43)

Efraim Morais   (DEM) (49)

Raimundo Colombo   (DEM) (52)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,47)

Jayme Campos   (DEM) (13,51,76,79,89,90)

Cícero Lucena   (PSDB) (24)

João Tenório   (PSDB) (27)

Arthur Virgílio   (PSDB) (24,73)

Tasso Jereissati   (PSDB) (24)

 1.  Jorge Yanai   (DEM) (43,102,103)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (18,50)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (46)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (43)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (48)

 6.  José Agripino   (DEM) (5,45)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (23)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,25,74)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (26)

 10.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (22,75)

PTB (7)

João Vicente Claudino (42)

Gim Argello (42)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,42)

 2.  Fernando Collor (42)
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PDT
Osmar Dias (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. 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).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
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, 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).
25. 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.
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 João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
28. Em 16.02.2009, o Senador 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.
29. 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.
30. 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.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
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32. 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.
33. 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.
34. 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).
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador 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, 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).
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 Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. 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.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
49. Em 17.02.2009, o Senador 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 Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
53. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
55. Em 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).
56. 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).
57. 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).
58. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
59. 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).
60. 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).
61. 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).



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

62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
64. 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).
65. 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).
66. 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).
67. 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).
68. 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).
69. 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).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 -
GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador 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 Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
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.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
92. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
95. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
96. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
97. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
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98. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 51/2010).
99. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 47/2010).
100. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
101. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
102. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
103. Em 13.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 33/2010).
104. Em 1º.06.2010, o Senador Roberto Cavalcanti deixa de compor a Comissão como membro suplente e é designado como membro titular em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. n° 34/2010-GLDBAG)
105. Em 1º.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 35/2010-GLDBAG).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344

E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local. 

(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)
VAGO (6)

VAGO (10,12,14)

 1.  Delcídio Amaral   (PT)
 2.  VAGO (9)

 3.  João Vicente Claudino   (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp   (PMDB)
VAGO (4)

 1.  VAGO (11,13)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini   (DEM)
Raimundo Colombo   (DEM) (7)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 1.  VAGO (5)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 3.  VAGO (8)

PMDB PDT PSDB
Cícero Lucena   (PSDB)  1.

Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. 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. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).
9. Vago em 17.02.09 em virtude de a Senadora não pertencer mais à Comissão.
10. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
11. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
12. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
13. Vago em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão.
14. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
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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 (3,18,29,71,82)

Augusto Botelho   (PT) (27)

Paulo Paim   (PT) (26)

Marcelo Crivella   (PRB) (30)

Fátima Cleide   (PT) (34,75,77,78)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (36,58,61)

Renato Casagrande   (PSB) (36,60,65)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33,78,104)

 2.  César Borges   (PR) (28)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (35)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (1,2,13)

 5.  Ideli Salvatti   (PT) (31,32)

 6.  VAGO (36)

 7.  José Nery   (PSOL) (36,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (57,68,73)

Gilvam Borges   (PMDB) (9,52,88,91,95,96)

Paulo Duque   (PMDB) (6,56)

Leomar Quintanilha   (PMDB) (48,80,101)

Mão Santa   (PSC) (50,76,79)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (51,94,102)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (53)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (54)

 4.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (49,74,80)

 5.  Gerson Camata   (PMDB) (55,93,103)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana   (DEM) (42)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (39)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,41)

Raimundo Colombo   (DEM) (46)

Flávio Arns   (PSDB) (23,37,83)

Alvaro Dias   (PSDB) (20,66,100)

Papaléo Paes   (PSDB) (22,98,99)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (44)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (43,70,72,89,90)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,45)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,40)

 5.  Sérgio Guerra   (PSDB) (24,67,85,92,97)

 6.  Marisa Serrano   (PSDB) (25,81,86,87)

 7.  Lúcia Vânia   (PSDB) (21,38,84)

PTB (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,59)  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, 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.
27. 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.
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 Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
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, 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).
34. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador 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.
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 Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (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 Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. 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).
52. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (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 Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada 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 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, 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. 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.
73. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
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 Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
82. 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).
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).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Em 26.03.2010, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of. nº
17/10-GLPSDB).
93. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
94. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
95. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
96. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
97. Em 06.05.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).
98. Em 11.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of. nº
36/10-GLPSDB).
99. Em 19.05.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
38/10-GLPSDB).
100. Em 25.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
39/10-GLPSDB).
101. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
103. Em 26.05.2010, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 78/2010).
104. Em 01.06.2010, o Senador Antônio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
033/2010-GLDBAG).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30 hs - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652

