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Ata da 103ª Sessão, Não Deliberativa 
em 21 de junho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Mão Santa e Paulo Paim

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 12 minu-
tos e encerra-se às 20 horas e 18 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Brasília, Capital da República do Brasil, 14 horas e 12 
minutos, estamos no plenário do Senado Federal.

Represento a Mesa Diretora deste Senado, pre-
sidida pelo Senador José Sarney. 

Vivemos a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 
53ª Legislatura (21 de junho de 2010, segunda-feira. 
Esta é a 103ª Sessão não Deliberativa do Senado da 
República do Brasil. 

Todas as deliberações legislativas estão sobres-
tadas.

Comemoração no período do Expediente. 
Nesta fase inicial desta sessão, vamos comemo-

rar os quinze anos da Redevida de televisão.
Há quórum regimental. Declaramos aberta a 

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

balhos.
Ao lado, a nossa Secretária-Geral, Drª Cláudia 

Lyra.
Então, convidamos para compor a Mesa desta 

sessão, em homenagem aos 15 anos da Redevida 
de televisão, o Presidente da Redevida de televisão, 
Sr. João Monteiro Barros Filho (Palmas.); o Presi-
dente da Diretoria Executiva do Instituto Brasileiro 
de Comunicação Cristã – Inbrac, Sr. Marcelo Apare-
cido Coutinho da Silva (Palmas.); o Sr. Arcebispo do 
Rio de Janeiro, Revmº Sr. D. Orani João Tempesta 
(Palmas.).

Esta homenagem foi requerida pelo Exmº Sr. Se-
nador Arthur Virgílio, que, segundo informações, está 
se dirigindo para cá.

Quer dizer, o tempo dos oradores do Período 
do Expediente da presente sessão será destinado a 
comemorar os quinze anos da Redevida de televisão, 
de acordo com o Requerimento nº 4.414, de 2010, do 
Senador Arthur Virgílio e outros Senadores.

Convido todos para, de pé, cantarmos o Hino 
Nacional Brasileiro.

(Execução do Hino Nacional.)

(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos o autor e signatário do requerimento que 
transforma esta parte do Expediente em homenagem 
aos 15 anos da Redevida de Televisão, Senador Ar-
thur Virgílio. 

Senador Arthur Virgílio, V. Exª representa com 
grandeza toda a democracia do Brasil. Eu não conheci 
pessoalmente o seu pai, mas o conheci depois, lendo o 
livro e o CD – agora deve ser feito em DVD – sobre os 
melhores discursos desta Casa. Emocionado, li Arthur 
Virgílio, o pai, combatendo o período de ditadura.

V. Exª é convidado a esta homenagem. E V. Exª 
deve prestar muitas e muitas homenagens, porque o 
Deus que representamos aqui – e eu sou do Partido So-
cial Cristão... Eu não conheci o seu pai, mas acompanhei 
o sepultamento da senhora sua mãe. A mensagem que 
eu aprendi no livro de Deus é que aquelas pessoas que 
Deus ama, aqueles de quem ele gosta, a essas pesso-
as bem-aventuradas Ele dá uma longa vida e, durante 
toda essa vida, elas são respeitadas e amadas. A mãe 
de V. Exª foi uma dessas bem-aventuradas.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, brasileiras e 
brasileiros aqui presentes e os que nos assistem atra-
vés do fabuloso sistema de comunicação do Senado, 
agora, incorporado à Redevida, que também nos leva 
ao aconchego das famílias queridas de todo o Brasil.

Na época da comunicação global em que vivemos, 
os quinze anos da Redevida de Televisão representa 
um marco importante nos meios de comunicação do 
Brasil: temos uma emissora de televisão genuinamente 
católica, segundo os princípios do Evangelho de Nosso 
Senhor Jesus Cristo.

A dignidade da pessoa humana se amplia quan-
do contamos com meios de comunicação social que 
colocam como valores fundamentais a verdade – não 
era sem razão que o Cristo dizia “de verdade em ver-
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dade, vos digo” – a solidariedade e a busca do bem 
comum e outros padrões éticos elevados.

Antes do surgimento da Redevida de Televisão, 
o Brasil vivia uma situação paradoxal: país com maior 
número de católicos em todo o mundo não dispunha 
de uma rede de televisão que tivesse um firme com-
promisso com o Evangelho desde uma programação 
de televisão que contribuísse para o crescimento, for-
talecimento dos padrões éticos, morais e religiosos do 
povo brasileiro. Ao contrário, grande parte da progra-
mação oferecida por emissoras de televisão brasileiras 
em nada contribuía para a educação, para a dignidade 
da pessoa humana, nem para a elevação dos padrões 
éticos e morais do povo brasileiro. 

Muitas vezes ficamos e muitas vezes – bote mui-
tas vezes nisso – chocados com uma programação de 
televisão que privilegia a violência, a pornografia, a 
criminalidade, contribuindo para deseducar a infância 
e a juventude e preparar a banalização do crime e de 
condutas moralmente condenáveis. 

Eu sou encantado com a minha cidade de Parna-
íba. Surgiu a primeira rádio lá e os meus antecedentes 
colocaram o nome de Rádio Educadora da Parnaíba. 
Esta é a função. 

Os interesses gananciosos de lucro por vezes 
exploram o que de mais indigno poderia existir no ser 
humano, contribuindo para desencaminhar a juventu-
de, afrontar a dignidade da pessoa humana, desvir-
tuar a formação moral das crianças, desrespeitando 
frontalmente a Constituição e a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos.

Sem objetivos éticos, os meios de comunicação 
social podem se destinar apenas a interesses políticos, 
ideológicos e econômicos mesquinhos e egoístas.

A Redevida de Televisão é muito mais do que 
um canal de televisão dedicado aos que professam a 
fé católica. Ela cumpre uma missão que ultrapassa o 
universo dos que professam a fé católica, contribuin-
do para a melhoria dos padrões éticos e de qualida-
de dos programas de televisão nas áreas da política, 
da educação, da religião, das artes, dos esportes, do 
turismo, da ciência, do divertimento e da informação 
em geral. 

A Redevida de Televisão oferece a todas as pes-
soas de boa vontade a possibilidade de uma progra-
mação educativa, sadia, voltada para a construção de 
um mundo melhor, mais fraterno, com mais cidadania 
e mais dignidade.

Eu faria minhas palavras a de D. Joaquim Rufino, 
um santo bispo que está lá na minha cidade abençoada, 
a qual tem dois bispos, um que se aposentou e ficou 

e o outro que chegou. Ele sempre dizia e eu aprendi: 
“Uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna”.

A Redevida de Televisão tem a coragem de lutar 
contra o materialismo, o hedonismo, o consumismo e 
todas as formas de negação da dignidade humana, 
sem descurar dos direitos humanos, de fazer uma op-
ção preferencial pelos pobres e pelo respeito incondi-
cional por toda vida humana, desde a concepção até 
a morte natural. 

A Redevida de Televisão busca a realização mais 
perfeita do Reino de Deus neste mundo, consciente de 
que o Cristo não abandonará a barca de Pedro, mesmo 
enfrentando todas as dificuldades e vicissitudes decor-
rentes da condição de povo santo e pecador.

Srªs e Srs. Senadores, Jesus Cristo é, sem dú-
vida, o maior de todos os comunicadores de todos os 
tempos. A mensagem do Evangelho, que ele inicia no 
pequeno vilarejo da Galiléia, com um pequeno núme-
ro de discípulos e sem os recursos da tecnologia de 
comunicação hoje existentes, permanece até os dias 
de hoje e continuará até o fim dos tempos. 

O trabalho realizado pela Redevida de Televisão 
é a própria mensagem transformadora de Jesus Cris-
to, levada a todo o Brasil, cumprindo o mandamento 
evangélico: “Ide por todo mundo, proclamai o Evange-
lho a toda criatura”. 

Agradecemos a Deus pela existência da Rede-
vida de Televisão, que representa uma benção divina, 
para que todas as pessoas para que todas as pessoas 
de boa vontade possam contar com uma emissora de 
televisão comprometida com a verdade do Evangelho, 
com a verdade de Jesus Cristo, com os direitos huma-
nos e a dignidade da pessoa humana. Entendo que o 
valor da comunicação está na busca da verdade. Isto 
está escrito quando Ele nos ensinou: “Eu sou o cami-
nho, a verdade e a vida”.

Convido para usar da palavra o extraordinário 
Senador da República do Brasil Arthur Virgílio. Esta foi 
mais uma inspiração sua, divina, para engrandecer a 
democracia deste País. (Palmas.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Mão Santa; Srªs e Srs. Senadores; 
senhoras e senhores convidados para esta sessão de 
homenagem aos 15 anos de criação da Redevida de 
Televisão; Sr. Presidente da Redevida de Televisão, Sr. 
João Monteiro de Barros Filho; Sr. Presidente da Dire-
toria Executiva do Instituto Brasileiro de Comunicação 
Cristã – Imbrac, Sr. Marcelo Aparecido Coutinho da 
Silva; Sr. Arcebispo do Rio de Janeiro, Excelentíssimo 
Reverendíssimo Dom Orani João Tempesta; senhoras 
e senhores, eu, antes, recorro a alguns dados que re-
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sumem o trabalho da Redevida e, depois, falarei um 
pouco sobre o meu sentimento pessoal.

A Redevida fez suas primeiras transmissões a 
partir de 1º de março de 1995. Depois, passou a operar 
em parceria com a TV Aparecida, transmitindo alguns 
de seus programas, como, por exemplo, a Missa de 
Aparecida, que é tão tradicional e que é exibida diaria-
mente. Mantém parceria com o CTV, o Centro Televi-
sivo do Vaticano, transmitindo o Ângelus de domingo, 
realizado na Praça de São Pedro, pelo Papa Bento 
XVI, e também missas de diversos lugares do Brasil. 
O canal transmite também novenas, como a do Divino 
Pai Eterno e o Terço Bizantino, com o Padre Marcelo 
Rossi, e missas, como a do Santuário da Vida, a de 
Aparecida, a da Basílica de Nazaré, entre outras.

Por outro lado, Senador Geraldo Mesquita, indo 
além do seu mister religioso, a Redevida entra esporte 
adentro e transmite campeonatos de futebol, como a 
Copa São Paulo de Juniores, o Paulista de 2ª e 3ª divi-
sões, assim como programas sobre turismo, educação, 
e musicais, em especial do violinista holandês Andre 
Rieu. Tem uma expressiva programação jornalística.

Volto a este assunto justamente quando expres-
sar minha opinião pessoal sobre a Redevida, não sem 
antes oferecer alguns dados que julgo relevantes de 
serem conhecidos pela Nação brasileira por meio da 
rede televisiva do Senado, da Rádio Senado e da TV 
Senado mesmo.

Ao prestar homenagem aos 15 anos de existên-
cia da Redevida de Televisão, o Senado da República 
rende também merecido tributo à iniciativa de um jo-
vem filho de peão boiadeiro de Barretos, o jornalista 
João Monteiro de Barros.

Dessa simples ideia, o Brasil passou a contar com 
o que é hoje uma notável e meritória emissora de tele-
visão, com sua geradora em São José do Rio Preto, e, 
graças aos recursos tecnológicos, incluindo satélites e 
rede a cabo, chega aos lares de todo o Brasil.

Católico e pessoa de forte fé religiosa, lançou a 
ideia não em proveito próprio. Imaginou que seria pos-
sível à Igreja contar com o que é hoje uma exemplar 
rede de disseminação de ideias.

A luta desse jornalista não foi fácil, a começar 
pelo trabalho de convencer a CNBB. Ele não esmo-
receu e logo a ideia foi encampada pelos Arcebispos 
D. Antônio Maria Mucciolo, de Botucatu, e D. Luciano 
Mendes de Almeida, de Mariana. O caminho para o 
êxito da iniciativa estava aberto. Não foi em vão. Logo, 
outros se juntaram aos esforços para lograr a conces-
são do canal em São José do Rio Preto.

Decorridos 15 anos de uma bela ação em fa-
vor da comunidade brasileira, hoje a Redevida é uma 

emissora de televisão brasileira na maneira com que 
se define a ideia do jovem João Monteiro, ou seja, do 
jeito simples com que esse modesto morador de Bar-
retos acalentou ideia tão brilhante.

A outorga da concessão à Redevida coube ao 
então Presidente da República, hoje Senador, José 
Sarney. Foi o coroamento da ideia. Mas a luta ainda 
não estava concluída, ainda não estava vencida, nem 
terminada. Para colocar no ar a emissora, já estrutura-
da, o jornalista empreendeu novos esforços, em outra 
frente. Precisava de anunciantes para que o sinal da 
Redevida afinal chegasse a uma parcela significativa 
e substantiva dos lares brasileiros.

Nos registros dessa história, presentes na rede 
web, Monteiro lembra com emoção o dia em que rece-
beu, por telefone, a adesão, como anunciante, de um 
então poderoso banco brasileiro, o extinto Bamerindus. 
Seu Presidente, Senador Papaléo Paes, já honrou este 
plenário como representante do Paraná, o ex-Senador 
José Andrade Vieira. Se é que a vida dá voltas, An-
drade Vieira, ex-banqueiro e ex-Senador, hoje conduz, 
como Presidente, um dos maiores jornais do interior 
brasileiro, a Folha de Londrina. Como o filho do peão 
boiadeiro, abraçou o jornalismo.

A Redevida, como geradora de TV, abraçou a fa-
mília brasileira com uma grade de programação bem 
cuidada e, sobretudo, produzida a partir de linha ética 
da qual jamais se afasta. Esse é um fato incontestável, 
Senador Paulo Paim.

Seus programas vão além das mensagens de fé, 
igualmente bem cuidadas, bem esmeradas e sempre 
honestas – não se vê a figura da manipulação –, deles 
constando noticiosos, musicais e transmissão de jogos 
de futebol, algo bem brasileiro, bem Brasil. Com emis-
soras de canais abertos em Rio Preto, São Paulo, Rio, 
Brasília, Curitiba, Goiânia e Belo Horizonte, termina co-
brindo o inteiro do País, pois seu sinal está presente na 
rede de emissoras a cabo e também via satélite.

Teço, como referia no início desta fala, alguns 
comentários muito pessoais, que, para mim, justificam 
esta homenagem, por sinal singela, aconchegante e 
bem menor do que merecia essa rede de televisão 
tão íntegra.

Começo dizendo que a Redevida não tem candi-
datos. Eu não conheço, jamais conheci um candidato 
da Redevida, o que mostra isenção, o que mostra von-
tade de influenciar sobre o processo político, sim – se 
não fizesse assim, seria alienação –, mas influenciar 
sobre o processo político recomendando, por exemplo, 
a votação em candidatos “limpos”, não nominando fu-
lano, beltrano ou sicrano. Ou seja, não existe a figura 
da “panelinha”, a figura do protecionismo.
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Em segundo lugar, os programas de jornalismo 
da emissora, e tenho a impressão de que, ao longo 
da minha vida pública, que é mais longa do que esses 
quinze anos da Redevida de Televisão, percorri todos 
os programas de jornalismo, de entrevistas que a TV 
leva a cabo.

Eu sou católico. Nunca me perguntaram da mi-
nha fé. Acredito que foram ouvidos líderes políticos de 
todos os credos religiosos, de todas as procedências 
políticas, o que revela um sentimento plural, democrá-
tico e de efetivo compromisso com a informação, e não 
com o proselitismo puro e simples, com a informação 
para oferecer dados para que a sociedade possa fazer 
o seu melhor julgamento, e não a tentativa de transfor-
mar o povo em massa, em massa disforme, sem direito 
àquilo a que a própria sociedade se recusa, tamanho 
o avanço a que se chegou, massa sem capacidade de 
opinar criticamente sobre os fatos.

Então, ressalto o distanciamento do embate direto, 
mas a presença do embate pelo embate, pela capacida-
de de divulgar ideias, de ouvir pluralmente as pessoas 
que fazem parte do universo político brasileiro. Vejo uma 
saudável participação na vida pública do País.

Ressalto o pluralismo, a capacidade que tem de 
abrir o seu canal, abrir os seus espaços para que todos 
se manifestem de maneira muito aberta, sobre todos 
os temas, com coragem, com independência.

E registro que a vida de quem trabalha muito não 
é só trabalho. Tenho muito prazer quando compareço a 
um programa da Redevida, porque sempre me deparo 
com entrevistadores preparados, competentes, não im-
porta a hora em que isso aconteça. E mais: recebo de 
volta o feedback, que considero extraordinário, porque 
vem do País inteiro e muito fortemente do meu Estado, 
o Estado do Amazonas; um feedback extraordinário. As 
pessoas mandam e-mail, muitos e-mails, hoje em dia; 
antes, muitos faxes; antes dos faxes até, muitos telefo-
nemas; e sempre telefonemas e faxes até hoje, apesar 
de a maioria das comunicações se fazer via e-mail, pelo 
que percebi na última vez em que lá estive.

Percebo a repercussão, uma repercussão seg-
mentada; um eleitorado que está disposto a analisar, a 
comparar a sua própria análise com a que está sendo 
feita na televisão. É segmentada, sim, mas repercute 
porque percebo, nos dias seguintes, por outros e-mails 
que chegam ao meu gabinete, pelas conversas que 
tenho nas ruas das cidades do meu Estado, percebo 
a crítica ou apoio às ideias que coloquei. E recebo am-
bas as categorias, tanto a da crítica quanto a do apoio, 
com o mesmo respeito por entender que, se cumpro o 
meu dever de falar muito claramente aquilo que pen-
so, as pessoas devem cumprir com o dever delas de 

dizer para mim, muito claramente também, o que elas 
próprias pensam daquilo que foi exposto.

Vejo que esta Casa cumpre um dever, pelo qual 
não deve receber nenhum agradecimento: o dever de 
não deixar passar em branco uma data tão significativa, 
os 15 anos da Redevida de Televisão, que é de fato uma 
rede de inspiração católica – e poderia não ser, poderia 
ser de outro credo, mas é uma rede de inspiração cató-
lica –, que cumpre rigorosamente com o seu dever de 
informar, dando dados para que a população, a partir 
desses dados, os recuse, os aceite in totum, os aceite 
em parte, mas jamais aquela tentativa de fazer lavagem 
cerebral. Acho que essa é a marca fundamental da Re-
devida, quando me apercebo do seu noticiário jornalís-
tico. Em relação a sua fé religiosa, que é a minha – e 
respeito todas as demais –, aí sintoniza o canal quem 
quiser participar daquela missa a distância. Ninguém 
é obrigado a fazer isso. Se quiser outro canal, escolha 
outro canal. Naquela mesma hora, há esporte, há outras 
televisões de outros credos religiosos.

Eu queria fincar muito pé no respeito que tenho 
pelo noticiário jornalístico, que é efetivamente equili-
brado, efetivamente decente. E tudo que precisamos 
para coroar de êxito, Senador Mão Santa, a democra-
cia brasileira é de muito noticiário, de preferência que 
todos os noticiários sejam isentos, limpos, claros, plu-
rais. Isso fortaleceria e fortalecerá, quando for assim, a 
democracia no País. E a democracia é o caminho, é a 
pedra de toque para termos o País justo com que tanto 
sonhamos. Não consigo imaginar que qualquer visão 
autoritária, qualquer caminho ditatorial leve à distribui-
ção correta das riquezas. Ao contrário, a ditadura con-
centra a riqueza em poucas mãos, a democracia abre 
a possibilidade de distribuição das riquezas de maneira 
mais justa. Ditadura estupidifica as pessoas porque as 
aliena, não as informa. A democracia abre a perspectiva 
de se ter um rol, um leque de informações mais amplo 
nas mãos dos cidadãos. Agora, é claro que a democra-
cia em si precisa ser acionada, precisa ser trabalhada, 
precisa ser aperfeiçoada, porque sozinha não operaria 
o milagre de educar, de politizar no bom sentido.

Então, eu tenho muito honra em perceber, no meu 
País, uma rede de televisão desse calibre, que tem au-
diência – e isso é comprovado, isso é essencial. Toda 
televisão tem a sua audiência, mas a da Redevida é 
muito expressiva e é muito objetiva, muito formadora de 
opinião – talvez seja essa a expressão que eu gostaria 
de deixar bem clara neste final de discurso.

Eu não me refiro, Sr. Presidente, ilustres compo-
nentes da Mesa, a formadores de opinião de maneira 
elitista nunca. Há quem diga assim: “Fulano de tal é 
formador de opinião porque tem duas universidades, 
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ou tem um mestrado, ou tem um doutoramento.” Não 
sei se ele reúne as condições de liderança para formar 
opinião de alguém só por isso: “Ah, mas ele, então, pelo 
critério de renda, é formador de opinião.” Eu repudio 
isso nas minhas análises, quando faço análise sobre 
minha própria vida e minhas próprias perspectivas 
político-eleitorais, quando chega a época de eleição, 
eu repudio muito esse tipo de análise, porque não 
concordo com ela. Entendo que formador de opinião 
é todo aquele que lidera alguém em algum lugar. No 
submundo, há alguém que lidera os demais, às vezes 
para o mal, mas lidera. Há aquela liderança espontâ-
nea, que vem de baixo para cima e não tem nada a 
ver sequer com os mandatos. Num cinema, acontece 
algo terrível, como um eventual incêndio, há alguém, 
ou mais de um alguém, que se levanta e diz: “É ali a 
porta, calma, tranquilizem-se!” Alguém que arrisca a 
própria vida e salva a dos outros é uma liderança que 
surgiu de baixo para cima, que surgiu na hora: não 
era o dono do cinema, não era o Senador que estava 
ali, não era o Governador que estava no cinema, não 
era ninguém; era um líder de verdade, um líder natu-
ral, um formador de opinião. Esse formaria opinião em 
qualquer circunstância.

Então, vejo que podemos reunir quatro pessoas 
iletradas. Uma das quatro influencia as outras três – 
acredito muito nisso. E podemos encontrar vinte pes-
soas ultraletradas, e uma delas certamente influenciará 
as outras dezenove. Ou seja, não acho que alguém vire 
líder só porque leu mais; acho que até ajuda, mas não 
é só porque leu mais. A liderança é algo que vem de 
dentro, que brota da alma para o cérebro, ou do cé-
rebro para a alma, não sei, mas se expressa, afinal, 
em atitudes, em gestos de pessoas que conseguem 
agregar e que, por isso, se tornam líderes de um pe-
queno grupo, de um grande grupo, de uma nação, de 
um Estado, ou de uma casa legislativa, em qualquer 
latitude em que esta casa legislativa se situe – Câma-
ra Municipal, Senado, Câmara Federal, Assembléia 
Legislativa.

Então, digo que é sem nenhuma preocupação 
com a renda de quem está me ouvindo e sem nenhu-
ma preocupação com o nível de escolaridade de quem 
está me ouvindo que ouso dizer que a Redevida tem 
uma audiência de formadores de opinião, entre ricos 
e pobres, entre remediados ou não, entre mais letra-
dos ou menos letrados, mas pessoas que se dedicam 
a ouvir opiniões as mais diversas. E vão tirando con-
clusões que só as aperfeiçoa, e vão fazendo um crivo 
sobre se valeu a pena ou não ter ouvido tais ideias – aí 
elas repudiam quando não valem a pena ou aceitam 
quando vale a pena.

É por todas essas qualidades, por todas essas 
características que faço aqui este registro de home-
nagem à Redevida de Televisão. É um canal que eu 
admiro, é um canal que tenho a honra de frequentar 
quando convidado, um canal de comunicação ao qual 
desejo vida muito longa, prestando serviços limpos, 
éticos, claros à democracia brasileira. E que essa vida 
longa seja marcada pelo crescimento, pelo crescimen-
to, pelo avanço, pela implantação do seu sinal em todo 
o País, em cada cidade do País, em cada Estado do 
País, para universalizar esta boa perspectiva, a do jor-
nalismo saudável que não mistura, ao fazer jornalismo, 
o conteúdo de fé, que é muito presente numa rede que 
nasceu a partir da fé, mas que disse: tem de fazer jor-
nalismo também e, ao fazer jornalismo, é absolutamen-
te ecumênica, é absolutamente plural, absolutamente 
aberta, absolutamente democrática.

Então, repito e encerro, vida longa à Redevida 
de Televisão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Após o pronunciamento como sempre brilhante do Se-
nador Arthur Virgílio, convidamos para usar da tribuna 
o orador inscrito Papaléo Paes. 

Papaléo Paes também vem lá da Amazônia, 
formou-se no Pará, exerce a sua profissão, a de São 
Lucas, lá no Amapá, onde foi Prefeito da capital, mé-
dico cardiologista, e um símbolo da vida cristã, que 
diz: o simbolismo é dar de comer a quem tem fome; é 
dar de beber a quem tem sede; é vestir os nus e as-
sistir os doentes. 

E ele, como Senador da República, assiste-os, 
e numa clínica de religiosos...

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sim, dos 
capuchinhos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu 
o vejo com os seus princípios cristãos, com muito en-
tusiasmo, gratuitamente... Pode faltar tudo, pode faltar 
aqui ao Senado, mas não falta aos seus compromissos 
de assistir os doentes em uma instituição religiosa no 
Estado que ele representa com muita grandeza.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa.

Quero saudar V. Exª, como Presidente desta 
sessão do Senado Federal; o Senador Arthur Virgílio, 
como signatário do requerimento para realização da 
presente sessão; o Sr. Presidente da Redevida de Te-
levisão, Sr. João Monteiro de Barros Filho; o Sr. Presi-
dente da Diretoria Executiva do Instituto Brasileiro de 
Comunicação Cristã – Inbrac; o Sr. Marcelo Aparecido 
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Coutinho da Silva; o Sr. Arcebispo do Rio de Janei-
ro, Excelentíssimo Reverendíssimo Dom Orani João 
Tempesta; o padre Wagner Portugal, a quem faço um 
cumprimento especial – permita-me, padre, dizer um 
cumprimento de amigo; as demais autoridades religio-
sas aqui presentes, senhoras e senhores, a todos os 
que estão assistindo à TV Senado, mas, hoje, à Re-
devida de Televisão.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com gran-
de satisfação que me associo às homenagens que o 
Senado Federal presta à Redevida de Televisão pelo 
transcurso de seu 15º aniversário. O Ilustre Senador 
Arthur Virgílio, a quem cumprimento pela iniciativa de 
requerer a realização da presente sessão especial, foi 
extremamente feliz ao solicitar esta homenagem.

A Redevida de Televisão nasceu do sonho do 
jornalista e empresário João Monteiro de Barros Filho, 
filho de peão de boiadeiro em São José do Rio Preto, 
no interior do Estado de São Paulo. O sonho começou 
a tornar-se realidade durante o Governo do Presidente 
José Sarney, atual Presidente desta Casa, que está, 
por sinal, chegando para esta sessão.

Depois de cumprir todos os trâmites legais, a 
Redevida de Televisão foi ao ar no dia 1º de maio de 
1995, transmitindo sua programação em caráter expe-
rimental. Muitos classificaram a inauguração daquele 
canal como um ato de fé, como um verdadeiro milagre. 
E foi com muito sacrifício, enfrentando toda sorte de 
dificuldade, que a Redevida iniciou sua missão, che-
gando aos lares brasileiros.

Naquele momento, a emissora esperava conquis-
tar a audiência com uma programação diversificada 
e com a promessa de não explorar temas apelativos 
para chamar a atenção da população.

Sabemos que os valores morais são artigos mui-
tas vezes esquecidos pela nossa sociedade. E, nesse 
contexto, a Redevida ganha grande destaque por re-
cuperar a importância da família, dos bons costumes, 
da moralidade e do respeito à justiça. 

Aqui, senhoras e senhores, vale destacar a im-
portância de figuras como o padre Marcelo Rossi, do 
jurista Ives Gandra Martins, de Luiz Almeida Martins 
Filho e de irmã Passoni, na programação da emisso-
ra. Hoje, a realidade da Redevida nos mostra um im-
portante veículo de comunicação preocupado com a 
informação correta, com um divertimento sadio e com 
os princípios éticos e cristãos. 

No Amapá, Sr. Presidente, Estado que tenho a 
honra de representar no Senado Federal, a Redevida 
cumpre exemplarmente esse papel, dando à popula-
ção uma boa alternativa de programação voltada para 
a juventude e para as famílias. 

Permitam-me, senhoras e senhores, dizer que, 
no Amapá... E, antes disso, quero fazer uma saudação 
toda especial ao nosso bispo Dom Pedro José Conti, 
ao padre Aldenor, a quem eu conheço há muitos anos, 
que é responsável pelo sistema de comunicação da 
Igreja Católica no Amapá e, também, uma referência 
importante, que é do nosso querido, Elpídio Amana-
jás, que é responsável pelos assuntos corporativos 
na região Norte. 

Eu sei, senhores, que o Elpídio é um batalha-
dor pela Redevida. Destaco esse trabalho que ele faz 
aqui, em Brasília, mais especificamente no Senado 
Federal. Eu sou testemunha disso e quero fazer esse 
reconhecimento de público a esse jovem dedicado, 
para dizer que o Amapá tem a honra de ter cinco Mu-
nicípios atendidos pela Redevida: Macapá, Oiapoque, 
Amapari, Serra do Navio e Ferreira Gomes. Além de 
dizer também que somos os pioneiros com um canal 
digital, que é o primeiro não só do Amapá, mas da re-
gião Norte do Brasil e que foi publicado agora no Diário 
Oficial, na portaria do Ministério das Comunicações, 
no dia 31 de maio de 2010. 

Por isso, digo que, mais uma vez, o povo amapa-
ense agradece à Redevida, aos Srs. Diretores, àque-
les que fazem a programação da Redevida, à nossa 
Igreja Católica. Agradecemos de todo o coração e com 
muita honra. E a minha mãe dizia: “Meu filho, nunca 
diga orgulho”, mas quando se referir a mim... Mas eu 
vou me referir ao povo do Amapá, com o orgulho do 
povo do Amapá.

Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa, Srs. Se-
nadores, todos sabemos o quanto é difícil manter em 
funcionamento uma emissora de televisão. Pois a Re-
devida de Televisão vem fazendo, há quinze anos, esse 
trabalho hercúleo e louvável, reafirmando diariamente 
seus compromissos com os princípios éticos que de-
vem orientar a família brasileira.

Nesta ocasião em que festejamos seus quinze 
anos de existência, quero cumprimentar o jornalista 
João Monteiro de Barros Filho e todos os funcionários 
do Grupo Redevida por todo o Brasil – de forma muito 
especial, os funcionários do Estado do Amapá. Desejo 
amplo e duradouro sucesso nas suas atividades, com 
a certeza de que, ao fazê-lo, estou também expres-
sando o sentimento de todos os telespectadores desse 
importante veículo de comunicação. 

Digo, Srs. Diretores da Redevida que essa rede 
de televisão é extremamente importante para a vida 
do brasileiro. A programação é extremamente atrativa, 
sem nenhum tipo de apelação, agradável, para qual-
quer cidadão ver. Não precisa ser católico para ver a 
Redevida; basta ser um cidadão de bem que vai se 
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interessar pela programação da Redevida. O jornalis-
mo da Redevida é extremamente interessante, porque 
ele é abrangente, bem dirigido e não é tendencioso, 
como falou muito bem o Senador Arthur Virgílio. O 
que me chama mais atenção – e que dá muito mais 
credibilidade nesse processo todo de programação de 
jornalismo – é não haver nenhuma tendência política 
partidária.

Srªs e Senhores, façam, sim, política do bem para 
o povo, esclarecer o nosso povo, esclarecer as pes-
soas menos informadas através deste grande veículo 
de comunicação, porque, fazendo assim, este grupo, 
a Redevida, está zelando pelos brasileiros, principal-
mente pelos mais pobres, por aqueles que não tiveram 
a felicidade de ter uma boa condição socioeconômica, 
e aí engloba todas as consequências disso.

Peço à Redevida de Televisão que atenda ao pe-
dido do povo, a essa ansiedade do povo, a essa ne-
cessidade que o povo tem, principalmente quando nós 
enfrentamos, estamos diante do processo democrático 
do País, e que ajudem a democratizar ainda mais as 
informações no sentido pré-eleições.

Hoje nós temos – vou falar na próxima sessão, 
sobre a questão do ficha-limpa – um projeto que foi 
aprovado aqui. Estavam em dúvida de quando ele co-
meçaria a viger. E eu, quando fiz um pronunciamento a 
respeito disso, pedia às Igrejas, a nossa Igreja Católica, 
às Igrejas Evangélicas, que aproveitassem o contato 
direto com o povo sem nominar, mas lembrar sempre 
ao povo que nós estamos aqui para representá-los.