E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (16)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Efraim Morais   (DEM)

VAGO (2,17)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (10,11)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB) (3)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Flávio Arns   (PSDB) (6,12,15)  1.  Paulo Paim   (PT) (5)

PMDB
Paulo Duque (8)  1.  VAGO (7,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (4)  1.  Gim Argello   (PTB) (9)

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 Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. 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).
4. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. 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.
6. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB 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).
9. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. 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.
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).
16. Vago, em 25.05.2010, em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
17. Em 25.05.2010, vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515

Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR) (13)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO (13,18)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM) (11)

Papaléo Paes   (PSDB) (6,17,19)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,3)

 2.  VAGO (2,8,16)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Augusto Botelho   (PT) (4)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (2,7)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (9,14,15)  1.  Paulo Duque (5)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (12)  1.  João Durval   (PDT) (10)

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 Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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.
10. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. 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.
12. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
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.
16. 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.
17. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
18. Em 11.05.10, vago em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
19. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (1)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB) (5,6)

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.  VAGO (4)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB)  1.  Gim Argello   (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 -
PRES/CAS).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
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.
4. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
5. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
6. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).

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:  VAGO (102)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Serys Slhessarenko   (PT) (32,72,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,35)

Eduardo Suplicy   (PT) (32)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33)

Ideli Salvatti   (PT) (32)

Tião Viana   (PT) (30,44,87,88,89,100)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,38)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,17,31)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (34)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,36,70)

 5.  César Borges   (PR) (37,44)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,39,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (54,64)

Almeida Lima   (PMDB) (60,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (56,64,96,99,106,107)

Francisco Dornelles   (PP) (58,64)

Valter Pereira   (PMDB) (2,64)

Edison Lobão   (PMDB) (9,18,59,69,101,105)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (62,65)

 2.  Renan Calheiros   (PMDB) (57,67,86,93)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (55,63,78)

 4.  Hélio Costa   (PMDB) (5,68,76,103,104)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (40,61,66)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,64)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Kátia Abreu   (DEM) (51)

Demóstenes Torres   (DEM) (45)

Jayme Campos   (DEM) (52,82,85,97,98)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (42)

Alvaro Dias   (PSDB) (24,73)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB) (29,74,91)

Lúcia Vânia   (PSDB) (24)

Tasso Jereissati   (PSDB) (24)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (50)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (48)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (46)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,43)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,41)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (28)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (25)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (27,71)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (26,75,90,92)

PTB (7)

Romeu Tuma (47)  1.  Gim Argello (49,108,109)

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 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
13. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador 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, 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).
25. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
26. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
27. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
29. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, o Senador 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.
31. 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.
32. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
33. Em 16.02.2009, 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.
34. 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.
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, 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.
37. 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.
38. 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.
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39. 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.
40. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
41. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
43. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
44. 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.
45. 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.
46. 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.
47. 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.
48. 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.
49. 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.
50. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
52. 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.
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 Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, 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).
65. 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).
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 Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
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70. Em 10.03.2009, 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 Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
72. 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).
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, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
75. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
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).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
102. Em 30.03.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
103. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
104. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 52/2010).



105. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).
106. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
107. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
108. Em 19.05.2010, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello(OF.
GLPTB nº 063/2010).
109. Em 26/05/2010, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Zambiasi (Of. nº
64/2010/GLPTB).

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES

Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar. 

Número de membros: 5 titulares

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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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.  VAGO (3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
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
Patrícia Saboya (2)  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.
2. Em 10.02.2010, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Subcomissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
006/10/CCJ).
3. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
*. 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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3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA

Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações". 

Número de membros: 6 titulares

PRESIDENTE:  Senador Jarbas Vasconcelos  (PMDB-PE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE)

RELATOR:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
Designação:  10/02/2010

TITULARES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Eduardo Suplicy   (PT)
Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)
Tasso Jereissati   (PSDB)
Antonio Carlos Júnior   (DEM)

Notas:
*. Em 23.02.2010, lido o Of. nº 12/10-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião da Comissão realizada no dia 10.02.2010.