Nós somos representantes do povo. O povo é 
digno, é honrado. Então, nós temos que ser dignos e 
honrados. Quando nós, como simples eleitores, vota-
mos, nós sempre votamos com boa intenção, mas, na 
maioria das vezes, nós não conhecemos aqueles em 
quem estamos votando. Votamos simplesmente em 
uma propaganda.

Nós precisamos chamar a atenção para o fato de 
que as pessoas têm que conhecer, dentro do possível, 
o passado de cada um em quem vamos votar. Aí, sim, 
podemos ter uma filtração melhor, uma qualidade me-
lhor nesta Casa, nas Assembleias, na Câmara Federal, 
que realmente venha a alcançar o objetivo do povo.

Então, falo sempre, senhores, que a pessoa não 
passa a ser um errado só porque passou a ser político; 
já tinha uma predisposição. As pessoas que têm um 
berço bem orientado, com um processo religioso den-
tro da família, com bons ensinamentos, com os pais 
ou com aqueles que as criam dando-lhes uma boa 
direção, que são tementes a Deus e sabem que Deus 
existe e está presente em todos os nossos momentos, 
essas pessoas preparadas dessa maneira vêm para 

cá e mantêm-se como sempre foram. Esta Casa não 
faz ninguém errar, não. Esta Casa não faz ninguém 
errar. Se há alguma coisa errada, são partes de nós, 
que viemos para cá eleitos pelo povo.

Então, peço esse chamamento de atenção da 
mesma forma que vou fazer um ofício ao Tribunal do 
Amapá para que massifique, na sua programação 
pré-eleitoral, senhores, a questão da compra do voto. 
É a compra do voto e conhecer a história de cada 
candidato.

Mas, antes, permita-me, Sr. Presidente, um aparte 
ao Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Secretaria Executiva, o som para Paulo Paim. Nor-
malmente, esse expediente não tem aparte. Mas há o 
espírito da lei de Montesquieu, e nós presidimos com 
o espírito da lei.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Muito obri-
gado, Senador Mão Santa. Muito obrigado, Senador 
Papaléo Paes. Senador Arthur Virgílio, cumprimento V. 
Exª por essa brilhante iniciativa de uma justa homena-
gem à nossa Redevida. Senador Papaléo, cumprimen-
to aqui todos os dirigentes dessa importante emissora 
que é a Redevida, a CNBB, os Bispos, enfim, todos 
os presentes. Eu só queria dar um depoimento e dizer 
que a Redevida tem cumprido um papel fundamental 
sempre com um olhar para o social. Foi na Redevida 
que há muito tempo iniciamos o debate do Estatuto do 
Idoso e, de lá, viemos, numa delegação ao Congresso, 
a reuniões da Câmara e do Senado. O Estatuto do Ido-
so hoje é uma realidade. Foi com debates na Redevida 
começamos a buscar caminhos para a aprovação do 
Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto da Igualda-
de Racial, aprovado hoje na Câmara, no Senado, vai 
ser sancionado no mês de julho pelo Presidente Lula. 
Foi na Redevida, Senador Papaléo Paes, e na CNBB 
que nós discutimos muito a questão do reajuste dos 
aposentados acompanhando, pelo menos em parte, 
o PIB acima do salário mínimo, para aqueles que ga-
nham acima do salário mínimo. Este mês o Presiden-
te Lula sancionou 80% do PIB para aqueles que são 
aposentados e ganham mais do que o salário mínimo. 
Na Redevida nós discutimos já, por duas ou três ve-
zes, tanto lá em Porto Alegre como aqui, o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, que está pronto para ser 
votado e beneficiará 26 milhões de brasileiros. Eu acre-
dito que votemos ainda este ano. Então, eu só quero 
dar aqui um abraço carinhoso na Redevida, por tudo 
o que tem feito, pela parceria que tem estabelecido 
com os movimentos sociais. Em nenhum momento, 
quando solicitada, a Redevida se negou a debater e 
a discutir, e que se passasse a opinião de cada um, 
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nunca tendendo para esse lado ou para aquele lado. 
Mas, claro, sempre com o olhar no social, na justiça, 
na igualdade e na distribuição de renda. Como é bom 
ver uma emissora que se preocupa com o social. Ela 
não é partidarizada, não está vinculada a nenhuma 
central e a nenhum partido, mas ela tem uma visão 
de sociedade, a visão da família, a visão da distribui-
ção de renda, uma visão que aponta para o futuro, e 
com a qual Redevida poderá dizer, quando os séculos 
passarem, que nós – gerações outras poderão lembrar 
– estivemos lá, nós demos a nossa contribuição para 
melhorar a qualidade de vida de todo o povo brasileiro. 
Se eu pudesse dar uma nota para a Redevida – e sei 
que não posso –, aceitem: a minha nota para a Rede-
vida é nota dez. Para mim, é um símbolo, um símbolo 
daquilo que entendo de uma imprensa justa, solidária, 
libertária e que quer o melhor para todo o povo brasi-
leiro. Parabéns, Redevida. (Palmas.)

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Paulo Paim. 

Eu gostaria de finalizar, repetindo aqui uma frase 
pinçada da página da Redevida na Internet: “Se é ver-
dade que a fé remove montanhas, a Redevida parece 
que chegou para provar que os desígnios de Deus são 
cheios de surpresas”.

Parabéns a todos e muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 

Senador Papaléo Paes traduz a grandeza deste Sena-
do da República. Aqui não tem esse negócio de baixo 
clero, não. Ele é um dos mais novos, mas é uma das 
inteligências mais privilegiadas.

Há poucos dias, eu ouvi, e repito, para ensinar 
ao Brasil, é nosso dever: quando se falava – Geraldo 
Mesquita, que representa a lei e a justiça – em elei-
ções, o Papaléo disse que isso está nas mãos dos 
eleitores. Os eleitores têm a obrigação, têm o dever, 
têm que ter dignidade de conhecer a vida, a história de 
vida de cada um. Não vi ninguém neste Brasil, nenhu-
ma instituição falar tão bem como o Papaléo – nem as 
religiosas, nem as políticas, nem... É o eleitor o agente 
dos representantes. E Papaléo, com sua inteligência, 
com seu objetivo, dizia: “O eleitor tem que saber, tem 
a obrigação, tem o dever, tem a dignidade de saber a 
história de vida de cada candidato.

Então, o Papaléo ensinou ao País. O caminho 
é esse, não é esperar por decência, que venha plan-
tada de cima para baixo. É só seguir a reflexão do 
Papaléo.

Agora, convidamos para usar da palavra o Sena-
dor Geraldo Mesquita Júnior, que representa o bravo 
Estado do Acre, sua brava gente e aqui a justiça, a 
lei. Aquilo que Cristo disse, que Deus mandou entre-

gar a lei para Moisés, e que ele bradou, ele não tinha 
uma tribuna como esta, uma Redevida, uma rede do 
Senado: “Bem aventurados os que têm fome e sede 
de justiça, porque serão fartos. Bem aventurados os 
perseguidos pela justiça”, mostrando que a justiça é 
uma inspiração divina, mas ela é feita por homens, 
passíveis de muitos erros.

Com a palavra, Geraldo Mesquita Júnior, amante 
da lei, do direito, da justiça, igual a Rui Barbosa.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador) – Senador Mão Santa, a quem cumprimento 
com muito respeito não só pela longa amizade, mas 
também pela extrema bondade com que se dirige a 
todos nós, seus colegas. 

Quero cumprimentar também os meus colegas 
aqui presentes, Parlamentares, em especial o Senador 
Arthur Virgílio, que, em boa hora, propôs esta homena-
gem à Redevida. Concordo com ele: é devida.

É uma sessão e uma solenidade muito singela, 
mas muito representativa. Portanto, meus parabéns ao 
Senador Arthur Virgílio pela lembrança para a realiza-
ção desta sessão especial.

Quero saudar aqui também, com muito carinho, 
nossos ilustres convidados, Sr. João Monteiro de Bar-
ros Filhos, Marcelo Aparecido Coutinho, D. Orani, D. 
Dimas, a Srª Antônia, os religiosos aqui presentes, os 
convidados.

Enfim, é muito breve o que quero dizer. A Rede-
vida me remete a uma situação pessoal vivida nesses 
últimos anos, acompanhando meu pai. Acho que as 
pessoas que crêem em Deus, na proporção em que 
a idade vai chegando, que vai se tornando pesada, 
Senador Mão Santa, vão se dedicando por mais tem-
po àquilo que os religiosos entendem como “o grande 
encontro”.

Isso ocorreu com o meu pai, que faleceu ano 
passado, em setembro, com 90 anos de idade. Ele 
sempre foi muito religioso, porém, pouco praticante 
– frequentava pouco a igreja. A vida, principalmente 
daqueles que estão envolvidos na atividade política, às 
vezes exige muito da gente, e o nosso tempo se torna 
muito curto para tudo o que a gente gostaria de fazer. 
Isso não foi diferente com meu pai: ele teve uma vida 
muito atribulada, muito difícil, muito dedicada a tudo 
aquilo em que acreditava. Mesmo com um sentimento 
religioso muito grande, ele nunca foi aquele pratican-
te assíduo, dedicado a missas. Isso veio a acontecer 
no final da sua vida. Nos últimos anos – e isso é sin-
tomático –, ele já estava velhinho, eu fiz a assinatura 
de um provedor de canais de televisão para ele. Mas 
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eu pagava à toa; o canal que ele sintonizava em casa, 
Senador Papaléo, era a Redevida.

Nesses últimos anos, em qualquer oportunidade 
que eu tinha – ao final de sessão ou mesmo em sessões 
longas em que a gente poderia sair e voltar –, eu me 
habituei a visitá-lo em casa, sempre no final da tarde. 
E, chegando lá, o “Barão”, como a gente o chamava 
com muito carinho, estava sintonizado na Redevida. 
Às vezes, eu brincava com ele, por ocasião daquele 
programa de venda de bijuterias, de jóias: “Barão, por 
que você não compra aquele brinco para a mamãe?” 
Ele me olhava com aquele olhar carinhoso, compre-
ensivo, de pai. 

Aqui no prospecto distribuído por vocês nas ban-
cadas existe uma provocação aqui: “Falem conosco, 
se vocês têm alguma sugestão, reclamação ou elogio”. 
Eu tenho. As programações ou os programas que eu 
acompanhava quando estava ali com meu pai, é claro 
que todos com uma carga de religiosidade muito gran-
de... Mas, vejam, assim como o Barão, meu pai, quero 
crer que existem milhares de pessoas neste País que, 
até pelo peso da idade, por problemas de locomoção, 
seja lá por que razão for, têm um tempo maior dentro 
de casa. Uma das distrações, um dos lazeres é a tele-
visão. O meu pai era aquele cidadão de um canal só. 
Ele só via a televisão dos senhores. Raramente mudava 
de canal, mesmo no horário de jornal e tal. Eu falava: 
“Barão, vamos ver o telejornal”. E ele não queria. Mas, 
olhem, digo isto com absoluta sinceridade, e espero 
que esteja oferecendo uma sugestão positiva: vendo 
todos os programas, eu observava que nenhum deles 
era dirigido especialmente a esse segmento de público. 
Quando eu digo especialmente, eu me refiro à pessoa 
que está nessa condição de vida, que seguramente 
espera que alguém lá daquela telinha, simpático ou 
simpática, esteja se dirigindo especialmente a ele ou 
a ela. São muitas as questões que envolvem a vida 
dessas pessoas quando elas chegam a essa fase, já 
no finalzinho, quando se avoluma a religiosidade, em 
que elas sentem a proximidade daquilo que eu disse, 
“o grande encontro”.

Se eu pudesse fazer uma sugestão à Redevida, 
eu pediria que vocês instituíssem na emissora de vo-
cês um programa especial voltado para essas pesso-
as. Levem estudiosos, levem religiosos, levem quem 
vocês quiserem para discutir as questões, mas – isto é 
o mais importante de tudo – falem olhando para essas 
pessoas, dirigindo-se a elas com muito carinho, com 
muito afeto, porque, independentemente do carinho, 
do afeto que a família presta a essas pessoas, tudo 
o mais contribui, ajuda para que o final de vida delas 
seja mais ameno, menos sofrido. Essa é a primeira 

sugestão que eu faço, provocado por vocês, que pe-
diram que oferecêssemos sugestões.

Quanto à outra observação que eu ia fazer... Fi-
quei surpreso com o aparte do Senador Paulo Paim. 
Confesso, com absoluta sinceridade: dos programas 
que eu assistia na companhia do meu pai, eu não via, 
de forma assim tão vertical, essa extrema preocupação 
social, a não ser em seus aspectos gerais. E não quero 
que a Redevida se transforme em um instrumento da 
política ou que se politize. Não se trata disso, não! A 
política é uma forma de nós repercutirmos os fatos da 
sociedade. Contudo, uma rede de televisão, para mim, é 
outro instrumento pelo qual a gente pode, independen-
temente de partido, de cor partidária, repercutir o que 
se passa na sociedade, principalmente com os menos 
favorecidos, com os pobres, com os miseráveis deste 
Pais, que, não tenham dúvida, são em uma quantida-
de assustadora. Foi em razão dos anseios deles que 
a Igreja sempre se colocou como aliada dessa parcela 
da sociedade. Este ainda continua sendo, apesar de 
alguns pequenos avanços, o País da extremíssima de-
sigualdade, e um importante canal de televisão como o 
de vocês não pode deixar de repercutir esse fato; não 
pode deixar, independentemente de cor partidária, de 
eleger os mais humildes, os mais pobres, os miserá-
veis como seu público alvo e preferencial.

Eu creio que a sociedade brasileira está envolvida 
em muitas questões, em muitas contradições, e elas 
precisam ser veiculadas. A mídia, no nosso País, ainda 
é...Ontem, eu assisti a um filme, com a minha mulher, 
sobre a ética na mídia. Achei muito interessante. No 
filme se chega a um ponto extremamente grave. Um 
repórter que preservava muito a ética e o compromisso 
da mídia, conversando com a esposa, se dizia traído, 
porque ele se comprometeu a fazer com que determi-
nado cidadão fosse ouvido como testemunha pública 
num imbróglio envolvendo a indústria de tabaco nos 
Estados Unidos, e a indústria de tabaco dos Estados 
Unidos acabou comprando a consciência da emisso-
ra. E ela dizia: “Olhe, deixe isso para lá, procura outra 
empresa para trabalhar, onde você possa exercer, com 
total liberdade, o seu ofício”. Ele disse, claramente: “Im-
prensa livre no nosso País” – lá, não é? – “é apenas 
para os proprietários da imprensa”. A imprensa só é 
livre para os proprietários da imprensa.

Eu acho que esse raciocínio se conforma muito 
bem também aqui, no nosso País. É por isso que, in-
dependentemente do que disse o Senador Paim – ele 
provavelmente deve assistir à TV em horários em que 
eu não assistia... Não estou aqui excluindo a possibili-
dade de isso ser uma realidade, mas, nos horários em 
que eu assistia junto com o meu pai, eu não presenciei 
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essa opção de forma assim tão intensa, tão forte como 
descrita pelo Senador Paim.

Esta, com todo o respeito, seria, por último, a 
segunda e última sugestão que eu faria aos senhores 
e às senhoras que têm responsabilidade dentro da 
Redevida: exercitem e façam isso em programas de 
televisão; conversem com os trabalhadores brasileiros 
sobre questões que lhes dizem respeito, sobre o dia 
a dia da sua vida; reflitam com eles o quanto a socie-
dade brasileira é injusta, o quanto a concentração de 
capital no nosso País é assustadora; conversem com 
os trabalhadores; ofereçam programas a eles nesse 
tom, sem exacerbar, sem tomar partido, ou melhor, 
tomando o partido deles. Eu acho que isso seria de 
uma oportunidade incrível.

Portanto, pedindo desculpas talvez até por me 
adentrar naquilo que não me diz respeito, faço suges-
tões, pois – repito – eu fui provocado por vocês, que 
pediram sugestões. Eu peço desculpas por cobrar aquilo 
que talvez eu não tenha o direito de cobrar. Aliás, não 
se trata de cobrança. 

Ficam aqui as sugestões, especialmente aquela 
que formulei no início, isto é, um programa voltado para 
essas pessoas que estão – digamos – se aproximando 
do grande encontro, que se mantêm dentro de casa, 
até pelas dificuldades de locomoção. 

Eu fico imaginando a felicidade que teria tido meu 
pai – e ele se sentia feliz todos os dias ao assistir à te-
levisão de vocês, essa seria uma a mais – se alguém 
na televisão de vocês se dirigisse a ele: “Olhe, senhor 
velhinho que está aí sentado nos assistindo, o que o 
aflige? O que o incomoda? O que a gente pode fazer? 
Sobre o que a gente pode conversar com o senhor a 
partir desta emissora? Quais assuntos o senhor gos-
taria de ver encaminhados?” Eu tenho a impressão de 
que ele teria dado um pulo da cadeira de tanta alegria, 
de tanta satisfação.

Portanto, ficam aqui as minhas sugestões. Renovo 
aqui o meu apreço, a minha admiração pelo simples 
fato de vocês existirem, de persistirem e de resistirem 
nesse mundo da mídia brasileira. Eu acho que é uma 
coisa difícil vocês estarem lá. Acredito que deve ser 
muito difícil, mas não desistam. Perseverem, porque 
milhões de brasileiros contam com isso, contam com 
vocês que fazem a TV Redevida. Procurem fazê-la cada 
dia melhor, para que a interação entre vocês e o povo 
brasileiro seja também cada vez maior.

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

orador inscrito é o Senador Alvaro Dias. Em seguida, 
está inscrito o Senador Pedro Simon. Graças a Deus, 

eu já falei antes dos dois, porque Cícero disse: “Nunca 
fale depois de um grande orador”. Eu fui logo.

Senador Alvaro Dias, que representa muita ver-
gonha na democracia. Ele é assim, mas ele já tem 
quarenta anos de mandato, sem nódoa. Ele começou 
em Londrina, como Vereador, quarenta anos atrás.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Preza-
do Presidente Mão Santa, sempre com suas palavras 
generosas, aplacando a nossa alma e a nossa consci-
ência, muito obrigado; Senador Arthur Virgílio, que foi 
inspirado a sugerir esta sessão; Presidente da Redevida 
de Televisão, Sr. João Monteiro de Barros Filho; Presi-
dente da Diretoria Executiva do Instituto Brasileiro de 
Comunicação Cristã, Sr. Marcelo Aparecido Coutinho 
da Silva; Arcebispo do Rio de Janeiro, Excelentíssimo 
e Reverendíssimo D. Orani João Tempesta; Secretário 
Geral; demais convidados presentes; Srs. Senadores 
e Srªs Senadoras, creio que os Colegas que me an-
tecederam já fizeram um relatório competente sobre a 
trajetória, sobre o itinerário da Redevida de Televisão, 
que completa 15 anos de existência, um marco que 
merece ser celebrado à luz desse esforço permanente 
da emissora em desenvolver uma programação volta-
da à família, fomentando o debate aberto de questões 
cruciais e de interesse da coletividade.

É a emissora da inteligência, dos valores essen-
ciais da vida humana: ética, moral, religião. É preciso 
destacar esses 15 anos de contribuição à formação 
cultural, religiosa, educacional do povo brasileiro. O 
responsável pela sua montagem, Sr. João Monteiro 
de Barros Filho, jornalista, natural de Barretos, interior 
de São Paulo, montou a maior rede católica de televi-
são do mundo, num ato de fé, que muitos classificam 
como um verdadeiro milagre, o que justifica o mote “A 
TV que acredita em milagre”.

Merece registro o esforço realizado para expandir 
sua área de cobertura e a intensificação do número 
de parcerias firmadas com grupos de TV a cabo no 
interior do Brasil.

Os números falam por si. Captada por 15 milhões 
de antenas parabólicas em todo o Brasil, ela alcança os 
lares de 63 milhões de telespectadores. Sua cobertura 
em todo o território nacional e países vizinhos em canal 
aberto chega a todas as 27 capitais de Estados da Fe-
deração e nas 443 principais cidades brasileiras, num 
raio de cobertura em 1.500 Municípios, consolidando 
potencial de mais de 110 milhões de telespectadores. 
Esses dados devem ser complementados pelas TVs 
por assinatura: NET, 2,45 milhões de assinantes; SKY, 
1,6 milhões de assinantes, entre outras, sem falar em 
inúmeras outras operadoras.
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As parcerias formadas pela Redevida de Televisão 
foram decisivas para ampliar o seu projeto de expan-
são nacional. No Paraná, por exemplo, meu Estado, 
a PUC Curitiba aderiu à emissora católica nacional, 
assumindo a produção de programas culturais e ar-
tísticos, com entrevistas de excelente nível jornalístico 
e concertos clássicos.

A sociedade brasileira vem sendo solapada por 
uma sucessão de escândalos que configura verda-
deira tragédia ética. O papel exercido pela Redevida 
de Televisão, cultivando a valorização da família e de 
valores cristãos, é inegavelmente um relevante ser-
viço de utilidade pública, contribuindo por intermédio 
de um conteúdo plural para a consolidação da nossa 
democracia.

Por essa razão, Sr. Presidente, queremos louvar 
a iniciativa do Senador Arthur Virgílio, que se lembrou 
da conveniência e da oportunidade desta sessão para 
destacarmos a importância da Redevida para o nos-
so País e todos os brasileiros. Nossas mais sinceras 
homenagens.

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

Convidamos para usar da palavra o Senador Pedro 
Simon, grande já desde o nome: Pedro é “chefe da 
Igreja” e Simon é “chefe do mundo”, da democracia 
latino-americana. Ele incorpora os dois.

É a igualdade dessas pessoas. Michelangelo fez 
uma estátua de Pedro, que achou a mais bela. Está 
na Capela Sistina. A Igreja de São Pedro, do Papa, 
viu que era perfeita e disse: “Parla, Pedro!” Então, digo 
que o Brasil é melhor, porque Deus colocou Pedro 
aqui, que fala. Não precisa nem bater o martelo. Não 
é imagem. É o Cristo no Senado que ele representa. 
Franciscano.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – O compa-
nheiro Presidente Mão Santa tem muitas qualidades, 
mas ninguém é perfeito: ele tem defeitos. E o defeito 
é que ele nem sabe o que é público e o que é priva-
do. Então, nossa amizade o leva até essa intimidade; 
e termina ele falando de público e me deixando aqui 
numa posição muito sem graça pela gentileza. Agra-
deço muito a meu querido amigo Mão Santa.

Senador Arthur Virgílio, nosso Líder, primeiro sig-
natário na feliz oportunidade desta reunião; Sr. Presi-
dente da Redevida, Sr. João Monteiro de Barros Filho, 
acho que nós, depois de certo tempo, devíamos tirar o 
“Filho”, pois quando ficamos com os cabelos brancos, 
aquela coisa toda, o “Filho” já podia ficar fora; Presi-
dente da Diretoria Executiva do Instituto Brasileiro de 
Comunicação Cristã, Imbrac, Sr. Marcelo Aparecido 

Coutinho da Silva; Sua Excelência Reverendíssima 
Arcebispo do Rio de Janeiro, D. Orani João Tempes-
ta. Está aqui, mas não estou vendo o Secretário-Geral 
da CNBB, D. Dimas Lara... (Pausa.) Já foi. Eu me lem-
brei do senhor, D. Dimas, não sei se o senhor tem se 
lembrado de mim; Conselheira do Instituto Brasileiro 
de Comunicação Cristã, Imbrac, Srª Antônia Accarino 
Mucciolo; senhores representantes religiosos; senhoras 
e senhores, é evidente que não se pode imaginar hoje 
uma sociedade sem televisão, que não se pode imagi-
nar hoje uma sociedade sem as imagens do noticiário, 
sem as novelas, sem a Copa do Mundo em tempo real, 
sem o mundo na nossa sala, ao vivo e em cores.

O homem, de certa forma, parece sentir-se dono 
da história e poder, ao controlar o controle remoto, com 
um botão a distância dos seus dedos, mudar o mundo 
nas distâncias e nas atitudes que bem entender.

Com a televisão, tudo parece acontecer debaixo 
da nossa janela. Cada vez mais, ela não apenas nos 
traz a notícia. Interativa, nos faz protagonista da cena. 
A televisão, agora, não apenas tem cor, tem gosto tam-
bém. Mas também, muitas vezes, cada vez mais, esse 
processo tem tido muitas dúvidas e interrogações. É 
que a televisão, de uma maneira geral, transformou-
se – perdoe-me a sinceridade – num mero instrumen-
to de mercado. E o mercado nem sempre se rege por 
sentimentos de pudor. O mercado, por definição, não 
se move pelo ser, mas pelo ter. Referências externas 
no lugar dos valores internos.

Eu, já velho, que também não posso falar nem 
em filho e quase que nem em neto, fui do tempo em 
que a formação de uma pessoa – tenho repetido isso 
inúmeras vezes, inclusive na Redevida de Televisão 
– era construída por um tripé: a família, a escola e a 
igreja. Uma verdadeira santíssima trindade, dividida e 
complementada pelo pai, pelo professor e pelo padre 
ou pastor.

Construíam-se, portanto, valores internos. Eu 
sou, agora, do tempo em que a trindade é substituída 
pela unidade: é que a família, a escola e a igreja foram 
substituídas pela televisão. A televisão faz às vezes o 
papel da família, faz às vezes o papel da escola e faz 
às vezes o papel da igreja.

O circulo de quando eu fui deu lugar ao semicír-
culo de quando eu sou. Antes, quem ditava as regras 
era o pai, era o mestre, era o pastor, era o padre. Agora, 
é a televisão. Antes, as regras eram para o “ser”, para 
alguém ser; agora, é para o “ter”, para alguém ter.

Daí a importância da televisão. Daí a preocupa-
ção com a televisão. Daí, também, a necessidade de 
uma televisão que forme, que eduque, que valorize o 
“ser”, não apenas o “ter”.
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Longe de mim marchar contra a corrente tecno-
lógica, nem contra todos os “sinais dos tempos”, nem, 
obviamente, querer revogar as leis do mercado. Quem 
sou eu para isso? Os avanços tecnológicos e a cha-
mada “globalização” são quase que irreversíveis. Mas 
eu temo que não sejamos mais nós que apertamos 
os botões do controles remotos. Nós é que, cada vez 
mais, nos movemos mais rapidamente por controles 
acionados pelos que querem, agora, que “tenhamos”, 
não importa que sejamos.

Vem daí a grande importância de uma rede de 
televisão como a Redevida. De certa forma, é a volta, 
em momentos heróicos, da trindade. É a tecnologia a 
serviço da família, da escola e da igreja. É a tecnologia 
a serviço do “ser”. É a tecnologia a serviço da formação 
dos melhores valores, dos maiores valores, do quanto 
melhor, melhor para o cidadão.

Eu fico imaginando – e não fico só imaginando 
–, com alguns amigos que eu vejo daqui, eu tenho 
acompanhado as dificuldades dos idealizadores e dos 
construtores da Redevida nesses 15 anos. De certa 
forma, é uma marcha contra a corrente. Quantas, Sr. 
Presidente, devem ter sido e quantas devem ser as 
tentações do mercado! Eu imagino que, quanto maior o 
número de telespectadores, ao longo desses 15 anos, 
mais frondosa tenta ser, mais frondosa tentou ser e 
mais frondosa tentou se mostrar a árvore proibida.

Eu diria que a Redevida não é, apenas, uma 
rede de “televisão da família”, tampouco uma “televi-
são da Igreja”.

A Redevida é uma televisão da Família, da Escola 
e da Igreja. Sendo assim, ela é uma televisão para a 
formação do ser verdadeiramente humano: com caráter, 
com personalidade, com dignidade, querendo ocupar 
o seu espaço e na vida que Deus lhe destinou, e, fruto 
da sua luta, ele vai conquistar. 

Tenho reiterado, quando analiso o papel da te-
levisão na formação da sociedade – falo com a maior 
sinceridade –, que já não sei mais se é a arte que imi-
ta a vida ou o contrário, a vida que imita a arte, se é o 
noticiário que inspira a novela ou se é o personagem 
da vida real que se espelha na ficção.

Temo quando ouço um dos nossos melhores no-
velistas dizer que há que se inverter os valores para 
se ganhar o público. Um dos melhores novelistas de 
televisão, dos mais aplaudidos, disse isto. Disse isto 
a mim numa pergunta que lhe fiz numa Comissão do 
Senado. Disse que há que se inverter os valores para 
se ganhar o público, que as pesquisas qualitativas 
dão conta de que as melhores referências nem são 
as que dão tanta audiência. A dignidade, a seriedade, 
a correção do personagem às vezes perde feio para 

a cretinice, para a imoralidade, para a safadeza do 
outro personagem. 

O que teria levado a essa situação? Que papel 
desempenhou a própria televisão nessa inversão de 
valores? Ela veio a reboque, e agora se aproveita des-
sa situação, ou ela contribuiu para que o público ache 
enfadonhos aqueles mesmos valores que aprendemos 
antes com nossos pais, com nossos mestres, com os 
padres, com os pastores?

Eu não tenho dúvida. A televisão é muito mais 
agente ativo do que passivo nesse processo. As crian-
ças ficam, hoje, mais tempo na frente da TV do que 
sentadas nas carteiras da escola ou sentadas à mesa 
na sala com os pais. O apelo ao consumo é tão con-
vincente que o jovem faz tudo o que está e o que não 
está ao seu alcance para acompanhar a moda, a grife, 
nem que seja através da violência, do roubo.

Cá entre nós, o noticiário, quando dá audiência, 
vira uma verdadeira novela da vida real. E só de cri-
me. Não que a vida real não seja aceita e não esteja 
cheia de fatos dignos, corretos, decentes, respeitá-
veis. Mas isso não vai para o noticiário. Tem que ser 
o escândalo!

Eu me lembro de quando eu falava, certa feita – 
e nem era para a televisão, era para um jornal –, com 
um amigo meu, diretor de jornal. Lá pelas tantas... É 
verdade que era a época dura da ditadura, quando 
havia uma pressão violentíssima nos jornais, mas eu, 
amigo, fui procurá-lo e indaguei por que só o lado ne-
gativo aparecia; perguntei por que eles não publicavam 
as coisas positivas que, apesar de tudo, existem.

Olha... Lá se vão 40 anos, e a Assembléia Legis-
lativa do Rio Grande do Sul, modéstia à parte, naquela 
época, era uma Casa de dignidade, de seriedade, de 
atos de coragem contra o rigor da ditadura militar. 

Por que essas coisas boas não podem ser pu-
blicadas; só o lado negativo? E ele me respondeu: 
“Olha, meu filho, o jornal existe para publicar notícia 
importante. O povo quer saber de notícia importante. 
Tu és Deputado, faz o seu dia a dia, o feijão com arroz, 
cumpre a sua obrigação, é um cara sério. É a tua obri-
gação. Tu estás eleito para isso e foi pago para isso, 
recebe para isso. Não é notícia! Tu queres ser notícia? 
Faz um projeto realmente espetacular, monumental, 
que tenha manchete, que tenha novidade. Aí é impor-
tante. Ou, então, o lado negativo: uma vigarice, uma 
cachorrada é importante.”

Aí, me deu um exemplo concreto: “Tu, agora, vais 
sair daqui e vais embora. Anda ali pela rua e um ca-
chorro morde a tua perna. Nem vem me contar, porque 
não sai em lugar nenhum do jornal. Não é notícia. Qual 
é a notícia que vai sair? A de que um cachorro mordeu 
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a perna do Simon? Quer ser capa de jornal? Capa? 
Eu te garanto: desce na rua e morde um cachorro. Aí, 
tu és capa de jornal.” Essa é a realidade. É difícil fa-
zer televisão assim. Então, como é difícil um cidadão 
morder um cachorro, sai no jornal. Não sai no jornal 
quando o cidadão é mordido por um cachorro, porque 
mordida de cachorro todo dia acontece.

Eu falava aqui – e já falei várias vezes – que fi-
quei emocionado quando participei, no Carnaval, aqui 
em Brasília, lá no estádio de esportes, com milhares 
e milhares de jovens, e – o que até me chamava a 
atenção – cantando, fazendo os festejos de Carnaval, 
num retiro espiritual.

Eu vim aqui, na sexta-feira, e disse que não en-
tendi por que não tinha saído uma notícia em jornal 
nenhum. E essa era uma notícia importante! Está certo 
que os jornais todos saíram com páginas e páginas e 
páginas do Carnaval, porque o Carnaval era a notícia, 
era a grande notícia. Mas aquele era um fato diferen-
te. Lotado. Milhares de pessoas passaram três dias 
ali, fazendo um retiro, em plena quarta, quinta, sexta, 
sábado e domingo de Carnaval. Também era notícia. 
Nenhuma palavra. Absolutamente nenhuma palavra 
em nenhum jornal no Brasil inteiro.

Uma série interminável de capítulos de novelas 
produzidos em ilhas de edição que, infelizmente, dei-
xam no ar um gostinho de “quero mais”, mesmo que 
seja a reiteração da violência. 

Há um muro a nos dividir: de um lado, quem con-
some, ou quem tem dinheiro para consumir; do outro 
lado, aqueles que se convencionou chamar de “fora 
do mercado”. 

A televisão é a grande instigadora para que, do 
lado dos “incluídos”, cada vez mais, conjugue-se o 
verbo “comprar” – assistem à televisão pensando em 
comprar –, e, do outro lado, muito mais gente transpo-
nha esse mesmo muro. Não necessariamente para que 
esses “excluídos” se tornem cidadãos, mas para que 
se transformem, suficientemente, em “consumidores”. 
Para que “tenham”, não importa “quem” e “se” são. 

Que a Redevida tenha energia para continuar 
remando contra a maré. Para a Redevida, transpor 
esse muro da vergonha significa ser, verdadeiramen-
te, cidadão. Ela instiga valores interiores do ser, e não 
exteriores do ter. 

Embora permaneça o semicírculo, a programa-
ção da Redevida nos transporta para uma discussão 
de família, um aprendizado de escola e uma reflexão 
de Igreja.

A programação da Redevida não se preocupa em 
transportar o mundo para dentro da nossa casa, frio, 

calculista e aliciador, mas nos faz partícipes da notícia, 
através da reflexão, do debate e da contextualização.

Que esse modo de ser da Redevida contamine 
todas as nossas emissoras para que elas não se pre-
ocupem tão-somente com o modo de ter, mas com o 
modo de ser.

Meus irmãos da Redevida, continuem sendo 
vida!

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

Convidamos para usar da palavra o Presidente da Re-
devida de Televisão, Sr. João Monteiro de Barros Filho, 
representando todos os ilustres convidados.

O SR. JOÃO MONTEIRO DE BARROS FILHO – 
Exmº Sr. Senador Mão Santa, 3º Secretário da Mesa 
do Senado Federal, que apresentou a sugestão para 
esta homenagem à nossa Redevida de Televisão; Sr. 
Arthur Virgílio; também queremos cumprimentar o Dr. 
Marcelo Aparecido Coutinho da Silva, que é Diretor da 
Diretoria Executiva do Inbrac – Redevida; Dom Orani 
João Tempesta, que é Arcebispo do Rio de Janeiro e 
veio a São Paulo para prestigiar esta homenagem do 
nosso Senado Federal. Cumprimentamos também Dom 
Dimas, que aqui esteve. Agradecemos à Drª Antônia 
Accarino, que aqui compareceu. E registramos a pre-
sença do nosso filho João Monteiro de Barros Neto.

Senhoras e senhores, tínhamos imaginado um 
tipo de agradecimento no dia de hoje aos Srs. Sena-
dores, mas as aulas que recebemos hoje foram tão 
profundas e penetraram no mais profundo do nosso 
interior que queremos dizer a todos os Senadores 
que se pronunciaram e àqueles que nos prestigiaram 
que, ao longo da nossa vida, 71 anos... Somos filhos, 
sim, de peão de boiadeiro, daquela época em que as 
comitivas eram tocadas e as boiadas iam por estrada 
de terra. O papai era um homem simples também, um 
lutador. Ele trazia boiadas do Triângulo Mineiro, de Ituiu-
taba; atravessava o rio grande, que não tinha pontes, 
o gado era atravessado de balsas, uma luta terrível, 
havia comitiva, os peões caminhavam com a boiada; 
depois, eles tinham oportunidade de dormir juntos, 
em redes, e esse foi um pai que morreu aos 52 anos, 
com uma preocupação: fazer com que seus filhos es-
tudassem. Teve um filho médico; um filho engenheiro; 
um filho que, inclusive, se tornou membro da Câmara 
Federal, Dr. Sebastião Monteiro de Barros, e, nessa 
sequência de trabalhos feitos pelo papai, a mamãe 
dizia: “O Joãozinho repete todo ano.” – Joãozinho sou 
eu – “Não tem importância, ele pode ficar de barba e 
bigode; enquanto não tirar o diploma da escola, não 
vai fugir da escola, não. Todo mundo tem que estudar.” 
E foi assim que nós caminhamos. Ali pelos 15, 16, 17 

13ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



29980 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010

anos, com outros companheiros, Joel Waldo Dal Moro 
e Marco Antonio, nós compramos a PRJ-8. Só existia 
rádio naquela época. E, na minha terra, Barretos, Es-
tado de São Paulo, interior, praticamente tinha a PRJ-8 
Rádio Barretos e só. Tentamos comprar da direção da 
rádio o departamento de esportes, para que pudésse-
mos transmitir algumas partidas da segunda divisão 
de profissionais, do Barretos Futebol Clube. Depois, 
houve a fusão com o Fortaleza e os dois se tornaram 
Barretos Esporte Clube. 

Estou contando um pouquinho da história porque 
ouvi tantas histórias profundas e tantas colocações 
dos Srs. Senadores, até nos orientando o que fazer 
da Redevida de Televisão, que eu gostaria de dar este 
testemunho para os senhores.

Filho de peão de boiadeiro, casado com mulher 
pobre também. Ela perdeu os pais, a mãe, lá no inte-
rior de Minas Gerais. Foi criada em Poços de Caldas 
pelos primos, que se transformaram em tios e que fi-
zeram com que ela fosse uma moça que pudesse ser 
orientada até chegar ao ponto de se tornar uma grande 
mulher. E nós nos casamos.

Eu tinha um emprego na Rádio Barretos, em que 
tive a oportunidade, ao lado dos demais, de iniciar 
essas transmissões esportivas, aprendendo a vender 
publicidade. Por quê? O pessoal da nossa equipe di-
zia: “Monteiro, olha, o seu português não é bom e você 
também não está bom para ser locutor comercial, não 
é? Então, vamos fazer o seguinte: você vai se espe-
cializar em vender propaganda”.

Naquela época, eu usava taxola. Taxola é assim 
de pé. Não tinha condução, não. E foi assim que eu fui 
aproveitando para aprender a vender publicidade. Na 
minha terra, eu me tornei um bom vendedor. Fui ge-
rente, depois, da Rádio Piratininga, de Barretos. Tive 
a oportunidade... As emissoras tiveram que vender, 
porque havia um plano governamental de que cada 
rede não podia ter mais do que oito emissoras por Es-
tado. A minha Rede Piratininga tinha mais de vinte e as 
emissoras coligadas que tinham outra emissora tam-
bém tinham mais de vinte. E elas tiveram que vender 
e procuraram fazer os primeiros negócios, imaginando 
que realmente seria difícil negociar posteriormente.

Comprei a Rádio Piratininga de Barretos. No fu-
turo, tive a oportunidade de comprar também a Rádio 
Barretos, em que comecei. Como? “O senhor tem di-
nheiro para comprar?” “Não!” “E como o senhor quer 
comprar?” “Vamos fazer um plano.” Naquela época, 
não se falava em juro nem em correção. Eram 40 me-
ses para pagar em prestações possíveis, trabalhando 
e pagando. Nunca atrasei uma prestação. Graças a 
Deus, por esse motivo – eu era o comprador fiel nos 

pagamentos –, tive oportunidade de comprar a se-
gunda rádio.

O tempo foi passando, e o menino foi crescendo. 
O menino que não foi bom de primário e que foi mais 
ou menos no secundário estava começando a ser 
respeitado pelas duas emissoras de rádio e um dia 
foi desafiado: “Monteiro, aqui em Barretos, não existe 
jornal diário. Já houve dois e já quebraram. Lança um 
jornal em Barretos! Você já tem duas emissoras. Quem 
sabe o jornal vai ajudá-lo?” Outros diziam: “Monteiro, 
não seja bobo! Não entre em jornal, não! Jornal é um 
negócio sério.” Mas lançamos o jornal O Diário de Bar-
retos, que tem dezenas e nunca falhou uma edição 
nem esteve em vermelho. 

Assim, conseguimos fazer rádio e jornal em Bar-
retos até que, no Ministério das Comunicações, os 
amigos que tínhamos, inclusive o Dr. Marcelo Apa-
recido Coutinho da Silva, que foi Diretor do Dentel e 
aqui está, diziam: “Monteiro, não se meta em televisão. 
Televisão é brinquedo caro. Quem não tem dinheiro e 
prestígio quebra.” E citava alguns casos que já acon-
teceram em nosso Brasil. Mas veio um momento de 
inspiração do Dr. Marcelo, Diretor do Dentel, que orien-
tava as emissoras de rádio e televisão no Estado de 
São Paulo: “Monteiro, na cidade de São José do Rio 
Preto, tem um canal de televisão. Disputa esse canal, 
porque Deus gosta muito de você. Você é muito amigo 
de Deus. Você vai ver. 

Você abre a concorrência e você poderá ganhá-
lo.” O que aconteceu? “Marcelo, mas vocês dizem que 
televisão é perigoso.” “Não, é perigoso, mas é uma te-
levisão regional. Você vai ter oportunidade de entrar 
em cadeia aí com uma das emissoras, menos a Glo-
bo, que já tem representação lá. Você pega uma das 
redes, você pega a programação deles e passa a ser 
um afiliado dessas redes.”

Muito bem, procurei o Dr. Augusto Marzagão, que 
era assessor do Presidente Sarney: “Augusto, estão 
me incentivando a disputar um canal de televisão. Se o 
Presidente Sarney não tiver compromisso com ninguém 
e garantir que, participando de uma concorrência, eu 
poderei ganhá-la, eu vou tentar. Se não, eu não vou 
nem tentar.” O Augusto falou com o Sarney. O Sarney 
falou: “Nós não temos compromisso com ninguém. Eu 
não acredito que eles vão fazer essa concorrência tão 
rápido, porque nós temos poucos meses para deixar 
o governo. Se terminarem a documentação no Minis-
tério das Comunicações no nosso governo, fica para 
eles.” Está bom. 

Abrimos a concorrência. Mais de dez firmas en-
traram, a menor era a minha. O Sarney honrou a pa-
lavra e a outorga ficou para a Televisão Independente 
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de São José do Rio Preto. Não teve nenhum interesse 
financeiro, nenhum interesse político, nada. Apenas o 
respeito a Augusto Marzagão, que foi buscado lá no 
México e estava sendo um grande colaborador do Go-
verno do Sarney.

Saiu o canal da Televisão Independente de São 
José do Rio Preto. Muito bem, e agora? Agora pegar 
uma rede aí para entrarmos, para sermos afiliados?

Aí vem a inspiração. Não sou cristão fanático, por 
favor, não sou católico fanático. Eu sou cristão respon-
sável, graças a D. Inês, minha mãe. “Menino, tem que 
ir no catecismo! Menino, tem que ir na cruzadinha! 
Menino, tem que ter formação religiosa! E, graças a 
D. Inês, sempre presente na Igreja. 

Depois, teve uma outra etapa. Movimento de 
Cursilho no Brasil: “Monteiro, você vai ser também 
cursilhista”. Fui e aprendi um pouquinho mais. E fui 
me comprometendo e aprendendo as coisas de Deus, 
percebendo que esse Deus, lá no início, com a Dona 
Inês, Ele sempre me amparou, para que eu pudesse 
crescer na espiritualidade.

O segundo bispo de Barretos foi Dom Antônio 
Maria Mucciolo, o primeiro foi Dom José de Matos Pe-
reira, um grande homem, na cidade de São Paulo. Aí o 
que aconteceu? O Dom Antônio foi bispo de Barretos, 
sucedendo o primeiro bispo que morreu. Foi a única 
pessoa que vi morrer, o Dom José de Matos Pereira, na 
Santa Casa de Barretos. Eu estava lá no quarto dele, 
quando ele faleceu. Ficamos muito, muito amigos, du-
rante o período que ele passou em Barretos.

Aí ele falou assim: – Monteiro, seja amigo do meu 
sucessor. Eu disse: Dom José, nós nos gostamos. O 
senhor é um bispo e um pai que eu tive. Sei lá eu se o 
sucessor vai querer minha colaboração? – Não, mas 
tenta ser um colaborador dele.

Veio o Dom Antônio, Bispo de Barretos, o segun-
do. E eu disse para ele, quando eu o conheci, lá na 
cidade de Sorocaba, onde ele era padre: Dom Antônio, 
em precisando, conte comigo em Barretos.

Chegou o Bispo. Um dia ele me procurou – Eu 
queria um terreno para construir uma casa de encon-
tros aqui em Barretos.Você me ajuda? Ajudo. E saímos 
procurando o terreno.

Ganhamos de um fazendeiro uma área. Nós pe-
dimos um alqueire, onde dava para o asfalto, e ele nos 
deu cinco alqueires da sua propriedade rural, onde não 
havia asfalto. Era uma estrada vicinal sem terra. Mas, 
mesmo assim, construímos a Cidade de Maria, que é 
um centro de espiritualidade da Diocese de Barretos, 
que, aqueles que não conhecem, seria uma grande 
oportunidade de visitar em Barretos. Ali se encontram 

seminário, colégio de religiosas, enfim, um grande 
centro de espiritualidade.

Procurei o Dom Antônio lá em Sorocaba, ele ha-
via deixado a Diocese de Barretos e foi levado pelo 
Papa para ser Arcebispo de Botucatu, falei: “Dom An-
tônio, se o senhor falar sim, com o senhor eu farei uma 
televisão cristã no Brasil. Se o senhor falar não, não 
vou procurar outro Bispo. Ele vai pensar que eu estou 
querendo usar a Igreja para ganhar dinheiro. O senhor 
me conhece, o senhor sabe como eu trabalho e como 
eu respeito a nossa religião”. “Vamos falar com Dom 
Luciano Mendes de Almeida”, Presidente da CNBB na 
época. Colocou para Dom Luciano, ele gostou da ideia 
de fazermos uma televisão cristã nacional no Brasil. Aí 
Dom Luciano falou: “Vai ter um encontro dos Bispos 
em Itaici, vou levá-los e vocês fazem a pregação, se os 
Bispos gostarem, vamos fazer essa televisão cristã”. E 
foi realmente o que aconteceu. Os Bispos apoiaram, 
e nós lançamos a Redevida de Televisão através da 
Televisão Independente de São José do Rio Preto, que 
é empresa. Iniciamos o nosso trabalho.

E o que foi que aconteceu para a grandiosidade 
dessa Rede de televisão, que o Senado Federal do 
Brasil, no momento para nós de muita felicidade, para 
a Redevida de Televisão, abriu essa oportunidade de 
homenageá-la nos quinze anos, e os Senadores se 
pronunciaram, inclusive dando algumas lições muito 
propícias para que possamos assimilar, ouvi-los com 
atenção, com muito respeito, e fazer da Redevida o 
canal da família brasileira.

Como será a nossa televisão? Nos perguntaram. 
Dentro de princípios éticos, morais, sociais, cívicos e 
cristãos. Já no rádio, já no jornal, aprendemos, as más 
notícias não interessam para nós; a desgraça do dia 
a dia para nós não é notícia que deve ser divulgada. 
Mas, dentro de princípios éticos, morais, sociais, cívi-
cos e cristãos, poderemos dar ao Brasil uma televisão 
respeitável. 

O programa infantil da Redevida, que é diaria-
mente apresentado, é uma verdadeira lição para as 
crianças do Brasil. Os programas de comunicação da 
Redevida são todos eles em cima das boas notícias 
que acontecem no dia a dia. Não é processo de omis-
são, não somos uma televisão de omissos. Mas ouvi-
mos também essa história; se o cachorro mordeu não 
é notícia, se o homem mordeu o cachorro é notícia. 
Conheço essa história bem, na própria pele. 

E sei também: Monteiro, se vocês fizerem esse 
tipo de televisão apenas com boas notícias, vocês 
vão ter falta de mercado publicitário. E, realmente, 
uma das menores receitas financeiras é da Redevida. 
Só que, com pouco dinheiro, ela não tem uma dívida, 
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compromissos com todos os tributos pagos, funcio-
nários – a maior parte da minha vida fui empregado e 
empregado não recebe no 5º dia útil não, é no 1º dia 
útil de cada mês.

Caminhando com os pés no chão, fizemos da 
Redevida o canal de comunicação da família brasilei-
ra, respeitando os princípios éticos, morais, sociais, 
cívicos e cristãos. Não falamos nem católicos, cristãos, 
porque temos, além de tudo, em respeitando a família 
brasileira, respeito a todas as congregações religiosas 
que há por aí também.

Então, Senhores, estamos trazendo um pouqui-
nho dessa história da nossa vida e da própria Redevida 
de Televisão, para dizer que, no dia de hoje, estamos 
recebendo do Senado da República do Brasil a gran-
de homenagem da nossa vida. Podem ter certeza: os 
senhores estão nos proporcionando uma das maiores 
homenagens que estamos recebendo do nosso querido 
Brasil! Todos os oradores que falaram deram verdadei-
ras lições, a fim de que possamos nos empenhar ainda 
mais para que a Redevida seja não apenas o canal 
da família brasileira, mas, principalmente, a televisão 
comprometida com esta Casa de Leis, com esta Casa 
tão importante do Brasil.

Nós estamos assumindo o compromisso de con-
tinuar lutando para que, todos juntos, possamos fazer 
do Brasil a grande Pátria, a Pátria Daquele que real-
mente ilumina o nosso povo, o Todo-Poderoso que está 
nos incentivando e nos ajudando para que possamos 
fazer uma televisão verdadeiramente comprometida 
com a família do Brasil!

Senhores do Senado, estejam certos de que os 
senhores nos proporcionaram hoje, graças ao nosso 
querido incentivador desta homenagem, uma verdadeira 
lição de vida. Nós vamos sair desta Casa, respeitando 
profundamente o Senado da República e dizendo que 
realmente o Brasil, com a presença dos senhores e com 
uma televisão comprometida com nosso País, todos 
juntos haveremos de construir um grande Brasil!

Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, Srs. 
Senadores, por essa verdadeira aula que os senhores 
nos proporcionaram. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, pede o Senador Flávio Arns. Ele repre-
senta o Paraná.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Sena-
doras, Srs. Senadores, convidados, em primeiro lugar, 
quero lamentar que não tenha estado desde o início 
das manifestações a favor dos 15 anos da Redevida 
de Televisão, porque, nesse período, estava em audi-
ência na Advocacia-Geral da União, discutindo projeto 

de lei, de autoria do Senador Paulo Paim, a respeito 
de uma situação que aflige aposentados, pensionistas 
e mesmo trabalhadores da ativa em relação à Aerus, 
aos funcionários das companhias aéreas. Mas também 
gostaria de fazer uma homenagem aos 15 anos da Re-
devida de Televisão, que dizemos “canal da família”. Se 
cada família no Brasil refletir sobre o que mais deseja 
para a sua família e para os seus filhos, para os pais, 
para os seus tios, o núcleo da família, vamos obser-
var, com absoluta certeza, que nós, pais, em primeiro 
lugar, queremos que nossos filhos e nossas filhas se-
jam felizes. Ser feliz, entre tantas outras coisas, pode 
significar querer que nossos filhos e nossas filhas, 
no Brasil inteiro, tenham posições, tenham pontos de 
vista definidos, reflitam sobre a realidade, não sejam 
levados pela realidade, sejam condutores da sua vida 
e não conduzidos unicamente.

Nós queremos que os nossos filhos, a nossa 
família tenha posição na vida. Mas não só posição; 
posição baseada em valores. Quantas famílias pelo 
Brasil lastimam que seus filhos e suas filhas não de-
senvolveram valores! E nós percebemos isto aqui em 
Brasília e no Brasil inteiro: quanta violência entre os 
jovens! E os pais se questionam: por que a violência? 
Onde estão os valores? Por que colocar fogo no índio, 
por exemplo, em Brasília? Por que atacar as outras 
pessoas? Onde é que estão os valores? Quer dizer, 
ter posição na vida baseada em valores: solidariedade, 
humanidade, amizade, ética, justiça, paz. É isso que 
nós desejamos nas nossas famílias.

Quando nós pensamos nessas posições basea-
das em valores, nós pensamos no que é mais funda-
mental e que todo mundo defende, independentemente 
de professar uma denominação religiosa – essas ques-
tões são importantes para católicos, para protestantes, 
para espíritas e para ateus; os ateus também defendem 
os pontos de vista baseados em valores –: queremos 
paz, queremos justiça, queremos solidariedade. Soli-
dariedade, em outras palavras, eu diria, é nos colocar-
mos na pele da outra pessoa. Como eu gostaria de ser 
tratado se eu estivesse do lado de lá? Se eu fosse o 
pobre, se eu fosse o mendigo, se eu fosse o menino 
que está consumindo crack, como eu gostaria de ser 
tratado se eu estivesse lá? Se nós tivéssemos isso, 
teríamos um País diferente.

Mas eu quero lembrar o anseio da família. O que 
queremos para o nosso filho, para a nossa filha para 
que eles sejam felizes? Falamos muito isso na área 
das pessoas com deficiência. O que é necessário para 
que o filho ou a filha com deficiência seja feliz? Nós, 
como pais, sempre dizemos: queremos que o filho te-
nha chances, tenha oportunidades na vida. Que ele 
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tenha, como ser humano, os seus direitos respeita-
dos. Nós, como família, queremos isso. Quantos pais, 
pelo Brasil, dizem isto: quero que o meu filho estude, 
que ele tenha a chance na educação que eu não tive 
para ser alguém na vida! Quantas famílias precisam 
de casa, de residência, inclusive para evitar a violên-
cia! Quantas famílias estão lutando por saúde, por 
remédio, por condições básicas, por uma política de 
assistência concreta! Quantas famílias querem traba-
lho, como condição fundamental, renda, para ter uma 
vida digna! Quantas famílias estão dizendo: o meu fi-
lho, a minha filha precisa de remédio porque tem uma 
doença crônica! E os idosos precisam de apoio para 
ter uma vida digna, fruto da contribuição que já deram 
para a sociedade. Então, é a família.

O que nós queremos? Nós queremos que os nos-
sos filhos tenham, de fato, opiniões, opiniões basea-
das em valores e que respeitem os direitos humanos. 
Cidadania, dignidade, vida melhor, chances, oportuni-
dades para contribuir, como acabou de ser dito, para 
um país mais justo em que as pessoas todas sejam 
valorizadas. Isso é a Redevida. É o canal da família! 
É isso o que eu quero enfatizar. Redevida, canal da 
família! Independentemente de ser católico, como foi 
colocado, de ser cristão. Mesmo que não professem, 
como eu disse, a denominação religiosa, quantos ateus 
pelo Brasil vão dizer: eu defendo tudo isso, porque isso 
faz parte da humanidade, do bom senso, do senso 
de justiça que os bons cidadãos têm desenvolvido. E 
todos têm de desenvolver o senso de justiça. E a paz 
na sociedade virá como conseqüência da justiça. É o 
canal da família.

Eu penso assim: são 15 anos de caminhada a 
favor da família.

Que esta caminhada continue discutindo, refletin-
do, oportunizando tomada de posições dos jovens, das 
famílias, desenvolvendo valores, colaborando para que 
direitos humanos se transformem em realidade.

Esse é um canal da família, é a vida. Vida é jus-
tamente isto: vida é reflexo, é o resultado de tudo isso 
colocado em prática, em ação, transformando direitos 
em realidade.

Parabéns, portanto, para a Redevida! Parabéns 
pelos 15 anos e que continue a fazer esse trabalho ex-
traordinário de construção de cidadania. Parabéns!

Que a sociedade toda possa continuar – porque 
já acontece isto – olhando para a Redevida e dizen-
do que tem um objetivo bem definido, uma estratégia 
bem definida, que é a favor da vida. Que continue esse 
reconhecimento não só do Senado Federal, mas da 
sociedade toda. O Brasil precisa de iniciativas dessa 
natureza. Nós queremos que o Brasil seja um País 

desenvolvido, porém, baseado em valores, em digni-
dade, em respeito, para que seja desenvolvido eco-
nomicamente, mas principalmente bom e justo para 
o seu povo.

Parabéns!
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Cristovam Buarque, Senador pelo Distrito Federal, 
pede pela ordem.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, é apenas para manifestar aqui a 
minha alegria de estarmos comemorando os 15 anos 
da Redevida de Televisão.

Todos sabem que eu me dedico, sobretudo nesta 
Casa e mesmo em toda a minha vida pública, à causa 
da educação. Neste País, um dia vamos ter uma es-
cola igual do ponto de vista da qualidade independen-
temente da renda da família, independente da cidade 
onde mora a criança.

Eu, como qualquer um que seja da área da edu-
cação, sei que a educação é feita sobretudo por três 
coisas: escola, família e mídia. É a trindade da edu-
cação nos tempos de hoje. Obviamente, as igrejas, o 
sistema econômico, tudo faz parte do processo edu-
cacional; a urbanidade faz parte. Mas são três coisas 
sem as quais a educação não acontece: só a escola 
não educa; a família sozinha hoje não é capaz de edu-
car, e, sem a mídia, tudo o que a gente der em casa e 
na escola desaparece ligando a televisão. 

O bom de termos a Redevida é que ela une ao 
mesmo tempo a família e a mídia, a mídia, por ser uma 
rede de televisão de grande importância, e a família, 
porque essa rede escolheu ter como seu tema, sua 
função, seu público a família brasileira. 

Então, eu tenho toda a razão para estar aqui co-
memorando esses quinze anos. Não poderia deixar 
de estar aqui. Não pude chegar para toda a festa que 
tivemos durante quase toda esta tarde, mas eu encon-
trei uma maneira de chegar aqui, ainda que no final, 
assistindo ao belo discurso. É muito para bom para nós 
Senadores; estamos precisando ouvir essas palavras. 
Fico feliz de ter chegado àquela hora e deixo aqui re-
gistrado o meu grande abraço a uma rede que abraça 
o Brasil inteiro por meio das nossas famílias. 

Parabéns, Redevida! Por meio de vocês, para-
béns ao Brasil, que tem uma rede da família e portanto 
da educação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Quis Deus que o grandioso Piauí presidisse esta home-
nagem à Redevida de Televisão pelos seus 15 anos. 
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Pedro Simon, atentai bem, nós representamos 
a grandeza cristã do Brasil. O Piauí tem as seguintes 
cidades com nome cristão – nós somos a melhor gente 
deste Brasil cristão: Belém do Piauí; Beneditinos; Bom 
Jesus; Caridade do Piauí – fé, esperança e caridade 
é uma coisa cristã –; Conceição do Canindé – Nossa 
Senhora da Conceição do Canindé –; Lagoa de São 
Francisco; Monsenhor Gil – homenagem a um repre-
sentante de Deus –; Monsenhor Hipólito; Nazaré do 
Piauí; Nossa Senhora de Nazaré; Nossa Senhora dos 
Remédios; Nova Santa Rita... Olha, Pedro Simon, isso 
me deu um drama. Antes o povoado tinha o nome de 
Santa Rita e depois colocaram Petrônio Portela, mas 
o povo não aceitou. Era uma homenagem, mas... Veja 
o sentimento: trocaram o nome, mas mantiveram o 
nome do povoado de Santa Rita. Novo Santo Antônio; 
Padre Marcos; Pio IX; Santa Cruz do Piauí; Santa Cruz 
dos Milagres; Santa Filomena; Santa Luz; Santa Rosa 
do Piauí; Santana do Piauí; Santo Antônio de Lisboa; 
Santo Antônio dos Milagres; Santo Inácio do Piauí; São 
Braz do Piauí; São Félix do Piauí; São Francisco de 
Assis do Piauí; São Francisco do Piauí; São Gonçalo 
de Gurgueia; São Gonçalo do Piauí; São João da Ca-
nabrava; São João da Fronteira; São João da Serra; 
São João da Varjota; São João do Arraial; São João 
do Piauí; São José do Divino; São José do Peixe; São 
José do Piauí; São Julião; São Lourenço do Piauí; São 
Luís do Piauí; São Miguel da Baixa Grande; São Mi-
guel do Fidalgo; São Miguel do Tapuio; São Pedro do 
Piauí; São Raimundo Nonato; Socorro do Piauí; União 
– esse é um nome cristão, São Francisco disse que 
onde tiver discórdia, levemos a união. Então esse é o 
Piauí cristão. É a obrigação da Redevida botar uma 
emissora em todas as cidades piauienses.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nada mais havendo, a Presidência agradece às perso-
nalidades que nos honraram com seu comparecimento 
a esta homenagem aos quinze anos da Redevida de 
Televisão.

Suspendemos a sessão por cinco minutos para 
os cumprimentos.

(Suspensa às 16h33min, a sessão é re-
aberta às 16h38min.) 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
São 16h38. Estamos no plenário do Senado da Re-
pública do Brasil.

Reabro esta sessão na qual estou aqui como Presi-
dente da Mesa Diretora em substituição ao seu Presidente, 
Senador José Sarney. Estamos na 4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 53ª legislatura, 21 de junho de 2010.

Esta é a 103º sessão não deliberativa.

Sobre a mesa, Aviso do Presidente do Tribunal 
de Contas da União que passo a ler.

É lido o seguinte:

Aviso nº 536 – GP/TCU

Brasília, 8 de junho de 2010

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 1.033 (SF), de 2-6-2010, por meio 
do qual Vossa Excelência encaminha a este tribunal 
autógrafo da Resolução nº 18 de 2010 (SF), que “Auto-
riza a contratação de operação de crédito externo com 
garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 
até US$ 600.000.000.00 (seiscentos milhões de dólares 
norte-americanos), entre a Companhia de Saneamento 
Básico  do Estado de São Paulo  (SABESP) e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) destinado 
a financiar parcialmente o Programa de Despoluição 
do Rio Tietê – Etapa III, e a recomendação para que 
o Tribunal de Contas da União proceda ao acompa-
nhamento da aplicação dos recursos decorrentes da 
operação de crédito autorizado”. 

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente autuado no TCU como processo 
nº TC-015.654/2010-9, foi remetido à Secretaria Ge-
ral de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
O Aviso que acaba de ser lido vai à publicação e será 
juntado ao processado do Projeto de Resolução nº 
18, de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu, do Presidente da República, as 
seguintes Mensagens:

– Nº 159, de 2010 (nº 1.067/2009, na origem), res-
tituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 41, de 
2009-CN, de iniciativa do Presidente da Repúbli-
ca, que abre ao Orçamento da Seguridade Social 
da União, em favor do Ministério da Saúde, cré-
dito especial no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais), para o fim que especifica, e dá 
outras providências, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.141, de 21 de dezembro de 2009;

– Nº 160, de 2010 (nº 1.068/2009, na origem), res-
tituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 44, de 
2009-CN, de iniciativa do Presidente da Repúbli-
ca, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior e de Encargos Financeiros 
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da União, crédito especial no valor global de R$ 
6.040.022,00 (seis milhões, quarenta mil, vinte e 
dois reais), para os fins que especifica, e dá outras 
providências, sancionado e transformado na Lei 
nº 12.142, de 21 de dezembro de 2009;

– Nº 161, de 2010 (nº 1.069/2009, na origem), res-
tituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 47, de 
2009-CN, de iniciativa do Presidente da Repú-
blica, que abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, crédito suplementar no valor de 
R$ 5.468.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e 
sessenta e oito mil reais), para reforço de dota-
ções constantes da Lei Orçamentária vigente, 
sancionado e transformado na Lei nº 12.143, de 
21 de dezembro de 2009;

– Nº 162, de 2010 (nº 296/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 50, 
de 2010 (nº 5.550/2009, na Casa de origem), de 
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que 
dispõe sobre a criação de cargos de provimento 
efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região e dá 
outras providências, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.250, de 11 de junho de 2010;

– Nº 163, de 2010 (nº 297/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 39, 
de 2010 (nº 5.547/2009, na Casa de origem), de 
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que 
dispõe sobre a criação de cargos de provimento 
efetivo e em comissão e de funções comissio-
nadas no Quadro de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região e dá 
outras providências, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.251, de 11 de junho de 2010;

– Nº 164, de 2010 (nº 298/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 38, 
de 2010 (nº 5.544/2009, na Casa de origem), de 
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que 
dispõe sobre a criação de cargos de provimento 
efetivo e em comissão e de funções comissio-
nadas no Quadro de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e dá 
outras providências, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.252, de 11 de junho de 2010; e

– Nº 165, de 2010 (nº 300/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 318, 
de 2009 (nº 3.945/2008, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que dis-
põe sobre a criação, no quadro de pessoal do 
Banco Central do Brasil, de cargos de Procura-
dor do Banco Central do Brasil, alterando a Lei 
nº 9.650, de 27 de maio de 1998, sancionado e 

transformado na Lei nº 12.253, de 11 de junho 
de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Será encaminhado à Câmara dos Deputados um 
exemplar de autógrafo de cada um dos projetos san-
cionados.