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:  Senadora Fátima Cleide  (PT-RO) (93,106)

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) (34,81,89,92,94)

Augusto Botelho   (PT) (34)

Fátima Cleide   (PT) (34)

Paulo Paim   (PT) (34,45,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (32)

Ideli Salvatti   (PT) (33,76,78,80,96)

VAGO (35,85,86,87,98,101,109)

 1.  VAGO (1,31,108)

 2.  Gim Argello   (PTB) (30,96,100)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,38)

 4.  José Nery   (PSOL) (36)

 5.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (37,67,94,95)

 6.  João Ribeiro   (PR) (37,71)

 7.  Marina Silva   (PV) (37,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (64)

Mauro Fecury   (PMDB) (8,16,63,70,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (58,102,105,111,112)

VAGO (56,110)

Gerson Camata   (PMDB) (55)

VAGO (5,9,53,88)

VAGO (57,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (59)

 2.  Francisco Dornelles   (PP) (59,83,88)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (59)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (62)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (60)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,54)

 7.  VAGO (61,107)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,42)

Marco Maciel   (DEM) (46)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,52)

Heráclito Fortes   (DEM) (44)

José Agripino   (DEM) (13,48)

Adelmir Santana   (DEM) (40)

Alvaro Dias   (PSDB) (28)

Flávio Arns   (PSDB) (27,91)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (25,68,74,75)

Marisa Serrano   (PSDB) (29)

 1.  Jorge Yanai   (DEM) (41,113,114)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,50)

 3.  Jayme Campos   (DEM) (49,77,82,103,104)

 4.  Efraim Morais   (DEM) (43)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (14,18,51)

 6.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (2,39)

 7.  Cícero Lucena   (PSDB) (22,69,75,84,90,97,99)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (23)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (24)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (26)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,47)

Romeu Tuma (47)

 1.  João Vicente Claudino (47)

 2.  Mozarildo Cavalcanti (47)

PDT
Cristovam Buarque (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

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 Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
21. 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).
22. 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.
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 Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
25. 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.
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, 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.
31. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
34. 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).
35. 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.
36. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
37. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
38. 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.
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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 Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
41. 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.
42. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
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 Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
45. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
46. 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.
47. 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).
48. 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.
49. 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.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
51. 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.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
53. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (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 Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. 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).
58. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. 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).
62. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
64. 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, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).
96. 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).
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).
100. Em 02.12.2009, o Senador Gim Argello é designado suplente, na Comissão, em vaga cedida ao PDT (Of. 161/2009-GLDBAG e Of.
286/2009/GLPTB)
101. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 159/2009-GLDBAG).
102. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
103. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
104. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
105. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
106. A Senadora Fátima Cleide foi eleita Presidente da Comissão em 03.03.2010, conforme Of. nº 014/2010/CE, lido na sessão deliberativa ordinária de 9
de março de 2010.
107. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
108. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
109. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
110. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).



111. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
112. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
113. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
114. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).

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) (3,19)

VAGO (22)

Francisco Dornelles   (PP) (11)

 1.  VAGO (7)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)
 3.  VAGO (20)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (4)

Marco Maciel   (DEM) (9)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)
Eduardo Azeredo   (PSDB) (10)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (1,6,17)

 2.  VAGO (9)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (5)

 4.  Cícero Lucena   (PSDB) (10,15)

 5.  Papaléo Paes   (PSDB) (7,12)

PDT
Cristovam Buarque (7,18)  1.  VAGO (18)

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).



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 Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
18. 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).
19. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
20. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (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).
22. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).

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 )
VAGO (2)

Sérgio Zambiasi   (PTB)
 1.  Gerson Camata   (PMDB)
 2.  Neuto De Conto   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo   (DEM)
VAGO (3,4)

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).
2. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
3. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
4. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. nº 32/10-GLDEM).
*. 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) (23)

Marina Silva   (PV) (7,23,43,45)

Alfredo Nascimento   (PR) (26,55,60)

João Ribeiro   (PR) (21)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (20)

 2.  César Borges   (PR) (25)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B) (24)

 4.  Delcídio Amaral   (PT) (22)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges   (PMDB) (39,47,48,49,54,59)

Hélio Costa   (PMDB) (39,56,57)

VAGO (40,50,53,58)

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 ( DEM, PSDB )
Jorge Yanai   (DEM) (35,61,62)

Kátia Abreu   (DEM) (29)

Heráclito Fortes   (DEM) (33)

Eliseu Resende   (DEM) (28)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,17)

Cícero Lucena   (PSDB) (14)

Marisa Serrano   (PSDB) (15)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (32)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,27)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,30)

 4.  Jayme Campos   (DEM) (9,34,44,46,51,52)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,18)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (19)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (16)

PTB
Gim Argello (6,31)  1.  Sérgio Zambiasi (31)

PDT
Jefferson Praia (8,12,37,42)  1.  Cristovam Buarque (13,36,41)

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 Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
15. 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.
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, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
18. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
19. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
20. 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.
21. 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.
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 Inácio Arruda.
23. 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).
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
28. 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.
29. 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.
30. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
31. 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).
32. 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).
33. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
34. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
35. 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.
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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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
48. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
49. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
50. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
51. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
52. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
53. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
54. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
55. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
56. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
57. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 056/2010).
58. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
59. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
60. Em 04/05/2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 29/2010-GLDBAG).
61. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
62. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060

E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS

Finalidade: Destinada a analisar os problemas ambientais e sociais decorrentes dos chamados "lixôes" e
apresentar propostas para a solução destes problemas, propondo parâmetros, metodologias e orbigações a
serem adotadas pelos municípios. 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

César Borges   (PR)
VAGO (8)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)
 2.  VAGO (8)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (9)  1.  VAGO (3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1)

Cícero Lucena   (PSDB) (5,7)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
9. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.2) SUBCOMISSÃO 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) (6,12)

Instalação:  27/10/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Marina Silva   (PV) (1,2)

VAGO (10)

 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  Renato Casagrande   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (3,7,8,9)

Valter Pereira   (PMDB)
 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  VAGO (11)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Marisa Serrano   (PSDB)
VAGO (13)

 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.
9. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
10. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
11. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
12. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
13. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
*. 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.
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5.3) 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) (2,11)

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.  VAGO (3,8)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1,5,6,7)

VAGO (9)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  Almeida Lima   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (10,12)

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.
7. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
8. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).



9. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
10. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
12. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (Of. nº 32/10-GLDEM).
*. 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.

5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS
DA USINA DE BELO MONTE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)
Leitura:  10/05/2010

Instalação:  13/05/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Renato Casagrande   (PSB)
Delcídio Amaral   (PT)

 1.  Jefferson Praia   (PDT)
 2.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Romero Jucá   (PMDB)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jayme Campos   (DEM)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Kátia Abreu   (DEM)

 2.  Mário Couto   (PSDB)

Notas:
*. Em 10.05.2010, lido o Of. 66/10-CMA, que comunica a aprovação do Requerimento nº 20, de 2010 - CMA, que cria esta Subcomissão Temporária.
**. Em 13.05.2010, lido o Of. 75/2010-CMA, que comunica a instalação da Subcomissão, a eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação do
Relator.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  - CDH
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cristovam Buarque  (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE:  Senador José Nery  (PSOL-PA)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Marcelo Crivella   (PRB) (21,53,59,61,64)

Fátima Cleide   (PT) (21)

Paulo Paim   (PT) (21)

Patrícia Saboya   (PDT) (3,23,48,49,57,65,67)

José Nery   (PSOL) (24)

 1.  VAGO (19,74)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT) (20)

 3.  VAGO (11,22,30,64)

 4.  Marina Silva   (PV) (22,45,50,52)

 5.  Magno Malta   (PR) (22,48)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges   (PMDB) (41,44,76)

Gerson Camata   (PMDB) (40)

VAGO (35,43)

VAGO (34,68,71,75)

Paulo Duque   (PMDB) (10,12,33)

 1.  VAGO (37,73)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (42)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (38)

 4.  Mão Santa   (PSC) (39,56,58)

 5.  VAGO (36,55,63,66,72)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM) (2,25)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (32)

Eliseu Resende   (DEM) (4,26)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (18)

Cícero Lucena   (PSDB) (18)