Os processados vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 

Presidência recebeu, do Presidente da República, as 
seguintes Mensagens:

– Nº 166, de 2010 (nº 304/2010, na origem), restituin-
do autógrafos do Projeto de Lei de Conversão 
nº 3, de 2010-CN (proveniente da Medida Pro-
visória nº 474/2009), que dispõe sobre o salário 
mínimo a partir de 1º de janeiro de 2010, esta-
belece diretrizes para a política de valorização 
do salário mínimo entre 2012 e 2023 e revoga a 
Lei nº 11.944, de 28 de maio de 2009, sancio-
nado e transformado na Lei nº 12.255, de 15 de 
junho de 2010; e

– Nº 167, de 2010 (nº 306/2010, na origem), restituin-
do autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 
4, de 2010 (nº 6.720/2010, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que 
concede auxílio especial e bolsa especial aos 
dependentes dos militares das Forças Armadas 
falecidos no terremoto de janeiro de 2010 na Re-
pública do Haiti, sancionado e transformado na 
Lei nº 12.257, de 15 de junho de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Será encaminhado à Câmara dos Deputados um 
exemplar de autógrafo de cada um dos projetos san-
cionados.

Os processados vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

O Senado Federal recebeu o Ofício nº 624, de 2010, 
do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, 
comunicando o envio à sanção do Projeto de Lei do 
Senado nº 139, de 2003.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 624/10/PS-GSE

Brasília, 17 de junho de 2010

A Sua 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 que foi aprovado 

nesta Casa o Projeto de Lei nº 7.289, de 2006, do Se-
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nado Federal (PLS nº 139/03, na Casa de Origem), o 
qual “Dispõe sobre o exercício da profissão de orto-
pedista e dá outras providência.”

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à 
sanção.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro Secretário.

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

São lidos os seguintes:

 
PARECER Nº 848, DE 2010

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Ofício nº  5/42, de 
2005, nº 1.509/2005, na origem, do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
ao Presidente do Senado Federal, por 
meio do qual é encaminhada cópia dos 
autos de Agravo de Instrumento interpos-
to contra decisão em que se determina a 
apresentação de notas fiscais referentes 
a vendas (de armamento) pela empresa 
agravada.

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

Trata-se do exame do Ofício ST-SJ-SCCI-6 nº 
1.509/2005, que teve origem no Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, na Sexta Câmara Cível, 
que encaminha cópia do Agravo de Instrumento nº 
2004.002.16151, interposto contra decisão nos autos 
de Ação Popular de nº 2000.001.134.370-08/2001, em 
que é agravante Forjas Taurus S.A, e, agravados: Fer-
nando Humberto Henrique Fernandes, Cláudia Maria 
Souza Milward de Azevedo, solicitando providências 
cabíveis.

Na ação popular acima mencionada são ques-
tionados valores de aquisição de armamento para a 
Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 
sob alegação de que teria sido violado o art. 37, inci-
so XXI, da Constituição Federal, bem como o art. 3º 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Por meio da 
decisão agravada, foi deferida a produção de prova 
documental e determinada a juntada pela Ré, a Tau-
rus, de notas fiscais relativas à venda e exportação 
do referido armamento, objeto de suposto superfa-
turamento.

A agravante, a Taurus, irresignada interpôs o agra-
vo de instrumento, argumentando que o objeto da lide 

de cinge à compra do armamento pela Secretaria de 
Segurança Pública, cujas notas fiscais já foram devi-
damente juntadas aos autos e que as notas requeri-
das não guardam relação com a demanda objeto de 
exame, sustentando que a parte adversa se aprovei-
tou da ação popular para investigar um concorrente, 
uma vez que os agravados seriam sócios diretores da  
Empresa Militaria, que também é fabricante de ar-
mas.

Julgado o agravo de instrumento, foi concedido 
o pleito ao argumento de que: “a colheita de prova, 
na forma postulada pelos Agravados, representa in-
vasão de escrita e documentação contábeis da parte 
adversa...”

O relator desembargador Albano Mattos Corrêa, 
ao final do seu voto manifestou-se da seguinte forma: 
“diante das graves acusações partidas dos Agravados 
e registrados neste recurso, envolvendo indiscutível in-
teresse público, determino a remessa de cópia integral 
destes autos aos Senhores Presidente do Congresso 
Nacional e Ministro de Estado da Defesa, para provi-
dências que entenderem cabíveis dentro de sua com-
petência, bem como ao Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro.”

Em face das razões expostas vieram os autos 
a esta Casa, para conhecimento e providências ca-
bíveis.

II – Análise

Trata-se de disputa judicial entre dois fabrican-
tes de armas, perante o Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, portanto de questão entre particulares, nada 
tendo o Congresso Nacional com a demanda privada, 
muito embora haja alegações de mau uso de dinheiro 
público, que pertence aos cofres da Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado do Rio de Janeiro.

A missão do Congresso Nacional está expressa 
na Magna Carta, que não contempla a hipótese de 
poder se imiscuir em fatos e recurso de um dos esta-
dos da Federação.

O Ministério Público do Rio de Janeiro é o órgão 
competente e titular da ação penal para coibir possí-
veis abusos, tendo ele sido comunicado, conforme de 
depreende do Voto acima mencionado.

III – Voto

Isto posto, e não havendo existência de qualquer 
repercussão que demande inovação legislativa, Voto 
no sentido de serem este autos arquivados.

Sala da Comissão, 2 de junho de 2010. – Sena-
dor Valdir Raupp.
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30074 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL108
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30076 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL110



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30077 111ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30078 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL112



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30079 113ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30080 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL114



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30081 115ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30082 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL116



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30083 117ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30084 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL118



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30085 119ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30086 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL120



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30087 121ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30088 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL122



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30089 123ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30090 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL124



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30091 125ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30092 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL126



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30093 127ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30094 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL128



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30095 129ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30096 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL130



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30097 131ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30098 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL132



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30099 133ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30100 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL134



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30101 135ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30102 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL136



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30103 137ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30104 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL138



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30105 139ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30106 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL140



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30107 141ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30108 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL142



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30109 143ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30110 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL144



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30111 145ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30112 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL146



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30113 147ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30114 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL148



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30115 149ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30116 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL150



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30117 151ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30118 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL152



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30119 153ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30120 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL154



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30121 155ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30122 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL156



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30123 157ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30124 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL158



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30125 159ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30126 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL160



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30127 161ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30128 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL162



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30129 163ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30130 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL164



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30131 165ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30132 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL166



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30133 167ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30134 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL168



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30135 169ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30136 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL170



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30137 171ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30138 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL172



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30139 173ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30140 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL174



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30141 175ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30142 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL176



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30143 177ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30144 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL178



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30145 179ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30146 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL180



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30147 181ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30148 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL182



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30149 183ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30150 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL184



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30151 185ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30152 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL186



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30153 187ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30154 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL188



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30155 189ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30156 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL190



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30157 191ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30158 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL192



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30159 193ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30160 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL194



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30161 195ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30162 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL196



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30163 197ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30164 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL198



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30165 199ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30166 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL200



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30167 201ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30168 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL202



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30169 203ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30170 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL204



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30171 205ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30172 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL206



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30173 207ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30174 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL208



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30175 209ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30176 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL210



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30177 211ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30178 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL212



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30179 213ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30180 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL214



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30181 215ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30182 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL216



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30183 217ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30184 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL218



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30185 219ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30186 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL220



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30187 221ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30188 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL222



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30189 223ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30190 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL224



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30191 225ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30192 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL226



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30193 227ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30194 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL228



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30195 229ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30196 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL230



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30197 231ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30198 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL232



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30199 233ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30200 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL234



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30201 235ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30202 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL236



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30203 237ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30204 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL238



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30205 239ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30206 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL240



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30207 241ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30208 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL242



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30209 243ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30210 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL244



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30211 245ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30212 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL246



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30213 247ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30214 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL248



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30215 249ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30216 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL250



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30217 251ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30218 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL252



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30219 253ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30220 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL254



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30221 255ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30222 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL256



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30223 257ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30224 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL258



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30225 259ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30226 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL260



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30227 261ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30228 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL262



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30229 263ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30230 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL264



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30231 265ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30232 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL266



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30233 267ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30234 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL268



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30235 269ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30236 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL270



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30237 271ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30238 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL272



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30239 273ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30240 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL274



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30241 275ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30242 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL276



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30243 277ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30244 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL278



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30245 279ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30246 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL280



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30247 281ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30248 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL282



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30249 283ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30250 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL284



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30251 285ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30252 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL286



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30253 287ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30254 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL288



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30255 289ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30256 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL290



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30257 291ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30258 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL292



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30259 293ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30260 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL294



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30261 295ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30262 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL296



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30263 297ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30264 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL298



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30265 299ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30266 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL300



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30267 301ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30268 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL302



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30269 303ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30270 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL304



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30271 305ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30272 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL306



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30273 307ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30274 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL308



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30275 309ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30276 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL310



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30277 311ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30278 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL312



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30279 313ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30280 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL314



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30281 315ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30282 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL316



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30283 317ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30284 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL318



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30285 319ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30286 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL320



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30287 321ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30288 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL322



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30289 323ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30290 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL324



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30291 325ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30292 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL326



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30293 327ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30294 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL328



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30295 329ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30296 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL330



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30297 331ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30298 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL332



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30299 333ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30300 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL334



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30301 335ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30302 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL336



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30303 337ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30304 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL338



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30305 339ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30306 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL340



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30307 341ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30308 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL342



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30309 343ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30310 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL344



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30311 345ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30312 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL346



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30313 347ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30314 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL348



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30315 349ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30316 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL350



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30317 351ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30318 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL352



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30319 353ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30320 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL354



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30321 355ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30322 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL356



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30323 357ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30324 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL358



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30325 359ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30326 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL360



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30327 361ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30328 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL362



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30329 363ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30330 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL364



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30331 365ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30332 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL366



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30333 367ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30334 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL368



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30335 369ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30336 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL370



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30337 371ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30338 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL372



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30339 373ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30340 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL374



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30341 375ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30342 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL376



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30343 377ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30344 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL378



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30345 379ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30346 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL380



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30347 381ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30348 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL382



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30349 383ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30350 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL384



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30351 385ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30352 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL386



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30353 387ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30354 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL388



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30355 389ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30356 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL390



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30357 391ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30358 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL392



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30359 393ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30360 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL394



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30361 395ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30362 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL396



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30363 397ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30364 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL398



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30365 399ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30366 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL400



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30367 401ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30368 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL402



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30369 403ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30370 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL404



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30371 405ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30372 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL406



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30373 407ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30374 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL408



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30375 409ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30376 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL410



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30377 411ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30378 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL412



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30379 413ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30380 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL414



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30381 415ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30382 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL416



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30383 417ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30384 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL418



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30385 419ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30386 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL420



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30387 421ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30388 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL422



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30389 423ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30390 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL424



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30391 425ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30392 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL426



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30393 427ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30394 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL428



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30395 429ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30396 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL430



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30397 431ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30398 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL432



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30399 433ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30400 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL434



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30401 435ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30402 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL436



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30403 437ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30404 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL438



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30405 439ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30406 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL440



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30407 441ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30408 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL442



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30409 443ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30410 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL444



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30411 445ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30412 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL446



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30413 447ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30414 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL448



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30415 449ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30416 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL450



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30417 451ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30418 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL452



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30419 453ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30420 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL454



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30421 455ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30422 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL456



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30423 457ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30424 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL458



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30425 459ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30426 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL460



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30427 461ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30428 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL462



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30429 463ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30430 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL464



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30431 465ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30432 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL466



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30433 467ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30434 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Foi 
encaminhado à publicação o Parecer nº 848, de 2010, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, con-
cluindo pelo arquivamento do Ofício nº S/42, de 2005. 
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, 
encaminha a matéria ao Arquivo. 

Será feita a devida comunicação ao Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs 
849 e 850, de 2010, das Comissões de Serviços de 
Infraestrutura, favorável; e de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática, que conclui pela 
prejudicialidade do Projeto de Lei da Câmara nº 29, 
de 2005 (nº 3.064/2004, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que acresce e altera 
dispositivos da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, 
que dispõe sobre o serviço de TV a Cabo.

A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-
tunamente, a fim de ser declarada prejudicada, nos 
termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Fo-
ram encaminhados à publicação os Pareceres nºs 851 
e 852, de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
concluindo pelo arquivamento das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 432, de 2007 – Com-
plementar, de autoria do Senador Alvaro Dias, 
que dispõe sobre parcelamento de débitos para 
com o Simples Nacional e duplica o prazo de 
parcelamento de débitos relativos a tributos ad-
ministrados pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil de pequenas e médias empresas não 
optantes do Simples Nacional.

– Projeto de Lei do Senado nº 282, de 2009 – Com-
plementar, de autoria do Senador Leomar Quin-
tanilha, que interpreta a abrangência do art. 159, 
I, a e b, da Constituição Federal relativamente 
ao Fundo de Participação dos Estados e Muni-
cípios para fazer inserir em sua base de cálculo 
a parcela da Cofins e da CSSL desvinculada da 
Seguridade Social.

De acordo com o disposto no parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo dos membros do Senado, para que as maté-
rias continuem sua tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs 
853 a 855, de 2010, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos; e de 

Serviços de Infraestrutura, respectivamente, concluindo 
pelo arquivamento da Mensagem nº 100, de 2000.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Fo-
ram encaminhados à publicação os Pareceres nºs 856 
e 857, de 2010, das Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, que concluem 
pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 
447, de 2003 – Complementar, de autoria do Senador 
Flávio Arns, que dispõe sobre o Sistema de Aquisição da 
Habitação Social – SAHS – e dá outras providências.

A matéria será incluída em Ordem do Dia, opor-
tunamente, a fim de ser declarada prejudicada, nos 
termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs 
858 e 859, de 2010, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, con-
cluindo contrariamente ao Projeto de Lei do Senado 
nº 404, de 2003 –Complementar, de autoria do Se-
nador Magno Malta, que fixa a taxa de juros real em 
12% a.a. para as operações de crédito, de qualquer 
natureza, formalizadas ou repactuadas por instituições 
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, qualquer 
que seja o instrumento de crédito utilizado.

De acordo com o disposto no parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo dos membros do Senado, para que a matéria 
continue sua tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu os Ofícios nºs 145 e 146, de 2010, 
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, comunicando a apreciação, em caráter 
terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 332, 
de 2005; e 244, de 2006, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 145/10-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília 9 de junho de 2010 

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado
Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 332, 
de 2005, que “Acrescenta parágrafo ao artigo 67 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 2003, estabelecendo 
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responsabilidade solidária a terceiros contratados pela 
Administração”, de autoria do Senador Pedro Simon.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Ofício nº 146/10-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 9 de junho de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou em caráter terminativo, 
pela aprovação com a Emenda nº 1- CCJ, do Projeto de 
Lei do Senado nº 244, de 2006, que “Revoga o § 1º do 
art. 7º da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código 
Eleitoral), para suprimir restrições ao eleitor que deixar 
de votar”, de autoria do Senador Marco Maciel.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com referência aos expedientes lidos, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Inter-
no, por um décimo da composição da Casa, para que 
as matérias sejam apreciadas pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu o Ofício nº 149, de 2010, do Pre-
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, comunicando a apreciação, em caráter terminativo, 
do Projeto de Lei do Senado nº 267, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 149-10/PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 9 de junho de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta 

Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão, em tur-
no suplementar, adotou definitivamente o Substitutivo 
do Senador Valter Pereira ao Projeto de Lei do Senado 
nº 267, de 2009, que “Altera a Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 – Código Civil, a Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e revoga as 
Leis nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994, e nº 9.278, 
de 10 de maio de 1996, para assegurar a ampliação 
dos direitos civis dos companheiros, na união estável”, 
de autoria do Senador Roberto Cavalcanti.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com referência ao expediente lido, fica aberto o prazo 
de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, 
por um décimo da composição da Casa, para que a 
matéria seja apreciada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu o Ofício nº 150, de 2010, do Pre-
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, comunicando a apreciação, em caráter terminativo, 
do Projeto de Lei do Senado nº 498, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 150/10-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 9 de junho de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminati-
vo, pela aprovação, com as Emendas nº 1-CCJ a 10-
CCJ, do Projeto de Lei do Senado nº 498, de 2009, 
que “Altera e acrescenta artigos a Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, para 
tratar de ato não ratificado, foro, competência, prazo, 
medidas cautelares incidentais, depoimentos de vide-
oconferência, homologação de sentença estrangeira, 
recurso ordinário, deserção, recurso protelatório, agravo 
de instrumento e medidas de antecipação de tutela”, 
de autoria do Senador Pedro Simon.
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Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com referência ao expediente lido, fica aberto o prazo 
de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, 
por um décimo da composição da Casa, para que a 
matéria seja apreciada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu o Ofício nº 105, de 2010, da Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
comunicando a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2010.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 105/2010/CE

Brasília, 9 de junho de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2010, de 
autoria da Presidência da República, que “Altera a Lei 
nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas 
gerais sobre desporto; revoga a Lei nº 6.354, de 2 de 
setembro de 1976; e dá outras providências”, com as 
emendas oferecidas.

Atenciosamente, – Senadora Fátima Cleide, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com referência ao expediente lido, fica aberto o prazo 
de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, 
por um décimo da composição da Casa, para que a 
matéria seja apreciada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu o Ofício nº 75, de 2010, da Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, comunicando a aprovação, em caráter 
terminativo, dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 
651, de 2009; 10, 44, 70, 74, 75, 77, 80, 82, 88, 100, 

105, 109, 110, 126, 137, 142, 157, 167, 171, 187, 191, 
193, 198, 200, 201, 202, 205, 210, 223, 230, 252, 303, 
311, 334, 351, 360, 400, 401, 402, 404, 407, 413, 414, 
418 e 427, 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.

É o seguinte o Ofício:

OF. Nº 75/2010-CCT

Brasília, 16 de junho de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou, 
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legis-
lativos: 651, de 2009; 10, 44, 70, 74, 75, 77, 80, 82, 
88, 100, 105, 109, 110, 126, 137, 142, 157, 167, 171, 
187, 191, 193, 198, 200, 201, 202, 205, 210, 223, 230, 
252, 303, 311, 334, 351, 360, 400, 401, 402, 404, 407, 
413, 414, 418 e 427 de 2010. – Senador Flexa Ribei-
ro, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esgotou-se, na última quinta-feira, 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 Lei da Câmara nº 224, de 2009 (nº 
2.318/2003, na Casa de origem, do Deputado 
Maurício Rands), que proclama Olinda a Capital 
Simbólica do Brasil e dá outras providências; 

– Projeto de Lei do Senado nº 159, de 2008, de au-
toria do Senador Marconi Perillo, que autoriza 
a União a celebrar convênio com o Governo do 
Estado de Goiás com vistas à implantação do 
Sistema Metropolitano de Transporte de Passa-
geiros de Goiânia (GO); 

– Projeto de Lei do Senado nº 49, de 2009, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que estabelece 
a legitimidade do Ministério Público para propor 
a ação de usucapião especial urbana referida no 
art. 10 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 
(Estatuto das Cidades); 

– Projeto de Lei do Senado nº 339, de 2009, de 
autoria do Senador Marcelo Crivella, que de-
nomina “Almirante Tamandaré” a ilha onde se 
encontra a Escola Naval da Marinha do Brasil, 
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situada na Baía da Guanabara, no Estado do 
Rio de Janeiro; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 44, de 2010, de auto-
ria do Senador Roberto Cavalcanti, que autoriza 
o Poder Executivo a criar campus do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Paraíba, no Município de Sapé. 

Tendo sido aprovados terminativamente pelas 
Comissões competentes, o Projeto de Lei da Câmara 
nº 224, de 2009, vai à sanção; os Projetos de Lei do 
Senado nºs 159, de 2008; 49, de 2009; e 44, de 2010, 
vão à Câmara dos Deputados; e o Projeto de Lei do 
Senado nº 339, de 2009, rejeitado, vai ao Arquivo.

Com referência ao Projeto de Lei da Câmara, 
será feita a devida comunicação à Câmara dos De-
putados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Encerrou-se, na última quinta-feira, o prazo para apre-
sentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 14, de 2010 (nº 5.536/2009, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que autoriza 
a União a doar ao Estado de Mato Grosso as áreas de 
domínio federal nas Glebas denominadas Maiká, em 
litígio na Ação Cível Originária nº 488, que tramita no 
Supremo Tribunal Federal, e Cristalino/Divisa, de que 
trata a Ação Discriminatória nº 00.00.04321-4, suspensa 
por decisão do STF na Reclamação nº 2646.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 

Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Re-
curso nº 11, de 2010, interposto no prazo regimental 
no sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto 
de Lei da Câmara nº 287, de 2009 (nº 6.277/2005, na 
Casa de origem, dos Deputados Geraldo Resende e 
Antônio Carlos Biffi), que denomina Rodovia Federal 
Francisco Anselmo Gomes de Barros a BR-359 o tre-
cho Coxim/Alcinópolis.

É o seguinte o recurso:

RECURSO Nº 11, DE 2010

Requeremos, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
RISF, que o PLC nº 287, de 2009 (Denomina Rodovia Fe-
deral Francisco Anselmo Gomes de Barros a BR–359, o 
trecho Coxim/Alcinópolis), seja apreciado pelo Plenário.

Sala das Sessões, – Senadores Valter Pereira 
– Geraldo Mesquita – Sérgio Zambiasi – Papaléo 
Paes – Cícero Lucena – Inácio Arruda – Augusto 
Botelho – Antonio Carlos Magalhães Júnior – Jayme 
Campos – Eduardo Azeredo – Renato Casagrande 
– Flexa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
matéria ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis, 
a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, 
“c”, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido e deferido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 639, DE 2010

Requeiro, com fundamento na alínea e, inciso II, 
artigo 215, do Regimento Interno, a retirada em caráter 
definitivo do PLS nº 5, de 2010, de minha autoria.

Sala das sessões, – Senador Flávio Arns.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 640, DE 2010

Requeiro, nos termos dos artigos 199 e 200 do 
Regimento Interno, a realização de Sessão Especial 
a ser realizada no dia 09 de agosto do corrente ano, 
destinada a homenagear o grande escritor português 
José Saramago, recentemente falecido. 

Justificação

José Saramago foi, sem dúvida, um dos maiores 
escritores que a língua portuguesa produziu. Dono de 
imaginação fértil, estilo próprio inconfundível e visão 
ácida e crítica da sociedade portuguesa e da ordem 
internacional, Saramago tem uma obra que engrandece 
o idioma português. Livros admiráveis como “A Janga-
da de Pedra”, “Memorial do Convento”, “O Evangelho 
Segundo Jesus Cristo” e “Ensaio sobre a Cegueira”, 
entre vários outros, lhe deram, com toda justiça, o Prê-
mio Nobel de Literatura.

De origem muito humilde, Saramago teve de 
abandonar os estudos aos 12 anos para ajudar no 
orçamento familiar. Isso não o impediu, entretanto, de 
tornar-se um intelectual de grande poder de análise e 
um escritor genial e prolífico.

Ademais de seus enormes méritos intelectuais e 
artísticos, Saramago também tinha o mérito político-
social de dedicar-se à luta contra as injustiças. Nunca 
esquivou-se das polêmicas e sempre defendeu com 
afinco as causas que julgava justas. 

O Brasil, maior país de idioma português, fica um 
pouco órfão, um pouco mudo, com a morte do maior 
escritor da pátria da língua lusitana. 

Em vista do exposto, conclamamos os nobres 
Pares a apoiar este importante requerimento.

Sala das Sessões, – Senador Aloizio Merca-
dante.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência recebeu do Presidente da Câmara dos 
Deputados o Ofício nº 929/10/SGM-P, encaminhando 
o processado da Medida Provisória nº 481, de 2010, 
tendo em vista o término do prazo de sua vigência, em 
10 de junho de 2010.

O expediente, juntado ao processado da Medida 
Provisória nº 481, de 2010, vai à publicação.

A Presidência comunica ao Plenário que publi-
cou o Ato Declaratório nº 19, de 2010, do Presidente 
da Mesa do Congresso Nacional, de encerramento do 
prazo de vigência da referida Medida.

A matéria vai à Comissão Mista, nos termos do 
art. 11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.

São os seguintes o ofício e o Ato De-
claratório:

Of. nº 929/2010/SGM-P

Brasília, 11 de junho de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Encaminha processado de Medida Provi-
sória

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para os fins do 

disposto no art. 11, combinado com o parágrafo único do 
art. 14, da Resolução nº 1, de 2002-CN, o processado 
da Medida Provisória nº 481, de 2010, que “Autoriza o 
Poder Executivo a doar estoques públicos de alimentos 
para assistência humanitária internacional”, tendo em 
vista o término do prazo de vigência em 10-6-2010, nos 
termos do art. 62 da Constituição Federal.

Atenciosamente, – Michel Temer, Presidente.

ATO  
DO PRESIDENTE DA MESA  

DO CONGRESSO NACIONAL Nº 19, DE 2010

ATO DECLARATÓRIO

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, nos 
termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, 
de 2002-CN faz saber que a Medida Provisória nº 481, 
de 10 fevereiro de 2010, que “Autoriza o Poder Executivo 
a doar estoques públicos de alimentos para assistência 
humanitária internacional”, teve seu prazo de vigência 
encerrado no dia 10 de junho do corrente ano.

Congresso Nacional, 16 de junho de 2010. – Se-
nador José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso. 
Nacional

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
primeira parte do período do Expediente foi em home-
nagem aos quinze anos da Redevida.

Há oradores inscritos.
Pela ordem, Senador Flávio Arns. 
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR.) – Na sessão 

de hoje, Presidente, é possível me inscrever para uma 
comunicação inadiável?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Drª Cláudia Lyra, Secretária-Geral Executiva está fa-
zendo a inscrição de V. Exª, para uma comunicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Já 
há inscrições como Líder, que me solicitaram quando 
da fase anterior, e eu já as fiz. O primeiro Líder, que 
tem prioridade, é o Senador Arthur Virgílio. Depois, 
como orador inscrito, é o Senador Papaléo Paes. E 
depois, alternaremos, como pactuamos nas sessões 
anteriores, para uma comunicação inadiável.

Então, a prioridade é para o Líder, e o primeiro 
Líder inscrito é o Senador Arthur Virgílio, do PSDB, que 
foi também o inspirador da sessão de homenagem à 
Redevida, que comemora quinze anos. Como estamos 
alternando, depois será um orador inscrito. E o primeiro 
orador inscrito é o Senador Papaléo Paes.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Senador, se for possível me inscrever para uma co-
municação inadiável. Estou inscrito pela ordem, mas 
eu abriria mão da minha inscrição e falaria para uma 
comunicação inadiável, se for possível.

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, trago 
dois assuntos à Casa e pretendo abordá-los de ma-
neira bastante breve.

Eu andava pelos corredores da Casa outro dia, 
quando fui abordado pela Srª Sebastiana Castro, junto 
com a Srª Maria Letícia Mota Silva. Esta é Presidente 
da Associação dos Servidores do Serpro, do Ministé-
rio da Fazenda, no meu Estado. Elas me indagaram 
sobre a que ponto andava a tramitação da PEC nº 6, 
de 2004, de minha autoria, que teve como relator o 
eminente Senador Eduardo Suplicy, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

Eu informei às duas legitimamente interessadas 
no assunto, Sebastiana Nobre de Castro e Maria Le-
tícia Mota Silva, que a matéria aguarda inclusão na 
Ordem do Dia. E eu, neste momento, peço a inclusão 
da matéria na Ordem do Dia, Sr. Presidente, porque é 

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL472



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30439 

angustiante a situação dos funcionários públicos que... 
É uma história longa. Deveriam ter sido efetivados, e 
agora querem jogá-los às traças, ao opróbrio, como se 
inservíveis fossem, eles que prestaram serviços ines-
timáveis ao País. E essa PEC corrige, com o relatório 
e as modificações propostas pelo Senador Suplicy, 
corrige as deficiências.

O que se pretende é a estabilidade temporária 
desses cidadãos e a discussão do enquadramento de-
les. Isso já é de conhecimento do Líder do Governo, 
já é de conhecimento de todos da Casa, foi sobeja-
mente debatido na Comissão de Justiça, e falta agora 
que essa PEC 6, com o relatório do Senador Eduardo 
Matarazzo Suplicy, seja discutida no plenário, para sol-
vermos uma situação que é terrivelmente prejudicial 
para funcionários do País inteiro e, no meu Estado, 
para diversos deles, que servidores do Serpro estão 
com o seu futuro muito incerto. 

Portanto, pediria à Mesa que incluísse na Ordem 
do Dia, para votação, a PEC nº 6, de 2004, que é de 
minha autoria, com o relatório do Senador Eduardo 
Suplicy.

O outro tema, Sr. Presidente, Senador Papaléo, é 
extremamente relevante para o meu Estado: é sobre a 
refinaria de petróleo do Amazonas, que tem uma his-
tória muito bonita. Nos anos 50, um industrial chama-
do Isaac Benaion Sabbá, um desbravador, implantou 
uma refinaria de petróleo em pleno coração da selva 
amazônica. E foi uma proeza tão arriscada, algo tão 
corajoso, tão ousado que ele foi capa da revista Time 
Magazine, nos anos 50. E a refinaria prosperou. Pas-
sou por momentos de incerteza, foi estatizada no final 
do Governo Goulart, depois foi devolvida à iniciativa 
privada, depois foi absorvida pela Petrobras e virou Re-
man – Refinaria de Manaus, mas sem tirarem o nome 
de homenagem a Isaac Benaion Sabbá.

Ora, eu vejo a tradição – isso para mim é impor-
tante – a tradição, o fato história, o fator histórico. Eu 
vejo como relevantes os aspectos a serem aqui pon-
tuados. E vejo também que, se desativarem, como 
chegaram a ameaçar, a Refinaria de Manaus, o Ama-
zonas perderá a possibilidade de consolidar um gran-
de polo petroquímico a partir do consorciamento do 
óleo, que neste momento jorra abundantemente da 
bacia do Solimões em Urucu, e o gás natural. Então, 
estariam negando o passaporte ao Amazonas para 
a consolidação do seu polo petroquímico. Isso é sim-
plesmente inaceitável; é simplesmente impossível de 
ser compreendido e entendido por um cidadão ou uma 
cidadã amazonenses.

Há aspectos que são de enorme gravidade. E eu 
estou repisando – é o terceiro discurso que faço sobre 
isso – uma questão que não sei se já é de completo 

entendimento da Casa. Foi publicado que, no Plano 
Estratégico de Investimento da Petrobras, não consta-
ria nada, entre 2011 e 2014, para a Refinaria de Ma-
naus e que, portanto, essa refinaria seria desativada 
formalmente ou mantida como um terminal de nada, 
um terminal de coisa nenhuma, seria mantida nomi-
nalmente, esvaziada.

Eu, então, fiz a denúncia. Outros Parlamentares 
do meu Estado fizeram a denúncia. Recebi um tele-
fonema muito gentil do Ministro Márcio Zimmermann, 
de Minas e Energia, que mostrou competência, porque 
ele estava em Manaus com o Presidente da República 
e teve, ainda assim, a gentileza de me telefonar com 
uma palavra tranquilizadora.

Disse a ele que havia, poucos minutos antes – e 
por isso ele me ligou certamente –, feito uma advertên-
cia de que era inaceitável e que não me restava recurso 
senão a obstrução da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
caso não houvesse uma explicação muito clara e do-
cumentada, mostrando quais os investimentos a se-
rem feitos. Não basta a palavra. Tem de mostrar! “Os 
investimentos de 2011 a 2014 serão tais, tais e tais, 
no valor de tantos milhões de reais.” Isso é o que me 
convencerá. Não será a palavra. Não será o tapinha 
nas costas. Quero prova clara da preocupação com 
investimentos. O desinvestimento me terá pela frente, 
obviamente, porque essa é uma destinação do meu 
próprio mandato.