Flávio Arns   (PSDB) (1,5,61)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (27)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (28,51,54,69,70)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (29)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,31)

 5.  VAGO (16,47,60,62)

 6.  Mário Couto   (PSDB) (17)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB) (18)

PTB (7)

 1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Cristovam Buarque (14)  1.  Jefferson Praia (15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. 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 Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, 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, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Em 16.02.2009, 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, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. 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.
29. 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.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
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 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).
60. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
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).
68. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
69. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
70. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
71. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
72. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
73. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
74. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
75. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
76. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646

E-mail: scomcdh@senado.gov.br



6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (5)

Serys Slhessarenko   (PT)
 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  VAGO (3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (2,4)

Lúcia Vânia   (PSDB)
 1.  VAGO (1)

 2.

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertecer à Comissão.
2. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
3. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de as Senadoras não pertencerem mais à Comissão.
6. Em 02.03.2009, vago em virtude de a Senadora Roseana Sarney ter sido substituída pelo Senador Valter Pereira na CDH (OF. GLPMDB nº 29/2009).

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA JUVENTUDE
E DO IDOSO

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

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) (40)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (46,73)

João Ribeiro   (PR) (44,68)

Paulo Paim   (PT) (47,94,99)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (42,55,67,86,87)

 1.  Aloizio Mercadante   (PT) (39,69,85,88,89)

 2.  Marina Silva   (PV) (38,83,84)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (45,75)

 4.  Magno Malta   (PR) (43)

 5.  Augusto Botelho   (PT) (22,41,50,72)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (61)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (64)

Romero Jucá   (PMDB) (3,70,74)

Paulo Duque   (PMDB) (4)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (2,95,96)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,63)

 5.  Gilvam Borges   (PMDB) (10,21,62,92,93,97,98)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Efraim Morais   (DEM) (48)

Demóstenes Torres   (DEM) (58)

Marco Maciel   (DEM) (18,29,57)

Heráclito Fortes   (DEM) (8,52)

João Tenório   (PSDB) (33,66)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (33)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (35)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (11,54)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,51)

 3.  José Agripino   (DEM) (23,27,56)

 4.  Romeu Tuma   (PTB) (53,78,79,80)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (37)

 6.  Arthur Virgílio   (PSDB) (17,34,71)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (36)

PTB (12)

Fernando Collor (13,14,15,16,25,26,28,30,49)  1.  Mozarildo Cavalcanti (49)

PDT
Patrícia Saboya (32,60,81,82,90,91)  1.  Cristovam Buarque (20,31,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
33. Em 12.02.2009, 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 Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
37. 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.
38. 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.
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 Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
41. 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.
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 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.
44. 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.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
49. 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).
50. 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.
51. 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.
52. 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.
53. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
54. 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.
55. 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.
56. 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.
57. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
58. 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.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador 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).
68. 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).
69. 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).
70. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Em 03.03.2009, o Senador 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).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
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).
92. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
93. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
95. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
96. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 054/2010).
97. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
98. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
99. Em 01.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 036/2010-GLDBAG).

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

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 ( DEM, PSDB )
VAGO (1)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  VAGO (7)

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO (5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.
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



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

7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque   (PMDB)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (5)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO (3)  1.

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): 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 ( DEM, PSDB )

José Agripino   (DEM)
Romeu Tuma   (PTB) (2)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)
 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB) (1,3)

 1.  Pedro Simon   (PMDB)
 2.  Romero Jucá   (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho   (PT)  1.  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 INFRAESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Serys Slhessarenko   (PT) (18)

Delcídio Amaral   (PT) (18,33,56)

Ideli Salvatti   (PT) (18)

Inácio Arruda   (PC DO B) (23)

Fátima Cleide   (PT) (20)

João Ribeiro   (PR) (21)

 1.  Marina Silva   (PV) (16,66,68)

 2.  Paulo Paim   (PT) (25,33,57)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19)

 4.  VAGO (17,70,72,73)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (24)

 6.  VAGO (22,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (52,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (53,76,79,85,86)

Paulo Duque   (PMDB) (45)

Mão Santa   (PSC) (5,9,49,71,74)

Valdir Raupp   (PMDB) (48,60)

Edison Lobão   (PMDB) (43,82,83)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,54)

 2.  Hélio Costa   (PMDB) (29,50,81,84)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,44)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (46)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (47,64,89)

 6.  Almeida Lima   (PMDB) (51,55,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jorge Yanai   (DEM) (34,87,88)

Eliseu Resende   (DEM) (26)

Heráclito Fortes   (DEM) (35)

Jayme Campos   (DEM) (37,67,69,77,78)

Kátia Abreu   (DEM) (7,27)

Arthur Virgílio   (PSDB) (40,61,65)

João Tenório   (PSDB) (41,58)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14)

Marconi Perillo   (PSDB) (42)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (38)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (36)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (31)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,28)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (14)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (13,59,65)

 8.  Alvaro Dias   (PSDB) (14,62)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (15)

PTB (4)

Fernando Collor (32)  1.  Gim Argello (32)

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, 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).
15. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
16. Em 16.02.2009, a Senadora 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.
17. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
18. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador 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.
20. 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.
21. 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.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
23. Em 16.02.2009, o Senador 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.
24. 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.
25. 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.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
27. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. 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.
29. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
30. 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.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. 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.
33. 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.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
36. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. 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.
38. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
41. 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.
42. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
44. 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).
45. 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).
46. 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).
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 Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (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 Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
53. 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).
54. 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).
55. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
56. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
57. Em 10.03.2009, o Senador 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).
58. 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).
59. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
60. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
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 Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
71. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
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).
76. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
77. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.



78. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
79. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
80. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
81. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
82. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
83. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 46/2010).
84. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 057/2010).
85. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
86. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
87. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
88. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
89. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 74/2010).

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286

E-mail: scomci@senado.gov.br

8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607

Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO

Finalidade: Debater temas relacionados à infraestrutura e desenvolvimento urbano. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607

Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Neuto De Conto  (PMDB-SC) (56,58)

VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

César Borges   (PR) (24)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,28)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (27)

José Nery   (PSOL) (26)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,25)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (23,50)

 3.  Tião Viana   (PT) (23,54)

 4.  VAGO (23)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB) (36,43,55,57)

Valter Pereira   (PMDB) (1,41)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,48)

Almeida Lima   (PMDB) (46)

 1.  VAGO (42,62)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (45)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (47)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (44,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM) (33)

Marco Maciel   (DEM) (32)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (29)

Adelmir Santana   (DEM) (38)

Lúcia Vânia   (PSDB) (18)

Marconi Perillo   (PSDB) (19)

Sérgio Guerra   (PSDB) (21,61)

 1.  Jorge Yanai   (DEM) (30,63,64)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (31,52,53,59,60)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM) (9,12,35)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (6,14,34)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB) (22)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (10,13,17,61)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (20)

PTB (5)

Gim Argello (37)  1.  Mozarildo Cavalcanti (37)

PDT
Jefferson Praia (8,15,39)  1.  João Durval (16,40)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. 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).



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

11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
16. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
17. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
20. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
21. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
25. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
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, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
30. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
32. 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.
33. 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.
34. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. 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.
36. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
37. 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.
38. 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.
39. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
42. 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).
43. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
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47. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
48. 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).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. 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 Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
57. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).
59. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
60. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
61. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 07/10-GLPSDB).
62. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
63. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
64. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS -

Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627

E-mail: scomcdr@senado.gov.br



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

10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (77,78)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Delcídio Amaral   (PT) (22)

VAGO (23,63,67,70,75)

Augusto Botelho   (PT) (21,32,49)

César Borges   (PR) (18,54)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (22,71)

 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 )
VAGO (2,11,38,41,59,68,69,74)

Neuto De Conto   (PMDB) (36,46)

Gerson Camata   (PMDB) (40,45)

Valter Pereira   (PMDB) (34,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (39,42)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (43,48)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (37,47)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (35,44)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jorge Yanai   (DEM) (26,77,79)

Raimundo Colombo   (DEM) (27)

Kátia Abreu   (DEM) (28)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,30,57,58,72,73)

VAGO (13,53,55,65,66)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,56)

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) (16,56)

 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 Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
36. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
37. 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).
38. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
39. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. 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).
41. 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).
42. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
43. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
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44. 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).
45. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
46. Em 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).
47. 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).
48. 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).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 -
GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
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.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
76. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
77. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
78. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão (OF. Nº 037/10-GLDEM).
79. Em 18.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM), em substituição ao Senador Gilberto
Goellner (OF. Nº 037/10-GLDEM).
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