Garantiu-me o Ministro que vai mostrar, ao lon-
go desta semana, que não há perspectiva de se de-
sinvestir, de se retirarem os investimentos da refinaria 
de Manaus. E isso, se for cabalmente demonstrado, 
cabalmente provado, obviamente me resta agradecer 
ao Ministro e esclarecer aquilo que teria sido, ao fim e 
ao cabo, Senador Flávio Arns, um mero mal-entendido. 
Se não for um mero mal-entendido, obviamente não 
terei outra opção a não ser fazer esta coisa desagra-
dável que é me empenhar para obstruir as sessões do 
Congresso que votariam a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias, porque vou dar um dado sobre a repercussão 
financeira imediata sobre o meu Estado, Senador Mo-
zarildo Cavalcanti.

A desativação da Refinaria Isaac Sabbá, da Re-
man, da Refinaria de Manaus, custaria, em termos de 
redução do ICMS, Sr. Presidente, 25% logo de início.

Perderíamos 25% do ICMS. Isso repercutiria no 
Estado e na sua capacidade de investir, repercutiria na 
capital, em Manaus, e na sua capacidade de investir 
e repercutiria nos Municípios, praticamente todos eles 
pobres, do meu Estado. O Amazonas não pode abrir 
mão de 25% do seu ICMS.

Então, entendi, e foi assim que a Bancada de 
Deputados e de Senadores também entendeu, como 
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algo de enorme gravidade, algo que não pode ficar no 
limbo, não pode ficar no meio termo, não pode ficar no 
muro, não pode ficar na dúvida. Tem que ser esclare-
cida essa dúvida, tem que ser escoimado esse limbo, 
tem que ser aclarada essa questão.

O Ministro me prometeu falar-me sobre a matéria 
nesta semana...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já 
concluo Sr. Presidente.

Prometeu falar-me nesta semana e eu aguardarei 
o Ministro, mas aqui está a terceira advertência que faço: 
não posso, como nenhum Parlamentar, em sã consci-
ência, poderia permitir tamanha lesão aos interesses do 
seu Estado, eu não posso consentir com o desinvesti-
mento, com a desativação, com o apequenamento da 
Refinaria de Manaus. Não posso consentir com isso. 
Se o Ministro estiver certo e ele puder me provar que 
investimentos estão previstos e investimentos aconte-
cerão, melhor para todo mundo. Eu sempre digo que 
prefiro a paz, embora não tema jamais os momentos 
de guerra, que são necessários à vida de quem entra 
em contradição com outros interesses representando 
o seu Estado numa Casa que é própria para a defesa 
dos Estados, que é o Senado Federal...

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não 
é à toa e bem a propósito, nós temos aqui, enquanto 
há oito Deputados Federais do meu Estado e outros 
Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Ge-
rais têm dezenas de Deputados Federais, aqui somos 
três por Estado.

Quando, tolamente, algumas pessoas dizem que 
precisamos extinguir o sistema bicameral porque o di-
retor fulano colocou no bolso um dinheiro... Prendam o 
diretor fulano, demitam o diretor fulano, mas extinguir 
o Senado por causa disso, como alguns chegaram, 
tolamente, a dizer quando o Senado viveu a sua últi-
ma crise, significaria desequilibrar, contra os Estados 
pobres, a relação na Federação brasileira. O que torna 
um Estado pobre capaz de enfrentar os Estados ricos 
quando há choque de interesses é precisamente o fato 
de que, se, na Câmara, os Estados pobres levam des-
vantagem porque têm menos Deputados, aqui somos 
três a três. Cada Estado tem três, nós temos um peso 
igual ao dos demais Estados.

Então, chega a ser absolutamente ignorante al-
guém imaginar que a solução para alguma coisa, por 
mais que tenha havido crise ou que venham a acontecer 
mais dez crises no Senado, imaginar que a solução para 
alguma coisa seja extinguir o Senado. Se a crise for da 
Câmara, então a solução seria extinguir a Câmara? Se 

for dos dois, fecham-se os dois? Quem pensa assim é 
Hugo Chávez, quem pensa assim é Fidel Castro, quem 
pensa assim é quem não preza a democracia; quem 
pensava assim era Oliveira Salazar, pessoas que não 
prezam a democracia. Isso corresponde àquela estória 
do marido traído que troca o sofá em vez de trocar de 
mulher ou da mulher traída trocar de sofá em vez de 
trocar de marido. O traído troca de sofá.

Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Eu 

quero, primeiro, me solidarizar com V. Exª no que tan-
ge à questão da refinaria. Eu acho um absurdo que, 
neste País, cuja Constituição diz ser uma obrigação 
da República eliminar as desigualdades regionais, se 
faça qualquer coisa contra a mais pobre das regiões, 
a Região Norte. Somos vizinhos de Estado. O Amazo-
nas é um gigante em termos de proporção territorial, 
mas que precisa muito ter não só as receitas próprias 
da arrecadação, como o aporte financeiro do Governo 
Federal. E o que nós vemos durante cinco anos, Sena-
dor Arthur Virgílio – tive o trabalho de levantar ontem –, 
aliás, nos cinco anos do Governo Lula, é que apenas 
5% das transferências voluntárias do Governo Fede-
ral foram feitas para a Amazônia toda. Imagine 95%, 
portanto, para as outras regiões, e não para a mais 
pobre. E agora V. Exª colocou um ponto fundamental 
para a Amazônia, para as Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste: eliminar o Senado significa eliminar a 
Casa que mantém o equilíbrio da Federação. Aí eu vou 
justamente dar aqui o contraponto.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É de 
uma estupidez palmar, não é?

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Exata-
mente. Só em regimes de exceção ou com democracia 
adjetivada é que se pode pensar nisso.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Hou-
ve o escândalo do “mensalão”. Então, vamos acabar 
com o Executivo? Imagine. Falta bom senso a certos 
analistas, a certos críticos.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – En-
tão, por exemplo, como seria São Paulo, sozinho, ter 
70 Deputados Federais, mais do que a Região Norte 
toda, se aqui não houvesse o contraponto de haver três 
Senadores do Amazonas, três Senadores do menor 
Estado da Federação, que é Roraima, três do Esta-
do do Amapá...? Como é que ficaria isso aqui? Seria 
apenas um domínio exclusivo dos mais fortes e a ine-
xistência dos mais fracos. Eu me lembro de quando 
aprovei duas leis minhas, autorizativas, que autoriza-
vam a criação da Universidade Federal de Roraima e a 
Escola Técnica Federal de Roraima. Nós não tínhamos 
um Senador. Não fora um Senador do Acre, nós não 
teríamos quem nos defendesse aqui, considerando 
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que ninguém podia admitir, àquela época, a criação 
dessas instituições federais lá. Portanto, quero para-
benizar V. Exª pelo oportuno discurso que faz tanto em 
defesa da refinaria, que eu diria que não é só do seu 
Estado, mas da Amazônia Ocidental, principalmente, 
como pela defesa que faz do Senado, que aqui e acolá, 
quase que a toda hora, a gente está ouvindo ou len-
do articulistas de peso defendendo essa tese de que 
o Senado não merece existir porque é caro demais, 
como se, por exemplo, não se devesse gastar com 
saúde porque é caro, como se não se devesse gas-
tar com educação porque é caro. O Senado faz muito 
bem à democracia e faz muito bem, principalmente, à 
Federação. Portanto, parabéns!

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Presidente.

Para concluir, veja bem que é também minimi-
zar o que os legisladores fizeram lá atrás, aqueles 
que montaram a civilização brasileira. E a civilização 
parlamentar,...

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...que 
é a terceira em tradição. Ou seja, em funcionamento 
contínuo – é um dado surpreendente –, o Brasil é o 
terceiro país em funcionamento contínuo do Congres-
so, apesar de alguns momentos, de alguns eclipses 
ditatoriais de que padeceu. Os Estados Unidos são o 
segundo país em funcionamento contínuo do seu Par-
lamento; e a Inglaterra, que é a mãe do Parlamento 
Ocidental, é o primeiro e nós somos o terceiro. Ora, 
sinceramente, isso não é pouco patrimônio, é muito 
patrimônio, é muita cultura parlamentar.

Obviamente, nós... O voto secreto não foi inven-
tado por ser inventado. Correspondia ao desejo de se 
proteger a consciência do legislador da pressão do po-
der econômico, da pressão dos poderes autoritários, 
enfim. Muitos episódios de voto secreto estão sendo 
extintos por nós e alguns são resguardados em nome 
da independência do voto. Ou seja, a sabedoria de 
quem legislou antes de nós não deve ser jogada de 
lado, como se nós estivéssemos inventando a roda, 
porque quem inventou a roda foram os chineses, não 
fomos nós.

Mas, de qualquer maneira, o Senador Mozarildo 
tem toda a razão. Nós somos sete Estados, incluindo 
Tocantins, no Norte: quatro na Amazônia Ocidental e 
três na Amazônia Oriental. São 21 Senadores. Isso 
pesa muito. Não tem Bancada aqui com esse peso. 
Todas são menores. A minha, que é uma das maiores, 
tem 14 Senadores de todos os Estados; a Bancada do 
Norte sozinha tem 21 Senadores. Faltava até, de fato, 
uma união, um regimento interno mínimo, uns dois ou 

três pontos em comum para nortear a atuação, quem 
sabe tirar um coordenador-geral da Bancada do Nor-
te. São ideias que não nos ocorrem, que, se não es-
miuçamos muito, se fazemos com dois ou três pontos 
fundamentais, a gente realmente constitui uma força 
incapaz de a ignorarem.

Mas, para finalizar, Presidente, eu digo que aguar-
do a manifestação do Ministro Márcio Zimmermann, 
figura muito gentil, muito correto no relacionamento 
comigo até o presente momento. Aguardo as suas 
explicações. Eu quero demonstrações cabais de que 
haverá investimentos. Quero saber quantos bilhões 
de reais entre 2011 e 2014, a partir de quando, como 
será o cronograma todo... Quero saber isso tudo mui-
to direitinho, porque a notícia foi alarmante, criou um 
cataclismo no meu Estado e sei que abala a Amazô-
nia Ocidental como um todo, porque a refinaria serve 
à Amazônia Ocidental como um todo.

Espero não ter mesmo que tomar nenhuma ati-
tude desagradável, mas tomarei atitude desagradá-
vel, porque mais desagradável do que tudo é pensar 
em desativar ou minimizar a Refinaria Isaac Sabbá, 
a Refinaria de Manaus, que é o passaporte para um 
poderoso polo petroquímico que está nascendo, a 
partir do consorciamento do óleo com o gás da bacia 
do rio Solimões.

Ouço o Senador Papaléo Paes, antes de en-
cerrar.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador Ar-
thur Virgílio, quero me solidarizar com V. Exª por real-
mente trazer um assunto extremamente importante, não 
só para o seu Estado, mas para nossa Região Norte. 
A refinaria a que V. Exª se refere é um patrimônio do 
seu Estado que deve ser preservado e mantido, a todo 
custo, em condições de poder desenvolver o trabalho 
a que se destina. Então, quero me solidarizar com V. 
Exª, reconhecendo que V. Exª, como eu ouvi de um... 
Estavam escritas palavras de um grande político de 
um partido que não é o seu –digo seu, mas é o nosso 
–, e nem com ele tem aliança, dizendo que V. Exª é o 
político mais importante e mais eficiente que já passou 
pelo Estado do Amazonas. Então, isso nos honra mui-
to, primeiro por ser do nosso Partido, o grande PSDB; 
depois, pela convivência, pela questão pessoal, pois 
tenho a honra de ser seu amigo e de conviver no dia a 
dia aqui. Quanto à questão Senado, ai de nós, Estados 
do Norte, se não tivéssemos a representação iguali-
tária como têm os outros Estados! Ai de nós! Sempre 
devemos desconfiar de quem é a favor da extinção do 
Senado, porque há aí um interesse extremamente di-
recionado aos grandes Estados poderosos...

(Interrupção do som.)
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O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Atentai bem, 
Sr. Presidente! Aos pequenos Estados prejudicados 
pelos poderosos, quando aqui dentro, sim, aqui a dis-
tribuição de poder no País é democrática através do 
Senado Federal. Somos uma Bancada forte, de 21 Se-
nadores e que, realmente, decidimos aqui nesta Casa. 
Parabéns pelo desempenho que V. Exª tem nesta Casa. 
E quero, mais uma vez, referenciar a minha admiração 
ao grande político que V. Exª é, minha admiração ao 
ser humano e à sua inteligência. Parabéns a V. Exª e 
parabéns ao Amazonas.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mui-
to obrigado, meu querido amigo e companheiro, Se-
nador Papaléo Paes. É recíproco esse sentimento de 
admiração e de respeito. Agradeço a V. Exª o aparte 
e a solidariedade ao meu Estado nessa hora difícil 
em que pairam dúvidas sobre o futuro da Refinaria 
de Manaus, que é o passaporte para o polo petroquí-
mico que queremos consolidar no Amazonas. Muito 
obrigado. V. Exª sabe que o seu Estado conta com a 
minha solidariedade e conta com a solidariedade dos 
meus colegas Senadores do Estado do Amazonas. É 
precisamente isso.

Agradeço o aparte e encerro, Sr. Presidente, 
dizendo que aguardo a palavra e a manifestação do 
Ministro Márcio Zimmermann, conforme ele prometeu, 
atento e gentil como se revelou, para nós, se Deus 
quiser, tirarmos essa dúvida de uma vez por todas do 
cérebro, da cabeça do povo do Amazonas. A refinaria 
é intocável, e nós vamos defendê-la. Nós temos meios 
para defendê-la e saberemos fazê-lo.

Espero que não haja necessidade, até porque é 
muito desgastante investir força, investir energia boa 
em algo que deveria ser consenso, jurisprudência no 
País. Quer fazer uma refinaria em outro lugar? Faça; 
quer fazer duas ou três? Faça. Mas não mexa com a 
minha, não aniquile a minha, não prejudique o meu 
Estado.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Após o brilhante pronunciamento do Senador Arthur Vir-
gílio defendendo a sua região e o Brasil, vamos chamar 
um orador inscrito. Este orador é o Papaléo Paes.

Quero vê-lo superar a si mesmo, porque ele fez 
um extraordinário pronunciamento em homenagem à 
Redevida. Há poucos instantes, Papaléo fez um pro-
nunciamento de muita competência, e quero vê-lo su-
perar a si mesmo nesta tarde de segunda-feira, em que 
o Senado da República dá um exemplo de trabalho, 
debruçando-nos sobre os problemas do nosso País e 
prestando as homenagens devidas, como prestamos 
à Redevida.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Eu trouxe uma discurso formalizado para apre-
sentar à Casa nesta tarde. Após a brilhante sessão em 
que se homenageou a Redevida, estamos, agora, na 
segunda parte da sessão da tarde.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
o movimento popular pela moralização da política, de 
que resultou a proposição conhecida como Ficha Lim-
pa, acaba de nos dar uma lição – a nós Parlamenta-
res, principalmente – e de apontar uma nova direção 
na participação ativa dos eleitores na política. Mais 
que somente comparecer, a cada pleito, às sessões 
eleitorais, o brasileiro começa a manifestar ativamente 
sua preocupação com a lisura de comportamento de 
seus representantes. 

A importância dessa mobilização, enfim vitoriosa 
com a aprovação da lei no Congresso Nacional e com 
a decisão do TSE de fazê-la vigorar já para o pleito 
deste ano, não deve ser diminuída pela atitude cínica 
dos que pensam que, no fundo, nada mudará.

Foi vencida a interpretação, aliás reacionária, 
segundo a qual se está a perpetrar uma violação do 
princípio jurídico da não retroação da lei contra o réu. 
Não somente se trata de legislação eleitoral, e não 
penal: a possibilidade da busca de abrigo na imuni-
dade parlamentar – muitas vezes disfarce da impu-
nidade parlamentar – e do foro especial constitui, na 
verdade, um abuso do direito de plena defesa, uma 
forma espúria de protelar condenações e achincalhar 
a moral política.

É até lugar-comum, Sr. Presidente, a noção de 
que o brasileiro “não sabe votar” – na expressão infeliz 
de famoso atleta – e de que somente participa na urna, 
esquecendo-se, em seguida, até dos nomes que aca-
bou de sufragar. De fato, por inúmeras razões, ligadas 
à nossa legislação eleitoral, à nossa ainda incipiente 
experiência democrática e ao nível de informação de 
parte de nossa população, a atividade política parece 
distanciada do cidadão-eleitor.

Políticos se afiguram, para muitos brasileiros, 
como existindo apenas durante as campanhas eleito-
rais, quando fazem promessas e concedem pequenas 
benesses em troca dos votos. No interregno entre elei-
ções, ao longo das legislaturas, quando são notícia, é 
de caráter negativo: corrupção, defesa de interesses 
pessoais ou corporativos, nepotismo, enfim, só notí-
cias negativas. 

A discussão das formas de se aperfeiçoar a re-
presentação constitui o debate interminável da re-
forma político-eleitoral, com que se gasta papel nas 
publicações e a voz nos parlamentos, sem avanço. 
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Interesses contraditórios de partidos, de regiões e de 
indivíduos impedem a obtenção de consenso entre os 
membros do Congresso Nacional. Por isso, é saudá-
vel que iniciativas como a do Ficha Limpa partam dos 
eleitores, dos cidadãos cujos impostos sustentam o 
Estado e cujos interesses maiores somos trazidos até 
aqui para defender.

Entretanto, Sr. Presidente, a população não deve, 
agora, dormir sobre os louros dessa conquista. Ao con-
trário, é necessário que se mantenha mobilizada para 
fiscalizar tanto nossa atuação no Congresso quanto 
a lisura do processo eleitoral. Cobrar dos partidos o 
cumprimento da lei e dos tribunais eleitorais a punição 
de seus eventuais violadores.

Mobilização popular significa manter-se atento 
aos crimes eleitorais e, mais importante, significa de-
nunciar às autoridades qualquer irregularidade. Demo-
cracia significa a prevalência da vontade da maioria do 
povo. Por isso, o eleitor é, em princípio, o elo mais forte 
do Estado de Direito. Mas, para exercer a soberania, o 
povo precisa se manifestar continuamente, cobrando de 
governantes e parlamentares uma atuação condizente 
com o seu papel de gestores da coisa pública e de re-
presentantes da população; dos tribunais, o processo 
expedido deve ser sempre a favor do povo. Não pode 
permanecer alheio ao que acontece nos gabinetes, 
plenários e salas de juízo.

O abuso do poder econômico, seja oriundo do 
controle do Erário pelos que estão em cargo executivo, 
seja das posses dos que detêm fortuna pessoal, deve 
ser confrontado diuturnamente pela população.

Não tenho ilusões de que o exercício pleno da ci-
dadania possa ser efetivado enquanto muitos eleitores 
brasileiros seguirem vivendo no limiar da pobreza e da 
miséria, na dependência do assistencialismo do Estado 
ou de benefícios ou benfeitores mal-intencionados. 

Não tenho ilusões de que, sem uma educação 
e uma saúde pública de qualidade, essas populações 
mais desassistidas possam, efetivamente, se mobilizar 
pela moralização da atividade política. Mas o que o epi-
sódio do envio do projeto Ficha Limpa demonstra, como 
antes sucedeu com o Movimento Diretas Já, é que uma 
parcela ampla da opinião pública, conscientizada, pode 
e deve, em seu nome e no nome das massas, dizer 
aos governantes que não aceitam mais abusos.

Com muita honra, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
concedo a V. Exª o aparte.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Papaléo Paes, V. Exª faz um discurso muito oportu-
no a 103 dias da eleição. É muito importante o que V. 
Exª frisou. Essa lei, embora tenha tido já uma iniciativa 
anterior do Senador Pedro Simon, não estava andando. 
Com a iniciativa popular, digamos assim, articulada pela 

CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil), 
pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela Associação 
dos Magistrados Brasileiros e outras instituições, con-
seguiu colher, como disse V. Exª, mais de 1,6 milhão 
de assinaturas no papel e mais outras tantas via Inter-
net. Então, a mobilização popular foi fundamental para 
que a legislação fosse aprovada. Agora, lei por lei, nós 
temos lei para um lado e lei para outro. Não está dis-
tante ainda, na minha cabeça, a Lei Falcão, que, sob o 
pretexto de calar a oposição, proibiu a participação ao 
vivo, quer dizer, a fisionomia do candidato, mas apenas 
fotografia do candidato e a sua biografia. Ao mesmo 
em que proibiu que fosse candidato qualquer pessoa 
que estivesse sendo processada. Aí temos de fazer 
uma diferenciação entre direito e a famosa inquisição 
do passado. Então, fabricar pessoas processadas é 
fácil, e a legislação que saiu daqui é perfeita ou quase 
perfeita quando diz que só aqueles que forem conde-
nados por um colegiado de juízes, porque até um juiz 
sozinho, uma cabeça só, pode cometer um equívoco. 
Então, é importante que... O mecanismo jurídico nós 
temos; o TSE disse que vale para esta eleição, o que 
está faltando, Senador Papaléo? Exatamente o que V. 
Exª colocou: é a participação popular agora, na hora 
de votar, daqui a 103 dias. Que votem de acordo com 
a sua consciência, que não sofram com ações, não 
sejam corrompidos ou comprados, como costuma-
mos dizer, por quem está no poder, por quem está na 
máquina, por quem tem dinheiro. O Governador de 
Roraima disse para mim, claramente...

(Interrupção do som.)

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – ...quan-
do fui argumentar com ele sobre alguns equívocos que 
ele estava cometendo. Ele disse: “Olha, quem ganha 
eleição, principalmente aqui em Roraima, é quem tem o 
poder e quem tem dinheiro. Portanto, não tenho medo 
de perde esta eleição”. Porque? Ele quis dizer, que ele 
ia pressionar os funcionários concursados, muito mais 
os comissionados, os terceirizados, que ele ia pres-
sionar e, de alguma forma, coagir os empresários, e 
que ia, portanto, com aqueles que não pudesse fazer 
nenhuma coisa nem outra, comprar. 

Então, é por isso que é importante que o povo 
saiba que o voto que ele dá sozinho, na frente da urna, 
individualmente, é muito importante para mudar essa 
realidade de alguns setores da política do Brasil. Infe-
lizmente, é a minoria, mas uma minoria que contamina 
todos, porque dificilmente alguém diz: “Ah, é o Senador 
A, B ou C que é corrupto”, mas dizem: “Os Senadores 
são corruptos; o Senado é corrupto!”, como dizem da 
Câmara, como dizem das assembleias. Agora, os go-
vernadores que têm o poder na mão, a caneta na mão, 
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como se diz, fazem como esse meu Governador de 
Roraima atual – meu, não; infelizmente, o Governador 
de plantão –, que disse: “Quem tem poder e dinheiro 
não perde eleição”. Isso só o povo pode mudar. Não 
vai ser legislação, não vai ser Polícia Federal, não vai 
ser Ministério Público Federal, não vai ser Justiça Elei-
toral que conseguirá mudar essa coisa que ele próprio 
já acha que é a mentalidade do povo. Então, eu confio 
no povo de Roraima, como eu confio no povo brasileiro 
como um todo, que nós poderemos dar uma grande 
mudança nesta eleição, daqui a 103 dias.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Mozarildo. V. Exª toca em pon-
tos que realmente acontecem lá pelos nossos lados 
e acontecem também no restante do Brasil. Mas lá 
é que nós assistimos mais a isso. Nós já vimos, em 
campanhas onde o governo é envolvido, que os cabos 
eleitorais daqueles que estão no poder são servidores 
nomeados por DAS. Humilham até essas pessoas lá, 
que nos conhecemos uns aos outros. Humilham. De 
repente, você vai até uma esquina, na qual há aqueles 
bandeiraços, e lá estão aquelas pessoas que ganham 
um DAS, porque precisam, submetendo-se àquilo. En-
tão, essa submissão é consequência da necessidade, 
vejam, dessas pessoas. Imaginem aquelas que não 
têm salário nenhum! Mas sempre digo: percam um 
DAS, mas não percam a sua dignidade. Denunciem, lá 
no Tribunal Eleitoral, pelo amor de Deus, todos esses 
casos de submissão a favor de um voto. Denunciem à 
Justiça Eleitoral, senão não conseguiremos alcançar 
o objetivo de todas as pessoas de bem. 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Denun-
ciem e, preferencialmente, não votem nessas pessoas, 
porque o voto é secreto.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Ah! De-
nunciem e não votem! Ah! Isso é uma verdade! O voto 
é secreto. Quem é que gosta de ser invadido na sua 
intimidade democrática, para dizer: olha, tu tens que 
votar...? Sabe, o que eu faço, Senador Mozarildo Ca-
valcanti? Sinceramente. Encontrei com um grupo de 
colegas – são muito simpáticos comigo, meus colegas, 
gostam de mim e confiam em mim –, mas, Mozarildo, 
não tenho coragem de pedir um voto para eles. Sabe 
por quê? Eu peço com tanta, assim tão encabulada-
mente, porque eles são pessoas esclarecidas – olha 
só o que eu peço –, são pessoas esclarecidas, que me 
conhecem e sabem quem eu sou, então têm a liberda-
de para escolher o candidato. Entendeu? Eu preciso 
deles, mas fico muito inibido para pedir, exatamente 
para não ferir a liberdade de escolha. Então, nesses 
que obrigam, não votem, não votem e denunciem!

Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti.

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de con-
vocar os tribunais eleitorais – os TREs das 27 Unida-
des Federadas e o TSE – para o exercício imparcial 
de seu papel de fiscalizar as eleições. O princípio da 
independência entre os Poderes adquire, por ocasião 
das eleições, talvez seu caráter mais necessário e ur-
gente. Nada pode ser pior que tribunais eleitorais sobre 
os quais os ocupantes do Executivo tenham alguma 
influência ou injunção.

Com eleitores e juízes atuantes, tenho a certeza 
de que teremos pleitos limpos e de que serão empos-
sados governantes e parlamentares mais comprome-
tidos com a moralidade pública e com os interesses 
desta Nação. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, 
Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora vamos chamar, estamos alternando, uma co-
municação inadiável, Senador Flávio Arns, PSDB do 
Paraná.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, 
eu gostaria de requerer ao Senado Federal, a este 
Plenário um voto de aplauso a Antonio Carlos Caruso 
Ronca, por ter sido escolhido, no dia 8 de junho pas-
sado, Presidente do Conselho Nacional de Educação, 
cargo que ocupará pelos próximos dois anos.

Mestre e Doutor em educação, Antonio Ronca 
possui extraordinário currículo dedicado à educação, 
tendo exercido o ensino universitário de diversas dis-
ciplinas ligadas à área.

É Professor Titular da Faculdade de Educação da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo 
sido orientador de teses de mestrado e doutorado. Na 
instituição PUC São Paulo, o Professor Ronca ocupou 
a Reitoria entre 93 e 2004.

Destaca-se ainda, Sr. Presidente, por expressi-
va produção científico-literária, sendo autor de livros, 
capítulos de livros, comunicações completas em con-
gressos, artigos em periódicos especializados e em 
jornais.

No Conselho Federal de Educação, colegiado 
do qual faz parte como Conselheiro desde de 2004, 
Antonio Ronca exerceu a Vice-Presidência e a Presi-
dência da Câmara de Educação Superior, bem como 
a Presidência da Comissão Bicameral de Formação 
de Professores.

Antonio Ronca atuou ainda como Conselhei-
ro e Presidente do Conselho Curador da Fundação 
Padre Anchieta, da TV Cultura; como Presidente da 
Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas 
sobre o Trabalho – Unitrabalho – e como Presidente 
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da Associação Brasileira das Universidades Comuni-
tárias – Abruc.

Com essas e tantas outras missões, brilhante-
mente desempenhadas na área de educação, Antonio 
Ronca enriquece ainda mais o Conselho Nacional de 
Educação, agora como Presidente, inspirando-nos com 
a certeza de que a sua gestão será profícua, das mais 
relevantes conquistas para a educação no Brasil.

Então, eu quero, Sr. Presidente, solicitar esse 
voto de aplauso ao Presidente da Conselho Nacional 
de Educação, Antonio Carlos Ronca, PUC, São Paulo, 
já Conselheiro há vários anos e, agora, Presidente.

Quero destacar que o Professor Ronca já este-
ve por várias vezes aqui, no Congresso Nacional, no 
Senado Federal, participando de debates, discussões, 
audiências públicas e sempre com uma vasta contri-
buição a oferecer não só ao Congresso Nacional, mas 
ao Brasil.

Então, quero também dizer ao Professor Ronca, 
bem como aos demais membros do Conselho Nacio-
nal de Educação de que estamos à disposição tam-
bém no Senado Federal, nas várias comissões, para 
uma integração de esforços a favor da educação em 
nosso País.

Quero, além do requerimento, Sr. Presidente, 
dizer da satisfação de ter estado, na sexta-feira da 
semana passada, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 
participando de uma reunião das lideranças da Pastoral 
da Criança, no Estado de Minas Gerais e também no 
Estado do Espírito Santo, que estavam participando 
da mesma reunião em Belo Horizonte.

Quero destacar que a Pastoral da Criança é uma 
iniciativa de Igreja Católica, mas também com a colabo-
ração de muitas outras igrejas e mesmo de muitas ou-
tras pessoas que não professam denominação religiosa. 
É uma iniciativa que existe há 27 anos no Brasil.

Iniciou os seus trabalhos, a Pastoral da Criança, 
27 anos atrás, no Município de Florestópolis, Paraná, 
norte do Paraná, norte do meu Estado. E a partir do 
Município de Florestópolis, a Pastoral se expandiu para 
cerca de 4,1 mil Municípios no Brasil, e para cerca de 
20 países no mundo.

A Pastoral da Criança, neste momento, está aten-
dendo 2 milhões de crianças em situação de pobreza 
no Brasil, e certamente terá atendido alguns milhões 
de crianças no decorrer desses 27 anos. Basta di-
zer que, quando a Pastoral da Criança completou 20 
anos de existência, eu estive em Florestópolis para 
os festejos. Aliás, eu quero dizer que tenho alegria de 
estar colaborando e participando desde o início – 27 
anos atrás. Mas, nos 20 anos da Pastoral da Criança, 
eu estive em Florestópolis, também, e no decorrer da 
missa, jovens, lá de Florestópolis, levavam fotografias 

para o altar, no momento do ofertório, de crianças 
desnutridas, doentes, que, provavelmente, morreriam 
com muita dificuldade, levando para o altar. E os jo-
vens que estavam levando aquelas fotografias para o 
altar, eram as crianças anos antes. Ou seja, aquelas 
crianças desnutridas, doentes, que iam morrer, porque 
estavam com muitas dificuldades de saúde, atendidas 
pelos esforços da Pastoral da Criança, depois de 20 
anos, eram aqueles jovens saudáveis, alegres, felizes, 
estudando e que estavam levando as suas fotografias 
como crianças e desejando também, naquele momen-
to, que todas as crianças naturalmente tivessem vida 
como devem ter, fruto do esforço de toda uma comu-
nidade nessa direção.

Então, 2 milhões de crianças estão sendo aten-
didas neste momento por 300 mil líderes e voluntários. 
Imaginemos 300 mil pessoas atendendo a esses 2 
milhões de crianças e todos esses líderes e voluntá-
rios treinados, qualificados, preparados para exercer 
o trabalho.

Uma vez eu estava visitando uma comunidade – 
eu cito esse exemplo porque é bem significativo –, e a 
líder, bóia-fria, com uma prancheta na mão, visitava as 
crianças da sua quadra e dizia: “Olhe, uma das crianças 
na nossa quadra está no vermelho”, ou seja, signifi-
cando que o peso não estava de acordo com a idade 
da criança. Mas aquela líder bóia-fria com a informa-
ção dizia ao mesmo tempo: “Não, nós já sabemos na 
nossa comunidade o que fazer; estamos mobilizados 
e vamos trabalhar com essa família, para que essa 
criança, filho dessa família saia do vermelho”.

Então, é uma organização, uma mobilização da 
sociedade para mostrar que a sociedade organizada, 
informada, tendo conhecimento, tendo supervisão, ela 
própria possa também, a partir desse esforço, mudar 
a sua realidade.

Nesse sentido, quero enfatizar de novo: na Pasto-
ral da Crianças, são 300 mil lideranças no Brasil, todas 
qualificadas, com cursos, para fazerem o trabalho que 
querem desenvolver. Nesses 27 anos, muitas lideran-
ças foram também qualificadas. Muitas se mudaram, 
foram para outros pontos do Brasil, exercem outras 
atividades, mas, ao mesmo tempo, têm uma formação 
para atuar nessa área.