VAGO (2)

VAGO (4)

 1.  Paulo Paim   (PT)
 2.  VAGO (6,7,9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)
Neuto De Conto   (PMDB)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  VAGO (5,8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (10,11)

João Tenório   (PSDB)
Marisa Serrano   (PSDB)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (3)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 3.  VAGO (4)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
5. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
6. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
7. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
8. Vago em 04.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 046/2009-GLPMDB).
9. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
10. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à CRA (OF. Nº 037/10-GLDEM).

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - IRRIGAÇÃO NA REGIÃO CENTRO-OESTE

Finalidade: Avaliar, no prazo de noventa dias, as razões do descumprimento do inciso I do art. 42 do Ato
das Disposições Transitórias, que estabelece que, durante vinte e cinco anos, a União aplicará vinte por
cento dos recursos destinados à irrigação na região Centro-Oeste. 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

Designação:  11/05/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Serys Slhessarenko   (PT)
Delcídio Amaral   (PT)

 1.  César Borges   (PR)
 2.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
 1.  Gerson Camata   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jorge Yanai   (DEM)
Jayme Campos   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)

PTB
 1.  Romeu Tuma 

Notas:
*. Em 11.05.2010, lido o Of. nº 101/2010-CRA, que designa os membros da Subcomissão.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br



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

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:  VAGO (63)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (4)

Marcelo Crivella   (PRB) (22)

Renato Casagrande   (PSB) (21)

Alfredo Nascimento   (PR) (18,70)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (19,41,45)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (20)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (22,52,54)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19,42)

 4.  João Ribeiro   (PR) (19,44)

Maioria ( PMDB, PP )
Hélio Costa   (PMDB) (34,64,66)

Leomar Quintanilha   (PMDB) (38,65,72)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,37)

Valdir Raupp   (PMDB) (40,46)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (35)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (39)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,36,43,48,59,60,67,68)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (2,53,56,58,61,73)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,25)

José Agripino   (DEM) (6,12,24)

Efraim Morais   (DEM) (26)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,29)

Sérgio Guerra   (PSDB) (16,62)

 1.  Jorge Yanai   (DEM) (28,69,71)

 2.  Eliseu Resende   (DEM) (27)

 3.  Marco Maciel   (DEM) (1)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (23)

 5.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (14,29)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (17,49,62)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (11,14,47)

PTB (5)

Sérgio Zambiasi (31)  1.  Fernando Collor (31)

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, 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).
15. 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.
16. 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.
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 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.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador 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.
21. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, o Senador 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).
23. 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).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. 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).
29. 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.
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 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).
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 Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
35. 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).
36. 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).
37. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
39. 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).
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, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
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43. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
44. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
45. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
46. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
47. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. 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).
55. 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.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
59. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
60. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
61. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
62. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 06/10-GLPSDB).
63. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
64. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
65. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
66. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 50/2010).
67. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
68. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
69. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
70. Em 05.05.2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Magno Malta (OF nº 30/2010-GLDBAG)
71. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
72. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 73/2010).
73. Em 26.05.2010, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 75/2010).
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11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Flávio Arns   (PSDB) (4,5)

Renato Casagrande   (PSB)
 1.  Sérgio Zambiasi   (PTB)
 2.  VAGO (3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  VAGO (3)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
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. 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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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS

1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR

(Resolução nº 17, de 1993)

SENADORES CARGO
Senador Romeu Tuma  (PTB-SP) (1) CORREGEDOR

VAGO 1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO 2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

3º CORREGEDOR SUBSTITUTO

Atualização:  05/03/2009

Notas:

1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)

Número de membros: 15 titulares  e 15 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Duque  (PMDB-RJ) (2)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Gim Argello  (PTB-DF) (4)

1ª Eleição Geral:  19/04/1995
2ª Eleição Geral:  30/06/1999
3ª Eleição Geral:  27/06/2001
4ª Eleição Geral:  13/03/2003

5ª Eleição Geral:  23/11/2005
6ª Eleição Geral:  06/03/2007
7ª Eleição Geral:  14/07/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (3)