Então, é como minha tia, a Drª Zilda, sempre fa-
lava. Ela dizia que os efeitos colaterais também vêm 
com isso. Que efeitos colaterais? Uma sociedade que 
é organizada e mobilizada para atender a um objetivo, 
naturalmente, na sequência, vai começar a questionar 
também como está a escola, como está a saúde, como 
estão os programas de assistência. A melhor forma de 
se mudar a realidade é justamente fazer com que a 
sociedade se organize e se mobilize por meio de ações 
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simples, concretas, de pé no chão, que podem também 
mudar a realidade das gestantes, das crianças e dos 
jovens em nosso País. 

Basta dizer que, para esses dois milhões de crian-
ças, com 300 mil líderes voluntários qualificados com as 
ações que são desenvolvidas, gastam-se, na Pastoral 
da Criança, um valor de aproximadamente R$1,50 a 
R$2,00 por mês, para o atendimento dessas crianças. 
Então, vão dizer: “Não é nada”. São R$35 milhões ou 
R$40 milhões de orçamento, quando existe a neces-
sidade de atendimento de dez milhões de crianças 
no nosso País. Dez milhões de crianças significaria, 
em bolsões de pobreza, no sentido de organização, 
de qualificação, de debate, um orçamento de R$200 
milhões, o que não é nada, eu diria. Duzentos milhões 
de reais para se atenderem 10 milhões de crianças 
em situação de dificuldade. Dez milhões de crianças 
significam também 30, 40 milhões de pessoas que 
se mobilizam, que são, de alguma forma, impactados 
pelas ações da Pastoral da Criança.

Mas eu quero dizer, ao mesmo tempo, que nunca 
se perdeu de vista – e isto a minha tia sempre falava 
junto com as pessoas – que nós temos de estar aten-
tos às políticas públicas da área. Então, todas essas 
pessoas são orientadas a participarem do Conselho 
da Criança e do Adolescente, Conselho de Saúde, 
Conselho de Assistência, para trabalharem soluções 
definitivas para as áreas também.

Então, na sexta-feira, eu estava em Belo Horizon-
te, e quero destacar esse fato, porque gostei muito da 
reunião. As lideranças de Minas Gerais e do Espírito 
Santo são lideranças muito ativas, trabalham com no-
vas perspectivas, usam todos os indicadores do IBGE 
para o atendimento da comunidade, olham no mapa 
e, de acordo com o IBGE, vêem em qual região não 
existe água, em qual região não existe saneamento, 
onde a população mais pobre está; já no mapa de de-
terminado setor do Município, visualizam tudo isso e 
podem, então, ter uma ação mais direta naquelas si-
tuações que mais necessitam.

Só em Minas Gerais, cerca de 200 mil crianças 
estão sendo atendidas por aproximadamente 32 mil 
voluntários e líderes. E essas lideranças, tanto do Espí-
rito Santo como de Minas Gerais, estavam lá reunidas, 
refletindo, discutindo, vendo as ações, os resultados e 
as perspectivas para o futuro.

Por isso, quero dar os parabéns para todos da 
Pastoral da Criança, da Pastoral da Pessoa Idosa e de 
tantas outras iniciativas no Brasil a favor da criança, do 
idoso, da pessoa com deficiência, e dizer para conti-
nuarem firmes, animados, perseverantes no trabalho.

No período da tarde de sexta-feira, foi inaugura-
da a Casa de Apoio à Gestante Zilda Arns, lá em Belo 

Horizonte, para apoiar a gestante que é atendida no 
Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte. Estavam 
lá gestantes esperando gêmeos – duas delas, gêmeos; 
uma delas, trigêmeos. Muitas vezes, em situação de 
dificuldade; em vez de ficarem no hospital, que é do 
lado, as gestantes ficam na Casa de Apoio à Gestante, 
se isso for preciso em razão da necessidade de saúde, 
com o diagnóstico – é lógico – do médico e com apoio 
de enfermeiros. E a família, as pessoas estavam muito 
contentes com a situação. E nós mesmos dissemos 
para aquelas pessoas que deviam estar felizes, por-
que os filhos já estavam sendo amados muito antes do 
nascimento. A comunidade já estava organizada para 
que os filhos fossem mais bem atendidos já antes do 
nascimento, durante o período de gestação.

Então, é uma iniciativa das mais importantes. Te-
mos todos de nos orgulhar disso e dar de fato os para-
béns para todos do Brasil: os 300 mil líderes voluntários, 
as famílias todas, as que já participaram, as pessoas 
de Minas Gerais e do Espírito Santo, com quem estive 
em contato também na sexta-feira. Vamos todos juntos 
trabalhar para que essas iniciativas de organização do 
povo e de mobilização, iniciativas simples a favor da 
vida, da criança e do ser humano, tornem-se, de fato, 
uma prática constante em nosso País.

Obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo. Era o que 
tinha a dizer. Obrigado.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 641, DE 2010

Requeiro que o Senado Federal emita Voto de 
Aplauso a Antônio Carlos Caruso Ronca, por ter 
sido escolhido no dia 8 de junho passado Presidente 
do Conselho Nacional de Educação (CNE), cargo 
que ocupará pelos próximos dois anos. Mestre e Dou-
tor em Educação, Antônio Ronca possui extraordiná-
rio currículo dedicado à Educação, tendo exercido o 
ensino universitário de diversas disciplinas ligadas à 
área. É professor titular da Faculdade de Educação da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo 
sido orientador de teses de mestrado e doutorado. 
Na Instituição, ocupou a reitoria entre 1993 e 2004. 
Destaca-se, ainda, por expressiva produção científi-
co-literária, sendo autor de livros, capítulos de livros, 
comunicações completas em congressos, artigos em 
periódicos especializados e jornais.

No Conselho Nacional de Educação, colegia-
do do qual faz parte como Conselheiro, desde 2004, 
Antônio Ronca exerceu a vice-presidência e a presi-
dência da Câmara de Educação Superior, bem como 
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a presidência da Comissão Bicameral de Formação 
de Professores.

Antônio Ronca atuou, ainda, como Conselheiro e 
Presidente do Conselho Curador da Fundação Padre 
Anchieta, da TV Cultura; como Presidente da Funda-
ção Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre 
o Trabalho (UNITRABALHO) e como Presidente da 
Associação Brasileira das Universidades Comunitá-
rias (ABRUC).

Com estas e tantas outras missões brilhante-
mente desempenhadas na área da Educação, Antônio 
Ronca enriquece ainda mais o Conselho Nacional de 
Educação, agora como Presidente, inspirando-nos com 
a certeza de que sua gestão será profícua das mais 
relevantes conquistas para a Educação no Brasil.

Sala das sessões, – Senador Flávio Arns.

Destinatário do Voto de Felicitação
ANTONIO CARLOS CARUSO RONCA
Rua Bartira, 580 – Perdizes – São Paulo – SP
CEP: 05009-000 
e-mail: accronca@uol.com.br

(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.

Depois das palavras do Senador Flávio Arns, 
enaltecendo o trabalho da Pastoral da Criança em todo 
o Brasil, convidamos um orador inscrito, Mozarildo Ca-
valcanti, que representa, com muita ousadia, estoicis-
mo e competência, o Estado de Roraima.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Mão Santa, que, como sempre, brilhante-
mente e de maneira assídua, preside a sessão deste 
Senado hoje, uma segunda-feira, destinada a apenas 
discutirmos os temas nacionais, regionais e do inte-
resse da Nação, quero fazer o registro da Convenção 
Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido de 
Getúlio Vargas, o Partido a que eu tenho a honra de 
pertencer, que agora, no final de semana, na sexta e 
no sábado, realizou a sua convenção nacional, quan-
do, por deliberação, diríamos assim, por aclamação, 
decidiu apoiar o ex-Governador de São Paulo José 
Serra para a Presidência da República.

Foi uma convenção que mobilizou militantes, con-
vencionais, jovens, mulheres de todos os Estados do 
Brasil para não só dizer o porquê da nossa opção por 
José Serra como também para demonstrar unidade 
em torno do que pensamos. 

Porque até por ser uma democracia e praticar de 
fato uma democracia, o PTB ensejou que houvesse o 

registro de duas chapas ou pelo menos que houvesse 
duas indicações para que o PTB fechasse com uma 
ou com a outra.

Uma foi encabeçada pela juventude do PTB, o 
JPTB, que é o movimento jovem do PTB, e a outra, 
pelo Líder do PTB na Câmara, o Deputado Jovair. Os 
jovens do Brasil, que tiveram um encontro preliminar 
em Cuiabá, alguns meses atrás, indicaram o apoio ao 
nome do ex-Governador José Serra e especificaram 
por quê. 

O líder Jovair também, da mesma forma, fez a 
indicação da ex-Ministra Dilma Rousseff e elencou as 
razões que ele achava que deveriam merecer o apoio 
da comissão.

Na sexta-feira, houve uma parte de debates, de 
conversas, de encontros e, já nesse dia, o líder Jovair 
resolveu retirar a indicação do nome da ex-Ministra, 
já que ele viu que havia um consenso, ou pelo me-
nos uma maioria altamente esmagadora, em favor de 
José Serra.

Então, restou apenas a indicação da chapa apre-
sentada pelo nosso companheiro Anderson Xavier, 
que é Presidente do PTB jovem, e que num arrazoado 
disse que defendia o apoio, porque o atual Governo 
agride as instituições democráticas do País e implantou 
um verdadeiro vale-tudo pelo poder; desafia o Poder 
Judiciário e coloca, ou pelo menos tenta colocar, de 
joelhos o Congresso Nacional.

Felizmente, não houve realmente nenhuma con-
trariedade maior, ninguém se opôs à carta apresenta-
da pelo Movimento Jovem do PTB, que foi, portanto, 
aclamada sem nenhuma objeção.

E também, após a decisão do apoio ao candidato 
José Serra, o PTB houve por bem indicar um nome seu, 
do PTB, para ficar à disposição, Senador Mão Santa, 
como vice na chapa de José Serra. Isso não quer dizer, 
e foi repetido na Convenção, que o PTB estava impondo 
o nome de um vice para apoiar José Serra. Ao contrá-
rio, estava colocando um nome para ser analisado e 
para que os partidos que se coligassem com o PSDB 
pudessem analisar os diversos currículos.

Nós temos aqui currículos invejáveis que podem 
perfeitamente se enquadrar com candidatos a vice-
Presidente. O próprio Senador Mão Santa, do Partido 
Social Cristão, homem do Nordeste, ex-Governador, 
Senador, pode perfeitamente, se o PSC decidir na sua 
convenção apoiar José Serra, colocar também o seu 
nome à disposição para compor a chapa majoritária.

Igualmente sei que o PSDB tem analisado no-
mes. Primeiro, foi o do Governador de Minas Gerais, 
Aécio Neves. Eu diria que era quase unanimidade, 
todo mundo aceitava que ele fosse o vice, já que ele 
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inicialmente pleiteara ser ele próprio candidato a Pre-
sidente da Republica.

E também aqui há nomes de algumas ilustres 
pessoas, Senadores e outros, do próprio PSDB, como 
o do Senador Alvaro Dias, que é um parlamentar exem-
plar, homem público que exerceu inclusive a função de 
Governador do Paraná, que preenche, portanto, todos 
os requisitos para ser vice-Presidente da República.

Mas o nome que indicamos foi o do ex-Deputado 
Benito Gama, que exerceu quatro mandatos de Depu-
tado federal, foi constituinte. Ouvi inclusive depoimen-
to de José Serra sobre a atuação do então Deputado 
Benito Gama como constituinte, no que tange ao setor 
de tributos da Subcomissão de Tributos e Distribuição 
de Receitas Públicas em todos os capítulos da Ordem 
Econômica e Tributária da nossa Constituição.

O Presidente Serra foi o relator e o Benito foi o 
sub-relator dessas comissões e puderam juntos fazer 
um trabalho que, digamos assim, foi o grande respon-
sável para que o País tivesse hoje a condição econô-
mica que tem. Na verdade, a partir dali, a economia 
brasileira começou a mudar.

Além disso, o Deputado Benito Gama, nos últi-
mos três anos, foi diretor da Sudene, onde, juntamente 
com toda a diretoria, deu maior importância à Região 
Nordeste com excelente articulação com Governa-
dores de toda a região. Aprovou obras estruturantes 
para o Nordeste como a Ferrovia Transnordestina, pro-
jetos de energia eólica e termoelétricas, assim como 
estudos para o financiamento e a modernização dos 
portos da região.

Também participou da elaboração de um projeto 
de uma nova malha aeroviária para a região, uma vez 
que as grandes empresas de aviação só atendem às 
capitais do nordeste, além de horários incompatíveis 
e preços absurdamente altos para conectar os prin-
cipais pontos.

Sempre foi o Benito um defensor da redução dos 
desníveis regionais no Brasil, fortalecendo as regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Inclusive, eu já disse, 
na Constituinte de 1988, quando foi autor da emenda 
que criou os fundos constitucionais do Nordeste, do 
Centro-Oeste e do Norte, que, portanto, atendem às 
três regiões por meio do Banco do Nordeste, do Ban-
co da Amazônia e do Banco do Brasil, que realmente 
são as regiões que carecem e merecem uma atenção 
toda especial.

Um dos artigos da nossa Constituição diz que um 
dos objetivos da República é a eliminação das desi-
gualdades regionais. Daí porque o nome do Deputado 
Benito Gama, que é baiano, foi Secretário de Estado 
de três governos diferentes na Bahia, foi Secretário da 
Fazenda, dos Transportes e da Indústria e Comércio. 

Portanto, currículo não lhe falta; conhecimento políti-
co também não. 

E eu quero dizer – aqui posso dizer que ouso 
falar em nome da Convenção do PTB – que nós não 
estamos colocando um nome para atrapalhar a cami-
nhada do candidato Serra. O próprio Benito também 
fez questão de frisar que o nome dele tinha o objetivo 
de unir, até de sinalizar aos partidos aliados – e aqui 
repito, por exemplo, o PSC, como também os próprios 
companheiros do PSDB – para que possam rapida-
mente encontrar um nome que agregue, que some, 
que possa mostrar ao País que queremos, de fato, ter 
como Presidente da República um homem prepara-
do, um homem experimentado, que veio também da 
camada pobre da população, porque é filho de um fei-
rante. O Serra é filho de um comerciante lá da feira da 
Ceagesp. É um homem que, portanto, sabe por que 
se deve combater a pobreza e não eternizá-la com 
programas apenas paliativos. 

Então, quero fazer esse registro e dizer, com 
muito orgulho, que vejo que o PTB toma uma atitude 
serena, adequada, no meu entender, sem também 
se confrontar com os companheiros do PTB que têm 
alianças com o atual Governo. O PTB é um partido 
aliado do atual Governo. Eu sou, como membro do 
PTB no Senado, a voz que realmente não se alinha 
com o atual Governo, mas os demais Senadores da-
qui, os seis Senadores, estão com o atual Governo. 
Na Câmara dos Deputados, a quase totalidade dos 
Deputados Federais o apoia.

O PTB – é preciso fazer essa dissociação – não 
é congressual. Aliás, acho que nenhum partido deve 
sê-lo, porque, na medida em que é um partido con-
gressual, transforma-se em algo de interesse apenas 
do parlamentar, que nem sempre tem a ver com os 
interesses maiores da população. 

Quero aqui terminar, ouvindo, com muito prazer, 
o Senador Paulo Paim, que me pede um aparte. 

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Mozarildo Cavalcanti, V. Exª sabe o carinho e o respeito 
que tenho pelo PTB, sabe da minha amizade que não 
é apenas uma amizade pessoal mas também política, 
no campo das idéias, com o Senador Zambiasi, que é 
do meu Estado, que resolveu não concorrer. Se con-
corresse, seria imbatível, uma das vagas seria dele. E 
recebi uma informação há poucos minutos que o Lara, 
uma liderança jovem, lá do nosso Estado, resolveu 
retirar seu nome como candidato a governador e vai 
concorrer a Deputado estadual. E o Barbosinha, que 
é um juiz, muito conceituado, meu amigo também, vai 
concorrer ao Senado e, assim, o PTB no Rio Grande 
do Sul terá uma posição de independência, deixando 
que cada uma das suas lideranças tome a sua posi-

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL482



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30449 

ção. Mas quero dizer – permita-me que aproveite o 
momento – que estou muito feliz com a decisão do 
Zambiasi, que tem declarado publicamente o apoio a 
nossa candidatura. E quero dizer que respeito, natu-
ralmente, e não poderia ser diferente, a posição que 
o PTB assumiu nacionalmente. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Senador Paulo Paim, num País como o nosso, de 
dimensões continentais, de tantas diferenças até in-
trarregionais, é muito difícil pensar, como houve na 
eleição passada, uma verticalização de composições 
partidárias. Mais ainda, Senador Mão Santa: querer im-
por aos Estados que a composição nacionalmente feita 
seja repetida no Estado, porque, às vezes, a realidade 
é uma outra, completa. No meu caso, por exemplo, eu 
vou apoiar o Presidente Serra, mas o Governador do 
meu Estado, que é do PSDB, não é o figurino que eu 
imagino para governador do meu Estado. Pelo contrário, 
ele não é o figurino. Então, não posso eu estar do lado 
dele lá no meu Estado. Estaria eu com ele obrigado, 
por estar com Serra? Não.

Penso que é importante que o Partido respeite as 
peculiaridades das composições regionais. Aliás, uma 
federação é isto. É justamente o respeito à diferenças 
regionais; o respeito ao interesse de cada Estado.

É lógico que, sendo o Partido uma instituição na-
cional, ele deva dar as diretrizes, deva fazer inclusive 
as articulações, deva inclusive tentar, em caso de des-
vios profundos, até fazer intervenções. Mas não pode 
ser a regra que um Partido, em função de a maioria da 
bancada pensar de um jeito, tenha que, por exemplo, 
obrigar-me a pensar do mesmo jeito em meu Estado.

É por isso que eu quero dizer aqui que, para o 
Brasil, o nome de José Serra, hoje com o apoio formal 
do PTB, é o nome que realmente dá aos brasileiros 
uma opção de homem trabalhador, competente, que 
veio de baixo, que estudou, que se formou, que tem 
conhecimento, que está preparado, já foi Governador 
do maior Estado do Brasil, Prefeito da maior capital do 
Brasil, Senador da República e também um homem 
que tem uma vida limpa. Portanto, acho que preenche 
todos os requisitos que qualquer homem ou mulher de 
bem quer para ver dirigindo este País.

Assim, encerro, Sr. Presidente, dizendo: o PTB 
fez a sua parte, ao definir nacionalmente o apoio a 
José Serra e ao colocar o nome de uma pessoa de 
bem, também competente, preparado, representan-
te da região Nordeste, como é V. Exª, para escolha 
da coligação presidida pelo PSDB. Eu também acho 
que o nome do Senador Alvaro Dias é um excelente 
nome, um nome que, com certeza, iria ou irá – quem 
vai decidir justamente são os entendimentos entre os 

Partidos – compor essa dupla de que o País precisa 
no comando do Brasil a partir de 2011.

Nós não podemos querer um continuísmo. Não 
queremos ter uma pessoa que só continue. Queremos 
ter uma pessoa que suceda e melhore as realidades 
boas do Brasil e corrija principalmente as coisas erra-
das que estão sendo feitas até aqui.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esse foi o nosso Senador Mozarildo Cavalcanti.

Senador Mozarildo Cavalcanti, o PTB sempre foi 
grandioso, desde Getúlio Vargas, na nossa história. 
Mas, nos dias de hoje, com todo o respeito ao Benito 
Gama, Líder honesto, meu amigo, e pedindo descul-
pas ao também grande Líder Roberto Jefferson, que 
tem a sua marca já na história republicana de lideran-
ça, o maior Líder, hoje, do PTB é V. Exª, que tem de-
monstrado aqui que foi o primeiro. Eu digo que é Líder, 
porque foi o primeiro que eu vi, no Partido de V. Exª, a 
levantar a bandeira de José Serra. Mas eu teria que, 
neste instante, confessar que o meu Partido Social 
Cristão, no dia 14 de junho, dia 14, agora, reuniu-se 
no Rio de Janeiro e fizeram uma Ata sacramentando 
o apoio a José Serra e me indicaram. Eu acho tam-
bém que por sugestão de V. Exª que foi o primeiro a 
falar. Então, eles fizeram uma Ata. E isso é muito bom 
porque tem nomes.

E do próprio PSDB, eu chamo para usar da pa-
lavra esse extraordinário nome do nível da seleção 
verde e amarela: José Serra, Aécio, Senador AD. Tudo 
é camisa verde e amarela, de tal maneira que isso é 
muito bom para o País, que tem líderes muitos, não é? 
E que fazem parte de nossa democracia.

Com a palavra o Senador AD.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Mão Santa. É uma honra ser colega de V. 
Exª, nesta Casa.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, um dos fatos 
deploráveis dos últimos dias, explorado pela impren-
sa, foi a quebra de sigilo fiscal de duas personalidades 
conhecidas no cenário nacional. A primeira delas, o 
Sr. Guilherme Leal, candidato à Vice-Presidência da 
República na chapa de Marina Silva, do Partido Verde. 
Ele, proprietário da empresa Natura e, agora, mais re-
centemente, a quebra de sigilo fiscal de Eduardo Jorge, 
atualmente Vice-Presidente do PSDB.

Perguntam-me se é a KGB que está em ação no 
Brasil. O que eu posso afirmar é tratar-se de comporta-
mento próprio dos marginais que atuam nos subterrâ-
neos da vida pública brasileira. Nós não podemos nos 
silenciar diante de fatos de tal gravidade. O silêncio, a 
impunidade é que estimulam a reincidência do crime. 
Nós tivemos há algum tempo – e foi um grande debate 
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nesta Casa – a quebra do sigilo bancário do caseiro 
Francenildo. Ele ficou desempregado e abandonado. 
A punição ao mandante desse crime não ocorreu. A 
impunidade prevaleceu. A investigação permitiu a des-
coberta de todas as ações e dos envolvidos nas ações 
praticadas para a consumação da quebra do sigilo do 
caseiro, uma afronta à Constituição e que tem penali-
dade instituída no Código Penal Brasileiro.

Agora, mais dois brasileiros são alvo dessa ação 
perversa dos marginais que – repito – sobrevivem nos 
bastidores da vida pública nacional.

Eu vou fazer a leitura de um requerimento que 
estou encaminhando já à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania para ouvir o Sr. Otacílio Dantas 
Cartaxo, Secretário da Receita Federal do Brasil, sobre 
o vazamento de dados fiscais sigilosos do Sr. Eduardo 
Jorge Caldas Pereira e do Sr. Guilherme Leal, candi-
dato à Vice-Presidência da República na chapa da 
Senadora Marina Silva.

Diz o requerimento, na sua justificativa:

“O jornal Folha de S.Paulo e a revista 
Veja publicaram, nos últimos dias, diversas 
matérias, revelando que saíram diretamente 
dos sistemas da Receita Federal do Brasil as 
declarações de bens e renda do Sr. Eduar-
do Jorge Caldas Pereira, Vice-Presidente do 
PSDB, e que as mesmas fariam parte de um 
dossiê levantado por um suposto grupo de in-
teligência da pré-campanha de Dilma Rousseff 
à Presidência da República.

Segundo as matérias, o formato dos do-
cumentos obtidos pelas reportagens seria de 
exclusividade do fisco e só poderiam ter sido 
obtidos por meio de quebra do sigilo fiscal.

Da mesma forma, a imprensa noticiou que 
o candidato a Vice-Presidente da República na 
chapa da Senadora Marina Silva, o empresário 
Guilherme Leal, também teria sido vítima do vaza-
mento de informações sobre uma série de proces-
sos que a Receita Federal do Brasil move contra 
a empresa de cosméticos Natura, empresa essa 
que tem o empresário como controlador”.

Aliás, a empresa sofreu prejuízos na Bolsa de 
Valores com a divulgação dessas informações até 
então sigilosas e que passaram a ser divulgadas, in-
formações criminosas.

Continua o requerimento.

Enfim, esses atos configuram não só um 
crime tributário, pois essas informações são 
protegidas pelo sigilo fiscal, de acordo com o 
art. 198, do Código Tributário Nacional (“Sem 
prejuízo do disposto na legislação criminal, é 

vedada a divulgação, para qualquer fim, por 
parte da Fazenda Pública ou de seus funcio-
nários, de qualquer informação, obtida em 
razão do ofício, sobre a situação econômica 
ou financeira dos sujeitos passivos ou de ter-
ceiros e sobre a natureza e o estado dos seus 
negócios ou atividades”), como também ferem 
a Constituição, no seu art. 5º, X (“São inviolá-
veis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito à 
indenização pelo dano material ou moral de-
corrente de sua violação”) e XII (“é inviolável 
o sigilo da correspondência e das comunica-
ções telegráficas, de dados das comunicações 
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal 
ou instrução processual penal”).

O Código Penal, em seu art. 325, já es-
tabelece a penalidade para o crime: “Revelar 
fato de quem tem ciência em razão do cargo e 
que deva permanecer em segredo, ou facilitar-
lhe a revelação: Pena – detenção, de 6 (seis) 
meses a 2 (dois) anos, ou multa, se o fato não 
constituir crime mais grave”.

Portanto, como todo cidadão tem direito à 
sua privacidade – garantida constitucionalmen-
te –, o presente requerimento visa a esclarecer 
os fatos e buscar a devida responsabilização 
sobre esses vazamentos.

Esse é o requerimento.
Faço referência, portanto, ao Código Tributário 

Nacional, art. 198; ao Código Penal, art. 325; e à Cons-
tituição do País.

Há uma afronta à Lei Maior. Bisbilhotar a vida 
alheia, espionar adversários da política é fascismo 
explícito em tempo em que a democracia deveria ser, 
acima de tudo, a razão maior da atividade pública.

Sr. Presidente, nós ouvimos, na semana que pas-
sou, no Senado Federal, o ex-delegado que foi con-
vidado a realizar um trabalho mediante remuneração 
de R$1,6 milhão para a coordenação de campanha da 
Ministra Dilma Rousseff.

Instalava-se uma central de dossiês, e o ex-dele-
gado da Polícia Federal, delegado aposentado, Onézi-
mo Sousa afirmou taxativamente que estava sendo 
contratado ou pretendiam contratá-lo para um serviço 
de espionagem – e por isso ele não aceitou –, espio-
nagem remunerada que tinha por objetivo, segundo 
ele, levantar dados da vida pessoal do candidato José 
Serra à Presidência da República.

Na esteira da montagem dessa central de dossi-
ês, a quebra de sigilo fiscal do Sr. Guilherme Leal e do 
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Sr. Eduardo Jorge. Mau começo de campanha, sem 
dúvida. Afronta a sociedade porque, certamente, o que 
os brasileiros desejam é o debate sobre uma agenda 
de futuro para o País, que possa significar marco de 
um novo rumo para o Brasil.

É claro que até caberia uma CPI, Senador Mão 
Santa. Não ouso falar em instalar uma CPI. Não tomo 
essa iniciativa porque as CPIs foram, ultimamente, aba-
fadas pelo Governo, elas foram sufocadas pela Maioria. 
E seria, especialmente no momento do calor eleitoral, 
uma precipitação a instalação de uma CPI para inves-
tigar vazamentos com informações então sigilosas que 
se tornaram criminosamente públicas.

Não creio ser a medida adequada para este mo-
mento, mas não descartamos a hipótese de, depois das 
eleições, se as providências não forem adotadas...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador 
Mão Santa, mais um tempinho.

Se as providências não forem adotadas, não 
descartamos a hipótese de buscarmos assinaturas 
para a instalação de uma CPI que investigue essa 
espionagem que, lastimavelmente, acaba colocando 
diante da opinião pública informações que são cons-
titucionalmente sigilosas e que significam um prejuízo 
de natureza moral e até mesmo econômica às pessoas 
alvo, às vítimas dessa espionagem.

Eu vou repetir aqui o que já disse: esse é compor-
tamento próprio de “politicalhões”, porque, na verdade, 
é um crime praticado por subalternos, por coadjuvan-
tes nesse espetáculo nacional da política. Mas há os 
artífices principais, há aqueles que comandam esse 
processo, de onde emanam as ordens para a execu-
ção de missões criminosas dessa natureza. 

Nós já estamos acostumados a ver, já em vários 
episódios, que, neste Brasil contemporâneo, o crime 
existe, o criminoso não. Ou que, neste Brasil contempo-
râneo, devem ser penalizados os atores coadjuvantes. 
Os atores principais estão preservados por uma blin-
dagem da esperteza que afronta a legislação do País 
e que significa estímulo à impunidade, que, lamenta-
velmente, é causa fundamental para reincidência de 
tantos crimes que são praticados no nosso País.

Portanto, Sr. Presidente, espero que a Comissão 
de Constituição e Justiça aprove esse requerimento 
a fim de que se possa ouvir o Secretário da Receita 
Federal, Sr. Otacílio Dantas Cartaxo. Cabe, sim, a ele 
dar explicações, afinal há indícios claros, para não di-
zer provas, de que o vazamento do sigilo fiscal ocorreu 
exatamente nos quadros da Receita Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
pronunciamento de V. Exª, como sempre, é contunden-
te. E eu lembraria a este País Eduardo Gomes, que 
combateu uma ditadura civil de Vargas. Ele disse que 
o preço da liberdade democrática, Senador AD, é a 
eterna vigilância. V. Exª está fazendo essa vigilância.

E eu lembraria a história do modelo democrático 
norte-americano. Essas espionagens, Richard Nixon 
caiu por menos do que isso; o seu Vice-Presidente 
também, porque não estava em dia com o Imposto de 
Renda. E eles aperfeiçoaram a democracia.

Nós não podemos permitir isso. Este é o País que 
vai construir a mais avançada democracia do mundo, 
graças à presença e à vigilância do Senado da Repú-
blica do Brasil.

Nós já demos prova disso. Nós não permitimos 
aqui o continuísmo, o terceiro mandato, porque en-
tendemos, e entendemos bem, que quem quer o ter-
ceiro quer o quarto, quer o quinto. Perguntem a Fidel 
Castro e a Chávez. Então, nós somos os guardiões da 
democracia. Nós garantimos a eterna vigilância para 
o fortalecimento da democracia.

Com a palavra, o Senador Geraldo Mesquita Jú-
nior, como orador inscrito.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Caríssimo amigo Senador Mão Santa, que 
preside esta sessão, Senadores presentes, nos qua-
se oito anos em que venho exercendo este honroso 
mandato de Senador, cresce em mim a convicção de 
que a política se torna cada vez mais refém do dinhei-
ro, do capital, dos grandes interesses econômicos. Se 
ontem a economia era instrumento da política, hoje a 
política transforma-se rapidamente em instrumento 
da economia, a ponto de se poder afirmar que, atual-
mente, para alguém se aventurar numa candidatura, 
com raríssimas exceções, precisa estar primeiramen-
te inserido em esquemas financeiros de grandes pro-
porções, Senador Mão Santa, para alcançar margem 
razoável de sucesso, independentemente inclusive da 
plataforma política que pretende defender.

Grosso modo, eu diria que, em regra também, 
ressalvadas as raríssimas exceções, se você tem um 
milhão no bolso, Senador Paim, você se torna um 
candidato competitivo no Brasil, em qualquer lugar e 
para qualquer cargo, com exceção da Presidência da 
República, que requer muito mais.

Até certo tempo atrás, alguém com filiação parti-
dária, aspirações políticas e ideias na cabeça, mesmo 
com parcos recursos, tornava-se candidato competitivo 
nos pleitos eleitorais. Pois há uma campainha avisando 
que esse tempo está chegando ao fim. Ela está zoan-
do, igual à campainha aqui do nosso plenário.
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Todos os que, nesta e na outra Casa do Con-
gresso Nacional, têm assento são produto da vontade 
soberana dos eleitores. Os pleitos em que conquista-
mos a representação que exercemos são o fator que 
legitima nossa presença aqui e os mandatos de que 
estamos investidos.

As eleições são uma condição necessária, mas 
não suficiente, para que haja democracia. A condição 
suficiente é que elas sejam livres, periódicas e não ma-
nipuladas. E aí reside a questão crucial que hoje quere-
mos abordar aqui da tribuna, ou seja, a sujeição, cada 
vez maior, da política aos interesses econômicos.

Esse não é, seguramente, apenas o caso do 
Brasil, mas também o de outras democracias até mais 
antigas e, em muitos sentidos, mais representativas 
que a nossa. Na edição do dia 3 de junho deste ano, 
há poucos dias, o jornal O Globo publicou, sob o título 
“O maior de todos os escândalos”, um artigo da jorna-
lista Katrina vanden Heuvel, do prestigioso jornal The 
Washington Post, americano, o mesmo que divulgou 
o escândalo de Watergate. Ela, a jornalista, denuncia 
o que denominou “o maior escândalo de 2010”, lá. E 
registra, textualmente:

Pior do que o Banco Goldman Sachs 
ter enganado seus clientes, do que o drástico 
derramamento de óleo no Golfo do México e 
do que os operadores de minas que violam 
abertamente dispositivos de segurança, tra-
tando seus trabalhadores como objeto, é o que 
torna possível o sistema “pague e jogue”, que 
compra o Congresso, polui o sistema político 
do país com o dinheiro dos interesses espe-
ciais e camufla o tipo de reforma ousada em 
que votamos e de que precisamos.

As cifras que ela invoca, Senador Paim, parecem 
realmente justificar a sua revolta. Ela cita:

(...) 200 milhões de dólares doados pelo 
setor de saúde para os candidatos ao Congres-
so nas eleições de 2008 e 2010 [nos Estados 
Unidos]; 500 milhões [de dólares] dos Bancos 
e empresas financeiras de Wall Street, gastos 
desde o início de 2009, em lobby e contribui-
ções de campanha e 123 milhões dos setores 
de finanças, seguros e imobiliárias, com 2.057 
lobistas. Em 2009, grandes empresas de petró-
leo e gás despenderam outros 170 milhões em 
lobby e perto de 1 bilhão de dólares nos últimos 
20 anos e mais de 140 milhões a membros do 
Congresso, no mesmo período.

São cifras assustadoras, mas que parece não te-
rem impressionado o Congresso americano, em favor 
da proposta de reforma política que limita a US$100.00 

a quantia máxima que qualquer empresa ou cidadão 
poderia doar a qualquer candidato.

Mesmo com o lobby regulamentado pelo Con-
gresso dos Estados Unidos há mais de meio século, 
diante das quantias envolvidas na conquista de votos e 
na compra de influência junto aos congressistas ame-
ricanos, parece claro que a proposta a que a jornalista 
Katrina alude trata de algo utópico, tanto lá como aqui, 
e em qualquer sociedade de massas.

As grandes democracias, em que o Brasil se inclui 
pela condição de tratar-se do segundo maior eleitora-
do do mundo ocidental, correm o risco de se tornarem 
grandes timocracias, ou seja, o regime dos ricos, tal 
como a definiram os filósofos gregos, que o Senador 
Mão Santa tanto aprecia, ao classificar as diferentes 
formas de regime político de sua época.

Creio que os mais experientes do que eu concor-
darão que as eleições no Brasil tornam-se cada vez 
mais caras, mais onerosas e, como tal, mais sujeitas 
a influências, tanto do poder econômico, quanto do 
poder político concentrado nas mãos dos eventuais 
detentores do poder político, em todos os níveis. 

Nas eleições de 1988, os quatro candidatos à 
Presidência da República declararam à Justiça Elei-
toral gastos de R$158,1 milhões. Na eleição presiden-
cial de 2002, só o candidato vencedor despendeu, por 
dia de campanha, Senador Mão Santa, R$298 mil, e 
o segundo colocado, R$304 mil diários!

O jornal Folha de S.Paulo, em sua edição de 31 
de janeiro de 2003, publicou vasta matéria, mostrando 
que, embora seja procedimento vedado pelo Código 
de Ética e Decoro Parlamentar, nada menos de oito 
parlamentares relataram proposições de interesses de 
empresas ou entidades doadoras de suas respectivas 
campanhas. A influência de financiadores de campa-
nha não se restringe ao caso de parlamentares que 
relatam matéria de seus interesses. Abrange também, 
como noticiou o mesmo jornal, em sua edição de 10 de 
julho de 2005, emendas subscritas por parlamentares, 
propondo benefícios fiscais na medida provisória que 
reduziu tributos de diversas atividades econômicas de 
interesse dos que fizeram doações para campanhas 
eleitorais. 

O que ocorre no âmbito parlamentar verifica-se 
também no processo de cooptação do funcionalismo 
público. Em 2006, embora o Presidente do TSE da épo-
ca advertisse de que o Governo estava proibido de dar 
reajuste a servidores públicos nos 180 dias anteriores 
às eleições, a exatos 94 dias do pleito presidencial, o 
Governo, desafiando aquela Corte, anunciou, no dia 29 
de junho, reajustes diferenciados para 1 milhão e 705 
mil servidores, importando num dispêndio de R$27,3 
bilhões nos orçamentos de 2006 e de 2007. 
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A eleição geral daquele ano custou 49,40% a 
mais do que a de 2002, embora a Lei 11.300, de 10 
de maio de 2006, que votamos aqui, tivesse bara-
teado os custos da propaganda eleitoral ao proibir 
outdoors, showmicíos e distribuição de brindes aos 
eleitores. Julgávamos que isso tudo fosse baratear. 
Um aumento, Senador Paulo Paim, que o Presidente 
do TSE afirmou “causar perplexidade”. As despesas 
dos candidatos ao Congresso, que, em 2002, tinham 
somado R$916,5 milhões, atingiram, em 2006, a cifra 
de R$1,5 bilhão. No que respeita ao Senado, a contri-
buição dos suplentes de Senadores eleitos variaram 
de 3% a 50% das doações recebidas. Já a edição de 
11 de dezembro de 2006 do Correio Braziliense, va-
lendo-se dos dados da Justiça Eleitoral, relacionou as 
cifras dos 100 maiores doadores entre as empresas e 
empresários que contribuíram com cerca de 1/3 dos 
dispêndios totais, que contribuíram com a espantosa 
cifra de R$500 milhões.

Os valores médios despendidos pelos candida-
tos eleitos para a Câmara Federal, em 2006, varia-
ram entre um e dois e meio milhões de reais, e, para 
as assembleias legislativas, essa importância ficou 
entre quinhentos mil e um milhão de reais. Nove das 
empresas doadoras que tiveram participam direta ou 
indireta em concessões do Governo Federal doaram, 
Senador Mão Santa, nas eleições de 2006, a baga-
tela de R$89,8 milhões ao candidatos à Presidência 
da República. 

Esses dados que estou citando não incluem a 
renúncia fiscal da União para compensar o horário 
eleitoral dito gratuito, estimado este ano em R$900 
milhões. Essas cifras parecem justificar as razões por 
que as propostas de reforma eleitoral no Brasil não 
saem do limbo das boas intenções.

Recentemente, protocolei no Senado um projeto 
que denominei de conta limpa, que dispõe sobre outra 
forma de doação, em dinheiro, por pessoas físicas e 
jurídicas para as campanhas eleitorais. Por ele, a do-
ação em dinheiro feita por pessoas físicas e pessoas 
jurídicas, observados os limites legais, deverão ser 
depositados pelos doadores, obrigatoriamente em 
contas especiais abertas pelos Tribunais Regionais 
Eleitorais dos Estados e do Distrito Federal, e passa-
riam a ser distribuídos aos partidos políticos e coliga-
ções partidárias, por exemplo, na mesma proporção 
do fundo partidário.

Ou seja, Senador Paim, aprovado o projeto, não 
mais haverá ligação direta entre os candidatos, parti-
dos e os doadores das campanhas. Além disso, sob a 
égide dos tribunais eleitorais, haveremos de emprestar 
ao processo muito mais publicidade e legitimidade.

Temo que o projeto não passe de mais uma tenta-
tiva que não saia do limbo das boas intenções, Senador 
Buarque. Tanto assim que, ao anunciá-lo pela primeira 
vez aqui da tribuna, o mesmo foi considerado por um 
dos nossos colegas como um projeto romântico.

A única alternativa que até hoje teve alguma 
discussão mais alongada, e vem tendo uma discus-
são mais alongada, é, como sempre sugeri, mandar 
a conta para os contribuintes, com uma proposta de 
financiamento público.

Quando comparados com os gastos dos ou-
tros países, chega-se à conclusão de que há algo de 
exagerado com as disputas políticas em nosso País. 
Mesmo considerando a menor expressão numérica de 
seu eleitorado, nos pleitos de 89 e 99, na Argentina, o 
ex-presidente Carlos Menem investiu em sua campa-
nha, segundo a correspondente local da Transparência 
Internacional, o correspondente em valores da época 
a R$7,3 milhões. E seu concorrente, Nestor Kirchner, 
apoiado pelo então Presidente Eduardo Dualde, cer-
ca de R$1,5 milhão pelo mesmo critério. No pleito de 
99, o dispêndio dos 19 candidatos à Presidência foi o 
equivalente em pesos a R$16 milhões. 

Os Estados Unidos constituem um caso à parte, 
é certo, uma vez que a legislação eleitoral é da com-
petência estadual, respeitados os dispositivos constitu-
cionais a que se referem a escolha dos presidentes da 
República. Em 2005, o Líder da Maioria Republicana 
na Câmara dos Deputados foi acusado de violar a lei 
texana sobre financiamento das eleições, que proíbe 
a doação de empresas, depois que se comprovou que, 
pelo menos, US$155 mil de várias empresas, entre 
as quais a Sears, foram lavados para descaracterizar 
sua origem. Em consequência, a Corte Suprema ini-
ciou um novo capítulo no longo e antigo debate sobre 
a influência do dinheiro na política. 

Note-se que a importância questionada é para 
os padrões brasileiros, inclusive, ínfima, para não dizer 
desprezível. A consequência da influência do poder 
econômico nas eleições em nosso País e a resultante 
da pressão política exercida pelos executivos em todas 
as esferas do poder é o renascimento do velho lema 
que orientava as eleições a bico de pena, caracterís-
ticas do desvirtuamento do sistema eleitoral durante 
a velha República. 

Seu enunciado era muito claro e objetivo: “Aos 
amigos, tudo. Aos inimigos, a lei”. Um exemplo ilustrativo 
foi divulgado este mês na edição de 4 do corrente do 
jornal O Globo, em matéria cujo título dispensa inclu-
sive comentários: “Aos aliados, o dinheiro das emen-
das”. O conteúdo mostra que, para os três partidos da 
base de sustentação do Governo, foram empenhados 
R$83,6 milhões das emendas relativas a subvenções 
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parlamentares. E, para os três partidos da Oposição, 
apenas R$11,2 milhões. Em termos relativos, foram 
pagos para os quatro partidos aliados, R$50,1 milhões 
e, para os oposicionistas, R$9 milhões. 

O festival de publicidade sustentado por verbas 
públicas, tanto na União e nos Estados, quanto nos 
principais Municípios, é outro dos elementos de pres-
são que se tornaram rotina na prática política entre 
nós. Além da propaganda aberrante e torrencial, que, 
em muitos casos, chega a ser culto a personalidade, 
a concessão de incentivos e isenções tornou-se outro 
fator de cooptação para o grupo de privilegiados que 
transformaram o serviço de utilidade pública, como 
são a radiodifusão e a televisão, num instrumento a 
serviço do poder.

A falta de limites para a atuação do poder extra-
vasa a questão econômica para situar-se até mesmo 
na esfera penal, de que são provas os assassinatos 
dos Prefeitos de Campinas e de Santo André, em São 
Paulo, até hoje não elucidados.

Aqui mesmo, no Senado, somos testemunhas 
da falta de limite do conluio entre o poder político e os 
interesses econômicos. A edição do dia 6 do corrente 
da Folha de S.Paulo divulgou a seguinte manchete: 
“Bancos ajudam Planalto a fazer lobby por Petrobras”. 
O lead da matéria dispensa a leitura do próprio conte-
údo, Senador Mão Santa, e diz o seguinte: “Instituições 
pressionam oposição no Senado a não votar contra ca-
pitalização”. Em seguida, diz: “Bancos são acionados 
a pedido de assessores de Lula e da estatal, diante 
de risco de prejuízo com atraso em projeto”. Isso às 
vésperas da votação do projeto de capitalização da 
Petrobras aqui, no Senado Federal.

Nenhum exemplo da falta de limites no uso imo-
derado e abusivo do poder pode ser mais ostensivo e 
impudente que o do Chefe do Governo, que, desafian-
do o Poder Judiciário, viola a lei e insiste em fazê-lo 
reiteradamente, a ponto de merecer sucessivas multas 
do Tribunal Superior Eleitoral, como se sua autorida-
de pudesse sobrepor-se à inviolabilidade dos demais 
poderes do Estado. Vivemos num Estado de Direito 
democrático. Mas os sucessivos abusos de autorida-
de que se generalizam, parecem sobrepor-se a todas 
as regras e limites impostos pela Constituição, pelas 
leis, pela conveniência, pelo bom-senso e pelos limites 
éticos que a vida pública nos impõe.

Corremos o risco de voltarmos no tempo, pela 
tolerância com o absolutismo, como se vivêssemos 
na época em que a sucessão do poder se fazia por 
hereditariedade.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu 
pediria permissão para prorrogar por mais uma hora, 

além das 18 horas e 30 minutos, para que todos os 
Senadores possam usar da palavra.

V. Exª continua na tribuna.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 

– AC) – Estou concluindo, Senador Mão Santa.
Esses quase oito anos de mandato me conven-

ceram de que é cada vez maior a influência do poder 
econômico na política, que a subordina e se sobrepõe 
às instituições do Estado. Essa é a principal fonte do 
crescente autoritarismo, que se enraíza em nosso País, 
travestido de poder político que desqualifica o regime 
democrático, dobra a lei a seus mesquinhos interesses 
e afronta o Estado de Direito brasileiro. Precisamos mu-
dar esse estado de coisas, a fim de desatrelar a política 
dessa sujeição nociva, para que a sociedade brasileira 
viva dignamente e o Estado cumpra, com equilíbrio e 
moderação, o mais elementar dos seus deveres: o de 
submeter-se às leis e às conveniências do País.

Senador Paim, que me pede um aparte há muito 
tempo. Concedo-lhe com muito prazer.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Geraldo Mesquita Júnior, cumprimento V. Exª pela re-
flexão que faz sobre a força do poder econômico nas 
eleições, não só aqui no Brasil, mas a reflexão, neste 
momento, é aqui no Brasil. Acho que V. Exª foi até muito 
tolerante quando, no início, disse que, para uma elei-
ção ao Senado, se fala em torno de R$1 milhão. Ora, 
o que eu ouço é que, nos Estados considerados de 
uma população mais avançada em quantidade e não 
em qualidade – não é essa a questão –, não passará 
de R$5 milhões a R$10 milhões por Senador. Na mi-
nha última eleição ao Senado no Rio Grande do Sul, 
o gasto da campanha foi de R$250 mil. Eu sei que o 
seu gasto foi bem menor no seu Estado. Mas estou 
efetivamente – não diria assustado – preocupado com 
o volume de dinheiro que está sendo jogado agora no 
período pré-campanha eleitoral, que, com certeza, 
não será menor do que R$3 milhões a R$10 milhões 
por Senador. Quem investe R$3 milhões, R$5 milhões 
ou R$10 milhões num Senador – não tem Papai Noel, 
como alguém já disse – vai esperar retorno. Por isso, 
pego a sua reflexão para que aquele que está nos ou-
vindo neste momento, que é o eleitor brasileiro, olhe 
cada candidato para ver se esse candidato virá para 
cá para defender coisas que eu chamo da alma, do 
coração, do sentimento, da construção de uma socie-
dade efetivamente mais justa. Olhe nos olhos de cada 
candidato e não para o volume da sua campanha; olhe 
para aquilo que ele foi durante a sua vida ou que ele é 
e para o que ele pode apontar para o amanhã. Então, a 
sua reflexão me ajuda neste momento para que eu fale 
com o eleitorado brasileiro. Não devem eleger aque-
le que tem mais propaganda, que mais investiu num 
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programa considerado mais marqueteiro e poderoso. 
Pensem bem se aquele homem, aquela mulher virá 
para cá – seja Senado ou Câmara – para defender de 
fato coisas que vêm do coração. Deixe-me dizer uma 
frase para concluir. Um Procurador aposentado do Rio 
Grande do Sul me ligou e me disse a seguinte frase: 
“Senador Paim, quero lhe dizer que eu estarei com o 
senhor, porque chegou a hora de eu cuidar da minha 
alma. Por isso, estarei com o senhor em 2010.” Digo 
isso, porque acho bonito. Que seja para mim ou para 
qualquer candidato a cargo de Deputado Estadual, Fe-
deral, Governador ou Presidente da República. Olhe 
muito isso para ver se aqueles que se movem a parti-
cipar da política o fazem somente com viés econômico 
ou querem participar por terem compromisso de alma 
e coração com o povo brasileiro, principalmente os que 
mais precisam – e não só os mais ricos. Os mais ricos, 
a continuar assim, serão ampla maioria na Câmara e 
também no Senado. Meus cumprimentos a V. Exª.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Senador Paim, agradeço muito, mas quero 
lembrar a V. Exª que essa tarefa não cabe tão somen-
te ao eleitorado brasileiro. É uma tarefa fundamental. 
Enquanto não mudarmos a legislação no sentido de 
coibir essa farra de dinheiro no processo eleitoral bra-
sileiro, isso irá num crescendo.

Costumo dizer que, se não mudarmos essa re-
alidade, ela nos mudará. Ela terá o poder de mudar 
Cristovam Buarque, Paim, Geraldo, Mão Santa – seja 
lá quem for. Por mais íntegros que sejamos, ela terá o 
condão de mudar. Vou dar um exemplo claro aqui de 
como a coisa não depende só do eleitor, porque até 
para chegar a registrar uma candidatura, Senador Bu-
arque, hoje em dia... No meu Estado aconteceu um fato 
com o meu Partido. Havia lá um rapaz, Rodrigo Pinto, 
candidato ao governo, ou pré-candidato ao governo. 
Como ele não conseguiu demonstrar cabalmente que 
poderia reunir pelo menos, como foi dito a ele, R$3,5 
milhões para a campanha ao governo do Estado, reti-
raram a candidatura dele. Quer dizer, ele foi impedido 
de ter a candidatura e de registrar a candidatura, Paim, 
por uma questão financeira e econômica, entende?

Então, isso que você está dizendo é uma verdade. 
O eleitor precisa estar de olho naquele que, como você 
disse, fala com a alma. Agora, a legislação permite, hoje 
em dia, que um bom candidato que fale com a alma 
seja impedido de registrar sua candidatura porque não 
tem o volume de recursos hoje necessário para pagar 
uma agência de publicidade, para pagar isso e aquilo 
que uma campanha hoje requer e exige.

Senador Buarque, sem abusar da paciência da 
Presidência, concedo rapidamente um aparte a V. 
Exª.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Está bom. 
Eu tenho o maior interesse em ser rápido, porque eu 
quero falar logo depois e tenho uma reunião...

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Mas exatamente por isso. Rápido por mim, e 
não por V. Exª.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Mas eu 
não poderia deixar de dar um comentário, inclusive 
continuando o que o Senador Paim fez. Não há dúvida 
de que por trás daquilo que o senhor chamou a farra 
de dinheiro da política vem uma ressaca na democra-
cia. Não há dúvida. Houve farra na política, há ressaca 
na democracia. Ou a gente descobre uma maneira de 
fazer com que a política não seja uma farra ou a gente 
não constrói uma democracia saudável. 

E hoje não está saudável essa quantidade de di-
nheiro que se gasta em campanhas. O Senador Paim 
tem razão: o senhor foi muito modesto ao colocar esse 
valor como os recursos necessários para uma cam-
panha ao Senado. Até porque não é só o que gasta 
o Senador na sua campanha. É uma quantidade de 
gastos que se tem que fazer com os seus candidatos 
a Deputado Federal, a Deputado Distrital, no caso de 
Brasília, e Deputado Estadual. Isso não é correto do 
ponto de vista democrático. E a gente não vai acabar 
com essa farra, enquanto não mudar o sistema, por 
exemplo, de financiamento. As pessoas dizem: “vamos 
financiar com recursos públicos uma campanha?” A 
gente não financia a Justiça Eleitoral? Alguém imagina 
a Justiça Eleitoral paga com contribuição privada? Não. 
Então, como imaginar que a base do que a Justiça vai 
fiscalizar seja financiada privadamente? Tem que ser 
financiamento por parte da sociedade. Agora, eu não 
defendo financiamento público com os gastos atuais. 
Cento e cinquenta milhões, como o senhor disse que 
foram gastos na eleição passada para Presidente, eu 
não justifico recursos públicos para isso. Mas por que 
não baixar de 150, vamos supor, para dez ou cinco? 
Basta acabar com esse marketing imenso; basta acabar 
com esse desperdício; basta fazer campanhas auste-
ras porque não vai precisar. Se todos forem austeros, 
não há nenhum problema dizer que uns são mais ou 
menos que outros. A gente tem que baixar os custos 
da campanha e limitar as contribuições para cada can-
didato, e que esses recursos, para que o processo seja 
democrático, realmente venham da sociedade. Como 
vem da sociedade a Justiça Eleitoral, que venham 
também as campanhas eleitorais, porque os dois jun-
tos funcionam. Um só lado não funciona. Então, o seu 
discurso é corretíssimo. Só queria dizer que podemos 
garantir que vamos lutar se votarmos aqui, Paim e eu. 
Agora, garantir que vamos conseguir, não dá para a 
gente garantir, porque o senhor mesmo disse que al-
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guns acharam que essa era uma proposta romântica e 
que aqui não se costuma votar em românticos, embora 
sejam eles que mudam a face da sociedade.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Muito obrigado. Agradeço ao Senador Paim, 
ao Senador Cristovam e, sobretudo, a tolerância do 
Presidente Mão Santa, que é tão generoso com to-
dos nós. 

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

Convidamos agora o nosso Senador Cristovam Bu-
arque. 

Um quadro vale por dez mil palavras. Segunda-
feira. Estiveram presentes aqui, atentai bem, Paim, e 
o Brasil faz uma meditação do que é representar com 
grandeza o seu povo e a sua gente. Hoje, segunda-
feira – um quadro vale por dez mil palavras, viu, Cris-
tovam –, estiveram presentes aqui... Isso é uma de-
mocracia representativa, não é mais a do Péricles, que 
era direta, do povo, ele fazia a lei. O povo somos nós. 
Estiveram presentes aqui, atentai bem, segunda-feira, 
Arthur Virgílio, Papaléo Paes, Flávio Arns, Mozarildo 
Cavalcanti, Alvaro Dias, Geraldo Mesquita, Cristovam 
Buarque, Paulo Paim e Mão Santa.

Nós não somos o poder econômico, mas somos 
a esperança, a certeza de representarmos o povo. V. 
Exª faz parte desse quadro, um quadro vale por dez mil 
palavras. V. Exª é a esperança, é a certeza, é a convic-
ção de que a educação é a igualdade desse Brasil. 

Então, essa é a nossa crença. Se recuarmos, aí 
vem a avalanche do poder econômico para cá. Somos 
heróis, e a injustiça está, como o homem não está mais 
aqui, Geraldo Mesquita Junior, foi afastado por esse 
mar do poder econômico na política; e perde a demo-
cracia, não perde e ele será relembrado, ressuscita-
do pelos valores, mas, estamos navegando não nos 
verdes mares bravios, é o mar vermelho da corrupção 
eleitoral neste País.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Senador Mão Santa.

Senador, venho aqui para trazer e pedir que o 
senhor coloque em votação, senão hoje em outro mo-
mento, um voto de profundo lamento pelo desapare-
cimento de um dos mais importantes escritores que 
a humanidade teve e certamente o mais importante 
deste século XX na Língua Portuguesa, que foi o es-
critor José Saramago.

Saramago faleceu na sexta-feira, aos 87 anos. E 
a gente precisa lembrar do seu nome, aqui no Senado 
da República brasileira, pela importância que ele teve 
para o nosso idioma, sem o qual nós não teríamos a 
representatividade que temos hoje.

Ao lado de Fernando Pessoa, José Saramago é 
o nome da Língua Portuguesa no século XX. Apesar 
de que nós, brasileiros, também tivemos grandes no-
mes neste século XX, ele foi aquele que encarnou a 
simbologia do Prêmio Nobel para o nosso idioma.

Quando eu soube do falecimento do Saramago, 
eu lembrei, imediatamente, de um voo de helicóptero 
que eu fiz com ele por sobre o Distrito Federal, em que 
ele disse algo que só vem da cabeça de uma pessoa 
com a sensibilidade poética que ele tinha. Olhando para 
baixo, depois de rodarmos por todo o Distrito Federal, 
desde as mais pobres cidades até a parte mais rica, 
olhando para baixo quando estávamos aqui, nisso que 
se chama Plano Piloto, que todos conhecem, Senador 
Paim, e disse: “Que engraçado: daqui a 100 anos, isto 
aqui, que é o moderno, vai ser o velho; e, ao redor, o 
que é velho hoje vai ser o moderno! Porque aqui vo-
cês se transformaram num patrimônio histórico e vão 
conservar isto; lá eles não vão conservar, mas vão 
modificar e modernizar.”

Isso me trouxe duas reflexões: primeiro, a refle-
xão de que o antigo não significa menos valoroso. O 
Plano Piloto, conservado, sem ser moderno daqui a 
100 anos, refletirá os anos cinquenta do século XX; 
quando, daqui a 100 anos, a gente vai ter já o século 
XXII, este Plano Piloto, apesar de velho, será antigo 
e terá a riqueza de ter congelado um momento histó-
rico. Esse congelamento que hoje vemos nas ruínas 
vamos ver aqui vivo.

A outra reflexão, ao lembrar desse voo, foi de 
que, na história, as coisas se renovam. Na vida, ela 
morre e fica a lembrança – obviamente falando deste 
plano da vida terrestre, aquele plano em que Sarama-
go acreditava. 

Aí me lembrei de uma frase dele em que disse, 
prevendo uma morte próxima, pela idade avançada: 
“Mergulho no nada. Meu corpo se transformará em áto-
mos que se espalharão pelo mundo”. Esse é o destino 
de cada um de nós, mas não da história. 

Pessoalmente, ele mergulhou no nada. Começa 
a virar átomos, sem a vida que ele carregou ao longo 
de 87 anos. Mas a sua obra fica; ela servirá para ilu-
minar e alimentar centenas de milhares, milhões de 
pessoas que irão ler a sua obra, em 30 livros. São 30 
libros que mostram o talento de um escritor capaz de 
descrever, da maneira que ele inventou, com um esti-
lo absolutamente pessoal. Ele vai inspirar gerações e 
gerações no futuro.

Hoje, o idioma português está órfão. Órfão! O idio-
ma português está órfão, a língua portuguesa está órfã. 
Mas em algum momento surgirá outro Saramago, em 
algum momento surgirá, talvez até entre os escritores 
que já existem no Brasil, na África portuguesa, na Ásia, 
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em Timor Leste, em Portugal, surgirá outro escritor que 
colocará a língua portuguesa outra vez no patamar al-
cançado pelo nome da dimensão de Saramago, porque 
a história se renova mesmo que a vida não. 

Saramago está-se transformando em átomos, 
está mergulhado no nada como pessoa, mas está 
vivo, ativo, como uma entidade em que ele conseguiu 
se transformar ao escrever sua obra. 

Cabe lembrar o talento que o fez ser o grande 
escritor. Mas cabe lembra também, além do talento, a 
coragem de um escritor que não teve medo de se man-
ter fiel aos seus princípios, aos seus compromissos, 
a sua fé que se chocava com a fé de tantos outros; a 
coragem inclusive de defender posições de comunis-
tas, posições de ateu, como ele se declarava, contra 
o mundo inteiro ao redor que via esse comunismo en-
trando em crise, desaparecendo e essa posição que 
ele tinha o direito de ter, como ateu que foi, diante de 
um mundo de tanta religiosidade. 

Lembro também que eu o apresentei, Senador 
Mão Santa, a um dos secretários que eu tinha como 
Governador e eu disse: “Saramago, este aqui foi comu-
nista”. Ele disse: “Não foi”. Eu disse: foi, eu o conheço. 
Ele disse: “Não, porque quem foi comunista é comu-
nista ou não foi comunista”. Essa era a convicção dele 
contra toda a corrente.

Essa coragem precisa ser lembrada mesmo por 
aqueles que discordarem dele. 

Além disso, cabe lembrar também uma capacida-
de imensa dele, a capacidade de superar dificuldades. 
Saramago era filho e neto de analfabetos e conseguiu 
superar isso. Segundo, ele superou o fato de que co-
meçou a escrever, com um mínimo de reconhecimento, 
já aos 60 anos, e não quando jovem, como a maioria. 
Foi um homem de superação!

Finalmente, cito uma outra qualidade dele: a 
militância, a militância constante. Não acontecia um 
problema em parte alguma do mundo sobre o qual 
ele não se manifestasse, tomando posição. Lá de sua 
casa, isolada em uma pequena ilha, ele dava a sua 
opinião. Ele não foi omisso diante de nenhum proble-
ma da civilização que o abrigou, da civilização que ele 
ajudou a fazer mais bela com seus livros. 

Saramago precisa ser lembrado. Neste momento, 
como uma pessoa de língua portuguesa, eu me sinto 
órfão. Sinto o meu idioma órfão porque sei que tere-
mos dificuldades de ter pelo menos um ou dois livros 
que ele deixou inacabados. E sei que depois desses 
um ou dois que ele deixou inacabados não teremos 
outros livros de Saramago. 

E não temos hoje ninguém com o talento dele 
para captar onde estão essas palavras mágicas. Ele 
captava essas palavras, ele captava essas histórias. 

Ele escrevia as histórias que lhe chegavam, como a 
uma antena, que caracteriza o talento de um escritor. 
O talento para captar as histórias, para captar as pa-
lavras, para arrumar as palavras da maneira tão es-
pecial como ele arrumava; às vezes, páginas inteiras 
sem um ponto, em que sujeito e verbo... A gente tinha 
certa dificuldade de entender, até mergulhar no estilo 
dele. Aí a gente não conseguia parar de ler o livro. Um 
escritor que é difícil você avançar em uma, duas, três 
páginas, e difícil parar depois dessas.

Esse nosso irmão em língua portuguesa, com a 
sensibilidade que eu percebi nos momentos em que 
estive com ele, esse cidadão, esse escritor, ele mer-
gulhou no nada. Ele está se dissolvendo em átomos, 
mas está presente conosco.

Por isso, apresento, Senador Mão Santa, e peço 
que seja votado...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª, que é professor e nos ensina a cada instante. Por 
exemplo, no caso de Gabriel García Márquez, que nós 
sabemos que escreveu muitos livros, Cem Anos de So-
lidão foi fundamental para ele ganhar o Prêmio Nobel. 
De todas essas obras de Saramago, qual foi a que...

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Por 
coincidência ou não, a que mais me tocou foi a última. 
É uma obra...Claro, a que mais me tocou.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, eu quero saber a que motivou a concessão do 
Prêmio Nobel.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Ele 
recebeu o Prêmio Nobel pelo conjunto da obra. O Evan-
gelho Segundo Jesus Cristo foi uma obra marcante...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mas Gabriel García teve um conjunto de obra, mas a 
marcante foi Cem Anos de Solidão.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Ele não teve. Não, ele não teve. No caso dele, foi o 
conjunto. Não houve só uma. Para mim, a última obra 
que ele publicou, chamada Caim – aquele que a gen-
te aprendeu a dizer que foi maldito, porque matou o 
irmão Abel.

Ele escreveu essa história de uma maneira que 
só um gênio podia imaginar. Ele escreveu um livro em 
que o Caim, depois de matar Abel, sai viajando pelo 
mundo. E ele está presente na Arca de Noé, e ele está 
presente em Sodoma e Gomorra, quando foram destru-
ídas. E, mediante isso, ele vai mostrando a visão que 
tem Caim dialogando com Deus. E, de fato, é um livro 
que não está perto de ser cristão nem de longe, porque 
o diálogo de Caim com Deus choca qualquer um com 
sentimento religioso. É uma visão tão diferente da que 
nós temos que nos choca, mas que embeleza. 
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E, aqui, eu quero fazer um protesto contra alguns 
que dizem que um ateu é incapaz de escrever um li-
vro bonito. É, sim, capaz, mesmo que eu discorde das 
ideias que ele apresenta. Como Borges foi capaz de 
escrever maravilhas, apesar de ser um conservador 
politicamente. Temos que separar essas duas coisas. 
É um equívoco imaginar que você é bom em tudo ou 
ruim em tudo. 