João Pedro   (PT-AM) (15)

VAGO (1)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE)

 1.  Delcídio Amaral   (PT-MS)
 2.  Ideli Salvatti   (PT-SC)
 3.  Eduardo Suplicy   (PT-SP)
 4.  Augusto Botelho   (PT-RR)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG) (14)

Almeida Lima   (PMDB-SE)
Gilvam Borges   (PMDB-AP)
Paulo Duque   (PMDB-RJ)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO)
 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)
 3.  Mão Santa   (PSC-PI) (13)

 4.  VAGO (5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (11)

VAGO (12)

VAGO (7)

VAGO (9)

VAGO (9)

 1.  VAGO (10)

 2.  VAGO (6)

 3.  VAGO (8)

 4.  VAGO (9)

 5.

PTB
Gim Argello   (DF)  1.  João Vicente Claudino   (PI)

PDT
João Durval   (BA)  1.  Jefferson Praia   (AM)

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)

Atualização:  20/05/2010
Notas:
1. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
2. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
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3. O Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.GSACV nº 161/2009, de
03.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
7. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
8. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
9. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
10. O Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.118/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
11. O Senador Demostenes Torres (DEM-GO) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.116/2009-GLDEM, de 25.08.2009,
lido em sessão plenária da mesma data.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
14. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
15. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Demóstenes Torres   (DEM/GO) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 João Tenório   (PSDB/AL) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 Antonio Carlos Valadares   (PSB/SE) (2)   Bloco de Apoio ao Governo

  PMDB

 Gim Argello   (PTB/DF) (1)   PTB

Atualização:  17/04/2008

Notas:

1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ

(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)

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

VAGO (4,5)

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO)

PTB
VAGO (2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (6,8,9)

PR
Magno Malta   (ES) (1,7,10)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ) (11)

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  24/05/2010
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
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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. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. 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).
7. 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.
8. 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.
9. 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.
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
111/2009-PR.
11. 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.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.
*. Em Sessão Solene do Congresso Nacional, realizada em 09.03.2010, foram agraciadas na 9ª Premiação do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz as senhoras Andréa Maciel Pachá, Clara Perelberg Steinberg, Cleuza Pereira do Nascimento, Maria Augusta Tibiriçá Miranda e Leci Brandão da
Silva; recebeu homenagem especial a Senhora Maria Lygia de Borges Garcia e homenagem in memoriam a Senhora Fani Lerner.
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES

(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)

Número de membros: 14 titulares

PRESIDENTE: Senador João Tenório   (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles   (PP-RJ)

1ª Designação:  23/03/2010

MEMBROS
PMDB

DEM
Adelmir Santana   (DF)

PSDB
João Tenório   (AL) (2)

PT
Tião Viana   (AC) (3)

PTB
Gim Argello   (DF) (5)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (4)

PR
César Borges   (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares   (SE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ)

PSOL
José Nery   (PA)

PSC
Mão Santa   (PI)

PV
Marina Silva   (AC) (1)

Atualização:  24/05/2010
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Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.
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CONSELHOS 

                     CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL 
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972) 
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)  

 
COMPOSIÇÃO

Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal 
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados 

 

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS MESA DO SENADO FEDERAL 

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP) 

PRESIDENTE

Senador José Sarney (PMDB-AP) 

1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS) 

1º VICE-PRESIDENTE

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) 

2º VICE-PRESIDENTE

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) 

2º VICE-PRESIDENTE

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT) 

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

1º SECRETÁRIO

Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)

  2º SECRETÁRIO

Deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE)  

2º SECRETÁRIO

Senador João Vicente Claudino (PTB-PI) 

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG) 

3º SECRETÁRIO

Senador Mão Santa (PSC-PI) 1 

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) 

4º SECRETÁRIO

Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) 

LÍDER DA MAIORIA

Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) 

LÍDER DA MAIORIA

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL) 

LÍDER DA MINORIA

Deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR) 4 

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS) 2 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA

Senador Demóstenes Torres (DEM-GO) 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Deputado Emanuel Fernandes (PSDB-SP) 3   

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 

(Atualizada em 13.05.2010) 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 
Senado Federal – Anexo II - Térreo 
Telefones: 3303-4561 e 3303-5258 

scop@senado.gov.br  
 
 
1 Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data, 
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