Presidente, por essa razão apresentei aqui um 
voto de pesar que peço que seja...

(Interrupção do som.) 

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Cristovam, permite-me um aparte, depois que V. Exª 
concluir? 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT-DF) – Vou 
dar o aparte, mas tenho certeza de que a minha con-
clusão vai provocar o senhor no seu aparte. 

No mesmo momento em que venho aqui trazer um 
voto de pesar pela morte de Saramago, venho trazer 
aqui um voto de lembrança pelos seis anos da morte 
do seu conterrâneo, Leonel Brizola. 

Leonel Brizola, que foi o único dos grandes po-
líticos do Brasil, desses que adquirem uma dimen-
são maior, como poucos, tipo Arraes, ele próprio, o 
Presidente Lula, que colocou a educação sempre em 
primeiro lugar. Nos discursos, ele deixava claro que 
educação era o motor do progresso, tanto econômico 
como social. Como Governador em dois Estados, como 
Prefeito em uma cidade, ele provou, na prática, o que 
defendia nas suas posições políticas. 

No mesmo momento em que lamento a morte de 
Saramago, deixo o meu ponto de lembrança da vida de 
Leonel Brizola neste dia em que comemoramos seis 
anos do seu desaparecimento, quase com a mesma 
idade de Saramago, apenas um pouquinho mais jovem. 
Ele, como Saramago, mergulhou no nada, dissolveu-se 
em átomos, mas deixou sua obra. No caso de Sarama-
go, a obra literária e o exemplo de militância. No caso 
de Brizola, a sua obra política e também o exemplo de 
militância. Ficam aqui essas duas lembranças desses 
dois grandes seres humanos que, em vida, fizeram 
tanto e que, em morte, nos obrigam a que lembremos 
deles e que agradeçamos a eles por tudo o que eles 
fizeram e nos deixaram. Eles se foram, mas as coisas 
deles continuam conosco.

Era isso o que eu tinha a dizer, mas concedo um 
aparte antes ao Senador Paim, para aparte. 

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Cristovam, eu estava no interior do Rio Grande. Uma 
série de pessoas resolveram, numa atividade, fazer uma 
homenagem a Saramago. Pediram-me que, em um ou 
dois minutos, eu dissesse alguma coisa e vou dizer aqui 

o que disse lá. Estava chovendo muito, Senador Cristo-
vam, e, quando chove, a terra molhada acaba trazendo 
um perfume gostoso. Então eu disse: Saramago me 
lembra o cheiro gostoso da terra molhada sob o toque 
da chuva. Eu disse também que Saramago, pela sua 
visão socialista e comunista, lembrava-me as flores do 
campo, que eu acho as mais lindas. Eu disse também 
que Saramago me lembrava os poetas noturnos que 
conspiram de forma permanente, com a sua escrita, 
pela construção de uma sociedade mais justa, iguali-
tária, libertária, para todos. Eu disse isso e acho que 
consegui resumir o que penso de tudo que ele fez e do 
que ele escreveu. Hoje, V. Exª aqui discorre, com muita 
tranquilidade, sobre a caminhada desse homem que 
ficou como um marco para todos nós. Não posso dei-
xar de concluir, dizendo que falo muito de homens que 
marcaram a minha vida. Gosto de lembrar do Gandhi, 
gosto de falar do Mandela. É claro que falo do Lula e 
de Barack Obama, mas nunca deixei de falar de Leonel 
Brizola. Os seus pronunciamentos eram encantadores. 
Sempre repito que estive com ele algumas vezes e 
que ele nos seduzia com a sua fala. Horas passavam 
e eu ficava ouvindo. A última vez que o recebi foi aqui 
no Senado, quando eu era Vice-Presidente da Casa. 
Foi um momento mágico, que jamais esquecerei. Bri-
zola está – eu diria, como disse antes – na alma e no 
coração de todos nós. Parabéns a V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu 
que agradeço. 

Quero dizer que essas últimas palavras fecham 
meu discurso melhor que qualquer coisa que eu pu-
desse dizer. Por isso, termino, pedindo apenas que, 
no momento oportuno, a Mesa aprove o meu pedido 
de um voto de pesar do Senado Federal à família de 
Saramago e a todo povo português.

O PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Nós 
aguardamos aqui, através da nossa secretária, a for-
malização do requerimento que V. Exª deseja, uma ho-
menagem póstuma do Senado ao escritor português 
José Saramago.

Agora convidamos para usar da palavra, para uma 
comunicação inadiável, o nosso Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Se-
nador Mão Santa, hoje pela manhã, tivemos uma ses-
são do Congresso em homenagem aos 139 anos da 
imigração italiana no Brasil. Foi uma sessão solicitada 
por mim e pelo Vice-Presidente da Câmara, Deputado 
Marco Maia.

Senador, como eu tive problema com o meu voo 
– era para estar aqui às 10 horas, mas só consegui 
chegar a uma hora da tarde –, o Deputado Marco Maia 
leu uma pequena mensagem que mandei em meu 
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nome e também em nome dos outros dois Senadores 
do Rio Grande, ou seja, em meu nome e no nome do 
Senador Zambiasi e do também Senador, nosso ines-
quecível Pedro Simon.

Permita-me, Senador Mão Santa, que eu faça 
parte, pelo menos, da leitura do pronunciamento pre-
visto para hoje de manhã, Peço a V. Exª que o consi-
dere na íntegra.

Sr. Presidente, há 139 anos o Brasil recebia em 
seus braços os imigrantes italianos. Todos somos tes-
temunhas da contribuição dessa gente à construção 
do Brasil.

Quero falar um pouco sobre a colonização italia-
na em meu Estado, o Rio Grande do Sul. Os primeiros 
italianos chegaram lá há 135 anos.

O Estado do Rio Grande do Sul recebeu os imi-
grantes que aqui desembarcaram em 1835. Substi-
tuíram, naquele momento, os colonos alemães que, 
a cada ano, chegavam em menor quantidade. Quero 
dizer da importância também dos imigrantes alemães 
na formação do meu Estado. Os colonos italianos fo-
ram atraídos para a região para trabalharem como 
pequenos agricultores e foram-lhes reservadas terras 
selvagens na encosta da Serra Gaúcha.

Na região, foram criadas as primeiras três colô-
nias italianas: Conde D’Eu, Dona Isabel e Campo dos 
Bugres, atualmente as cidades de Garibaldi, Bento 
Gonçalves e Caxias do Sul, respectivamente. Com 
o tempo, os italianos passaram a subir as serras e a 
colonizá-las. Com o esgotamento de terras na região, 
esses colonos passaram a migrar para várias regiões 
do meu Rio Grande.

A base da economia na região italiana, Senador 
Mão Santa, foi e continua a ser a vinicultura, quan-
do extraem da terra a uva e o vinho. É claro que hoje 
a Região Sul é também um grande polo mecânico, 
metalúrgico, enfim, das mais variadas áreas, como a 
moveleira e a calçadista. Atualmente, essas áreas da 
colonização italiana produzem com certeza os melho-
res vinhos – tenho a ousadia de dizer – do continente 
americano.

No centro do Estado, foi criada a Quarta Colônia 
de Imigração Italiana, o primeiro reduto de italianos fora 
da Serra Gaúcha, o que originou Municípios como Sil-
veira Martins, Ivorá, Nova Palma, Faxinal do Soturno, 
Dona Francisca e São João do Polêsine. Neste último, 
está a localidade do Vale Vêneto, nome dado para ho-
menagear a região italiana.

Outras colônias italianas foram criadas e deram 
origem a cidades como Farroupilha, Flores da Cunha, 
Antônio Prado, Veranópolis, Nova Prata, Encantado, 
Nova Bréscia, Coqueiro Baixo, Guaporé, Lagoa Verme-

lha, Soledade, Cruz Alta, Jaguari, Santiago, São Sepé, 
Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul e outras.

Sr. Presidente, estima-se que imigraram para o 
Rio Grande do Sul 100 mil italianos, entre 1875 e 1910. 
Em 1900, já viviam no nosso Estado 300 mil italianos 
e descendentes.

Atualmente, vivem no Rio Grande do Sul mais de 
três milhões de italianos e descendentes, representan-
do cerca de 30% da população do Estado.

Sr. Presidente, quero aqui falar um pouco das 
inúmeras contribuições dos italianos para o Brasil, 
para a nossa cultura e para o meu querido Rio Grande. 
Introdução de elementos tipicamente italianos no ca-
tolicismo de algumas regiões do Brasil (festas, santos 
de devoção, práticas religiosas).

Destaco aqui e faço uma pausa para citar festas 
que todos os Srs. Senadores e o povo brasileiro de-
veriam conhecer. Temos, no Rio Grande, a Festa da 
Uva, a Festa do Vinho, a Festa da Polenta, a Festa do 
Queijo e tantas outras atividades.

Diversos pratos foram incorporados à alimentação 
brasileira, como o hábito de comer panetone no Natal, 
de comer pizza, espaguete, tortei, sopa de agnolini, 
carne lesa, o frango, como falamos lá, a menarosto, 
além da popular polenta frita.

O sotaque dos brasileiros (principalmente na ci-
dade de São Paulo, o sotaque paulistano), na Serra 
Gaúcha, no sul catarinense e no interior do Espírito 
Santo tem a marca dos italianos.

A introdução de novas técnicas agrícolas, que 
aconteceu em Minas Gerais, em São Paulo e em toda 
a região Sul.

A imigração italiana no Brasil também serviu de 
inspiração para várias obras artísticas, televisivas e 
cinematográficas, como as telenovelas Terra Nostra 
e Esperança e o filme O Quatrilho, que concorreu ao 
Oscar de melhor filme estrangeiro, como a atual no-
vela dita das oito.

Acredito, Sr. Presidente, que todos saibam que 
sou natural de Caxias do Sul. Estudei em Caxias, tra-
balhei em Caxias, saí de lá com 30 anos de idade. 
Tenho grandes recordações, Sr. Presidente, muitas 
recordações da minha cidade natal.

A colonização italiana é muito forte naquela re-
gião. Lembro dos melhores momentos da minha vida, 
da minha infância, da minha adolescência. Eram fé-
rias no colégio quando eu era convidado pelos jovens 
meninos italianos e meninas para passar as férias na 
colônia. Lá eu aprendi a mexer na terra, a colher a uva, 
a fazer o vinho de forma artesanal. Lá eu tomava o café 
com salame, queijo, polenta, coisas de que eu jamais 
vou esquecer. Havia uma afinidade muito grande entre 
esse hoje Senador negro e a meninada italiana.
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Como vou esquecer das pescarias nos rios, no 
Trinta, no Quarenta, no Sessenta, em Nova Bréscia, 
em Galópolis, no Desvio Rizzo, em Forqueta ou lá em 
Flores da Cunha. 

Grande momento da minha vida. Aquele verão, 
Senador Mão Santa, correndo pelos campos, brincan-
do com a meninada, onde não tinha essa história de 
negro ou de branco... Doce adolescência! Como foi 
bom viver naquela região.

Quando volto lá hoje, ainda, o carinho do povo da 
serra, da minha cidade natal e das cidades próximas, 
é enorme. Só tenho agradecimentos a fazer a esse 
povo de coração quente, de fala amigável e festiva, 
de mãos calejadas pelo trabalho duro com a enxada, 
com a foice ou mesmo no trator. Sinto o maior orgu-
lho, claro, Sr. Presidente, Senador Mão Santa, de ser 
gaúcho, de ser caxiense, terra de gente amiga, de boa 
comida e de vinhos espetaculares. Terra bonita de ser 
ver, é um cenário que encanta a todos.

Tudo que posso dizer para concluir, Sr. Presidente, 
é muito, muito obrigado a toda a comunidade italiana, 
independentemente da região. Muito obrigado aos imi-
grantes italianos, que nos deram a honra de trabalhar 
a terra e de fazer do Brasil esta Nação gigante.

Escrevi um livro, que foi, Sr. Presidente, na Praça 
Central distribuído – autografei todos, tanto na capital 
Porto Alegre, como em Caxias –, um livro chamado 
Pátria Somos Todos, onde falo de todos, dos italianos e 
de todas as etnias que formaram o povo do Rio Gran-
de. Esse livro esgotou-se. 

Eu diria, mais uma vez, que, se puderem, leiam-
no. Falo ali dos italianos, dos alemães, dos polacos, 
dos japoneses, falo dos franceses, falo dos africanos, 
enfim, falo de todas as etnias, e claro que dediquei um 
capítulo especial ao povo italiano. 

Meus vivas à imigração italiana no Brasil. Meus 
vivas a cada um de vocês, homens e mulheres de 
coração e mãos abertos para o novo. Vocês fazem 
história!

Muito, muito obrigado, pela forma carinhosa como 
sempre me receberam, seja pelo empresariado, seja 
pelos trabalhadores, seja pelos agricultores, seja pelos 
produtores de uva, de vinho, seja pelas empresas, seja 
pelos sindicalistas, Sr. Presidente, das mais variadas 
áreas, seja pelos poetas da cidade, seja pelos escri-
tores daquela região.

Termino, Sr. Presidente, somente pedindo a V. 
Exª que considere na íntegra o meu pronunciamento 
hoje em homenagem aos 139 anos da imigração ita-
liana no Brasil.

Sr. Presidente, quero ainda dizer que, provavel-
mente no mês de julho, o Presidente Lula vai sancionar 
o Estatuto da Igualdade Racial, que combate todos os 

tipos de preconceitos, contra o negro, contra o bran-
co, contra o índio, contra o cigano, não importando a 
etnia, raça ou procedência. Isto é o que demonstra o 
Estatuto da Igualdade Racial.

Quero dizer também que, neste momento his-
tórico, eu lembro do Estatuto do Idoso, também aqui 
aprovado. Lembro-me da PEC Paralela, aqui aprovada. 
Lembro-me dos 7,72%, aqui aprovados, em que tra-
balhamos, articulamos e V. Exª, Senador Mão Santa, 
ajudou, assim como o Senador Marco Maciel, e que 
hoje é lei. Eu poderia lembrar de tantas iniciativas que 
aprovamos ao longo desses oito anos. Mas quero dizer 
para os pessimistas, aqueles que sempre ficam que-
rendo prever a derrota: parem de ser pessimistas!

Nós conseguimos avançar muito, num trabalho 
permanente, insistente e com otimismo. Eu lia, na sua 
mesa, Senador Mão Santa, um livro que V. Exª tem e 
que fala do otimismo, e por isso resolvi terminar a minha 
fala. Então, àqueles que estão pessimistas e acham 
que a gente não vai, um dia, de uma forma ou de ou-
tra, acabar com esse fator previdenciário, quero dizer 
que eles verão que a gente vai escrever uma história 
diferente. Todos os alvos que perseguimos atingimos. 
Vamos atingir também uma mudança profunda, para 
que não haja mais o fator previdenciário.

O otimismo, para mim, Senador Mão Santa, é 
o coração do sucesso; o pessimismo é o símbolo da 
derrota. V. Exª já falou da tribuna e eu repito: o otimista 
acaba sendo um vitorioso, porque aprende até chegar 
à batalha final e conseguir a vitória; o pessimista nem 
vai à luta porque ele acha que já está derrotado por 
antecipação. Por isso, vamos...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... no oti-
mismo, não se joga a toalha, cada dia a gente avança 
um passo, até conseguir a vitória final. 

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO PRO-
FERIDO PELO SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/ PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é com muita alegria e muita honra que ve-
nho saudar nessa Sessão Solene os imigrantes italia-
nos que ajudaram a construir o nosso país.

Essa sessão foi solicitada por mim e pelo De-
putado Marco Maia para comemorar os 139 anos da 
chegada dos imigrantes italianos no Brasil.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), foram muitas as na-
cionalidades de imigrantes que vieram para o Brasil 
desde as primeiras décadas do século XIX.
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A importância deste grupo no movimento migrató-
rio europeu que teve como destino o Brasil, é enorme 
por várias razões:

Uma delas é de ordem quantitativa: entre 1870 
e 1920, momento áureo do largo período denominado 
como da “grande imigração”, os italianos corresponde-
ram a 42% do total dos imigrantes entrados no Brasil, 
ou seja, em 3,3 milhões pessoas, os italianos eram 
cerca de 1,4 milhões.

Os italianos, como todos os demais imigrantes, 
deixaram seu país basicamente por motivos econô-
micos e sócio-culturais. A emigração, que era muito 
praticada na Europa, aliviava os países de pressões 
sócio-econômicas, além de alimentá-los com um fluxo 
de renda vindo do exterior, em nada desprezível, pois 
era comum que imigrantes enviassem economias para 
os parentes que haviam ficado.

No caso específico da Itália, depois de um longo 
período de mais de 20 anos de lutas para a unificação 
do país, sua população, particularmente a rural e mais 
pobre, tinha dificuldade de sobreviver seja nas peque-
nas propriedades que possuía ou onde simplesmente 
trabalhava, seja nas cidades, para onde se deslocava 
em busca de trabalho.

Nessas condições, portanto, a emigração era não 
só estimulada pelo governo, como era, também, uma 
solução de sobrevivência para as famílias. Assim, é 
possível entender a saída de cerca de 7 milhões de ita-
lianos no período compreendido entre 1860 e 1920.

A imigração subvencionada era a facilitação ou 
concessão de auxílio em dinheiro para a compra de 
passagens de imigrantes e para sua instalação inicial 
no país. Aprovada em 1871, logo após a Lei do Ventre 
Livre, foi, inicialmente, uma iniciativa de fazendeiros. No 
decorrer do tempo, entretanto, a participação destes 
foi sendo transferida cada vez mais para os governos, 
provinciais e imperial, até 1889, e posteriormente es-
taduais e federal.

Pois bem, a imigração subvencionada se esten-
deu de 1870 a 1930 e visava a estimular a vinda de 
imigrantes: as passagens eram financiadas, bem como 
alojamento e o trabalho inicial no campo ou na lavoura. 
Os imigrantes se comprometiam com contratos que 
estabeleciam não só o local para onde se dirigiriam, 
como igualmente as condições de trabalho a que se 
submeteriam.

Como a imigração subvencionada estimulava a 
vinda de famílias, e não de indivíduos isolados, nesse 
período chegavam famílias numerosas, de cerca de 
uma dúzia de pessoas, e integradas por homens, mu-
lheres e crianças de mais de uma geração.

Um dos destinos dos imigrantes italianos foram 
as cidades. Dentre elas, destacam-se São Paulo, que 

recebeu o maior contingente desta nacionalidade, e o 
Rio de Janeiro com seus arredores, por ser a capital 
do país e um dos portos mais importantes de chega-
da de imigrantes.

Em São Paulo, que chegou a ser identificada 
como uma “cidade italiana” no início do século XX, 
os italianos se ocuparam principalmente na indústria 
nascente e nas atividades de serviços urbanos. Che-
garam a representar 90% dos 50.000 trabalhadores 
ocupados nas fábricas paulistas, em 1901.

No Rio de Janeiro, rivalizaram com portugue-
ses, espanhóis e brasileiros. Em ambas as cidades 
os imigrantes italianos experimentaram condições de 
vida e de trabalho tão árduas quanto as encontradas 
no campo.

Como operário industrial, o imigrante recebia 
baixos salários, cumpria longas jornadas de trabalho 
e não possuía qualquer tipo de proteção contra aci-
dentes e doenças...

... Assim como no campo, era muito comum que 
todos na família tivessem que trabalhar, inclusive mu-
lheres – muito usadas nas fábricas de tecidos e in-
dústrias de vestuário – e crianças, mesmo menores 
de 12 anos.

Na condição de operários, era muito difícil ao 
imigrante melhorar de vida, financeira e socialmente. 
Portanto, não era raro que italianos e estrangeiros em 
geral desejassem trabalhar por conta própria, realizando 
serviços e trabalhos tipicamente urbanos nas maiores 
cidades brasileiras.

Eram os mascates, artesãos e pequenos comer-
ciantes; motorneiros de bonde e motoristas de taxi; 
vendedores de frutas e verduras, tanto como ambu-
lantes, como em mercados; garçons em restaurantes, 
bares e cafés; engraxates, vendedores de bilhetes de 
loteria e jornaleiros.

Se as condições de trabalho eram insalubres, 
acontecia o mesmo com as moradias, já que com fre-
quência os imigrantes se instalavam em habitações 
coletivas – os cortiços – ou nas “favelas”, situadas nos 
morros. Por outro lado, em algumas cidades, podiam 
morar em determinados bairros étnicos – como o Brás 
e o Bexiga, em São Paulo – onde contavam com a co-
operação e solidariedade dos vizinhos, o que em muito 
aliviavam seus trabalhos cotidianos.

A luta por uma identidade italiana (italianitá) foi 
uma batalha que os imigrantes, e seus descendentes, 
tiveram que travar em terras brasileiras.

Nesta luta tiveram papel importante muitas ins-
tituições, dentre as quais, a Igreja, a escola, as as-
sociações beneficentes, profissionais e recreativas e 
também a imprensa.
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A Igreja Católica, através de um clero italiano e 
de todo seu poderio no interior da sociedade brasilei-
ra, foi fundamental. Os laços entre catolicidade e ita-
lianitá são estreitos, desdobrando-se nos espaços de 
ensino e lazer, onde as escolas religiosas e as festas 
dos santos padroeiros das aldeias sempre foram o 
grande destaque.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, há 139 
anos o Brasil recebia em seus braços, os imigrantes 
italianos e todos somos testemunhas da contribuição 
dessa gente na construção do Brasil.

Quero falar um pouco sobre a colonização italia-
na em meu estado, o Rio Grande do Sul. Os primeiros 
italianos chegaram lá há 135 anos.

O Estado do Rio Grande do Sul recebeu os pri-
meiros imigrantes que aqui desembarcaram em 1875, 
para substituírem os colonos alemães que, a cada ano, 
chegavam em menor quantidade. Os colonos italianos 
foram atraídos para a região para trabalharem como 
pequenos agricultores e lhes foram reservadas terras 
selvagens na encosta da Serra Gaúcha.

Na região foram criadas as primeiras três colô-
nias italianas: Conde D’Eu, Dona Isabel e Campo dos 
Bugres, atualmente as cidades de Garibaldi, Bento 
Gonçalves e Caxias do Sul, respectivamente. Com 
o tempo, os italianos passaram a subir as serras e a 
colonizá-las. Com o esgotamento de terras na região, 
esses colonos passaram a migrar para várias regiões 
do Rio Grande. A base da economia na região italiana 
do Rio Grande foi, e continua a ser, a vinicultura.

Eu vou dizer uma coisa prá vocês, atualmente, 
essas áreas de colonização italiana produzem os me-
lhores vinhos do Brasil.

No centro do estado foi criada a Quarta Colônia 
de Imigração Italiana, o primeiro reduto de italianos 
fora da Serra Gaúcha e que originou municípios como 
Silveira Martins, Ivorá, Nova Palma,Faxinal do Soturno, 
Dona Francisca e São João do Polêsine. Nesse último, 
está a localidade de Vale Vêneto, nome dado para fa-
zer homenagem a tal região italiana.

Outras colônias italianas foram criadas e deram 
origens a cidades como Farroupilha, Flores da Cunha, 
Antônio Prado, Veranópolis, Nova Prata, Encantado, 
Nova Bréscia, Coqueiro Baixo, Guaporé, Lagoa Ver-
melha, Soledade, Cruz Alta, Jaguari, Santiago, São 
Sepé, Caçapava do Sul e Cachoeira do Sul. 

Estima-se que imigraram para o Rio Grande 100 
mil italianos, entre 1875 e 1910. Em 1900, já viviam no 
estado 300 mil italianos e descendentes.

Atualmente, vivem no Rio Grande do Sul mais de 
três milhões de italianos e descendentes, representan-
do cerca de 30% da população do estado.

Vamos falar um pouco das inúmeras contribuições 
dos italianos para o Brasil e à nossa cultura:

Introdução de elementos tipicamente italianos 
no catolicismo de algumas regiões do Brasil (festas, 
santos de devoção, práticas religiosas). 

E aqui eu faço uma pausa para citar festas que 
todos os Senhores e também vocês que me escutam 
pela TV Senado deveriam participar, se pudessem. Nós 
temos no Rio Grande a festa da uva, festa do vinho, 
festa da polenta, festa do queijo e tantas outras. 

Diversos pratos foram incorporados à alimenta-
ção brasileira, como o hábito de comer panetone no 
Natal e comer pizza, espaguete, tortei, sopa de agno-
lini, carne lesa e frango a menarosto, além da popular 
polenta frita. 

O sotaque dos brasileiros (principalmente na ci-
dade de São Paulo, o sotaque paulistano), na Serra 
gaúcha, no sul catarinense e no interior do Espírito 
Santo. 

A introdução de novas técnicas agrícolas, que 
aconteceu em Minas Gerais, São Paulo e no Sul. 

A imigração italiana no Brasil também serviu de 
inspiração para várias obras artísticas, televisivas e 
cinematográficas, como as telenovelas Terra Nostra 
e Esperança, e o filme O Quatrilho, que concorreu ao 
Oscar de melhor filme estrangeiro.

Acredito que todos saibam que sou natural da ci-
dade de Caxias do Sul. A colonização italiana é muito 
forte na região. Eu lembro que um dos melhores mo-
mentos da minha infância eram as férias no colégio, 
quando então eu era convidado para ir para a colônia. 
Ah, que férias eram aquelas! Havia coisas deliciosas 
para comer, salame, queijo, coisas que jamais es-
quecerei. Havia uma afinidade muito grande entre as 
crianças e adolescentes que lá brincavam. Nós tomá-
vamos banho de rio naquele calor intenso do verão. 
Ah, era tudo de bom!

Eu só tenho agradecimentos a fazer a esse povo 
de coração quente, de fala amigável e festiva, de mãos 
calejadas pelo trabalho duro.

Sinto o maior orgulho de ser gaúcho, de ser ca-
xiense, terra de gente amiga, de boa comida e de vi-
nhos espetaculares. Terra bonita de se ver, é um ce-
nário que encanta os olhos.

Tudo o que eu posso dizer para finalizar esse pro-
nunciamento é: muito obrigado aos imigrantes italianos 
que nos deram a honra de trabalhar a nossa terra e 
fazer do Brasil essa nação gigante.

Escrevi um livro chamado “Pátria Somos Todos” 
onde falo de todos, dos italianos e de todas as outras 
etnias que formaram o povo do Rio Grande do Sul. Se 
puderem, leiam, é muito interessante.
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Meus vivas à imigração italiana no Brasil. Meus 
vivas a cada um de vocês, homens e mulheres de 
coração e mãos abertos para o novo. Vocês fazem 
história! 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 

Exª será atendido de acordo com o Regimento.
Queremos nos associar à homenagem à imigra-

ção italiana. Essa grandeza da nossa Pátria, aliás, do 
mundo todo. Somos testemunhas do nascimento da 
democracia representativa em que Cícero simboliza e 
falava o significado: “O Senado e o povo de Roma”. E 
sem dúvida nenhuma, do Renascimento, Leonardo da 
Vinci, Michelangelo, Rafael, Dante Alighieri, Maquiavel, 
que acreditaram e se afastaram daqueles que, na épo-
ca medieval, tudo esperavam de Deus, foram buscar 
no trabalho, nas conquistas que mudaram o mundo. 
Então, o Brasil se transformou na grande Pátria demo-
crática que somos graças aos italianos.

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

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 642, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, do 
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em 
ata de Voto de Homenagem de Pesar, pelo falecimen-
to de José Saramago, ilustre personalidade do mundo 
literário, pensador universal, um dos principais nomes 
da literatura portuguesa e mundial.

Justificação

José Saramago morreu aos 87 anos, recebeu 
o Prêmio Nobel de Literatura em 1998 pelo conjunto 
de seu trabalho, cujo estilo literário próprio deixou la-
pidado em seus livros. Sua vasta obra, composta por 
30 livros permite dizer que, ao morrer, deixou a fé na 
língua portuguesa, porque neste momento, nenhum 
outro de nossos escritores apresenta a dimensão in-
ternacional que ele tinha.

Pelo trabalho desenvolvido e por tudo que repre-
sentou para o mundo literário mundial representando 
nosso idioma, proponho ao Senado da República, um 
Voto de Homenagem de Pesar à família e ao povo por-
tuguês. – Senador Cristovam Buarque.

REQUERIMENTO Nº 643, DE 2010

Requer Voto De Pesar pelo falecimento, 
ontem, dia 20 de junho de 2010, em Manaus, 
do Coronel da Polícia Militar Amazonas Al-
fredo Assante, que ultimamente exercia a 
advocacia.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em Ata de Voto de Pesar pelo fale-
cimento, ontem, dia 20 de junho de 2010, em Manaus, 
do Coronel Alfredo Assante, que ultimamente se de-
dicava à advocacia.

Requeiro, também, que o Voto de Pesar seja co-
municado ao Comando da Polícia Militar do Estado do 
Amazonas e à família do Coronel.

Justificação

Alfredo Assante, que foi Coronel da Polícia Militar 
do Estado do Amazonas e ultimamente se dedicava 
à advocacia, faleceu ontem, dia 20 de junho de 2010, 
com 62 anos de idade, ao sofrer fulminante ataque 
cardíaco quando comemorava o segundo gol da Se-
leção do Brasil no jogo contra a Seleção da Costa do 
Marfim. Ele era muito conhecido e tinha numerosos 
amigos. Foi oficial da PM durante os chamados “anos 
de chumbo” do regime militar, mas não usou de tru-
culência nem perseguiu ninguém. Tinha também bom 
relacionamento com a imprensa e, como advogado, 
atuava também de forma exemplar. Merece, por isso, 
a homenagem póstuma que ora proponho.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2010. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência encaminhará os votos solicitados

Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Convidamos para usar da tribuna Marco Maciel, este 
homem que é exemplo maior e riqueza maior da nossa 
democracia, um homem que também está enlutado, 
afetado com a morte, porque representa a Academia 
Brasileira de Letras.

Convido o Senador Paulo Paim para presidir a 
sessão, porque eu gostaria de ser o último orador e 
vou tomar assento na bancada para aprender com o 
Senador Marco Maciel.

Convido o Senador Paulo Paim para presidir 
esta sessão.

O Sr. Mão Santa, 3º secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Paim.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Senador Mão Santa, quero aproveitar a pre-
sença do Senador Paulo Paim no Plenário para dizer 
que corroboro com a opinião de S. Exª no sentido de 
que devemos estar sempre estimulados por uma boa 
provisão de otimismo.

Recordo-me de que, nos idos de 1956, Juscelino 
Kubitschek cunhou uma frase que, para mim, tinha o 

497ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



30464 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010

sabor de uma sentença. Ele disse, com relação ao Bra-
sil, “o otimista pode errar, mas o pessimista já começa 
errando”. Daí por que, sobretudo em um país como 
o nosso, que tem tantas expectativas de desenvolvi-
mento, não vemos razão plausível a justificar qualquer 
laivo de pessimismo.

Sr. Presidente, devo aproveitar a ocasião para 
tratar de um tema a que aqui recorrentemente me 
refiro, que é a melhoria da educação em nosso País. 
De modo especial, vou situar hoje a questão do en-
sino médio.

Começaria lembrando um texto publicado no jor-
nal O Valor, no dia 17 de junho de 2010, em sua pagina 
A4, que trata da questão do ensino médio. 

A matéria afirma que:

“De modo diferente do que ocorreu na 
educação fundamental, a universalização do 
acesso ao ensino médio no sistema educacio-
nal brasileiro está longe de ser atingida. Com 
taxa de matrículas estagnada nos últimos anos 
na casa de 10 milhões de alunos, o ciclo es-
colar enfrenta alto índice de evasão, ‘difícil de 
ser corrigido’, segundo Carlos Artexes, diretor 
do Ministério da Educação (MEC) responsável 
por políticas públicas nesse segmento.

De acordo com dados organizados pelo 
pesquisador social Ricardo Paes de Barros, 
[a quem conheço e cujos trabalhos aprecio], 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), dois em cada dez jovens brasileiros 
de 15 a 17 anos estão fora da escola, o que 
representa 18% da população nessa faixa 
etária – cerca de 2 milhões de pessoas. Na 
faixa dos 18 aos 24 anos, 68% dos jovens 
não estudam”.

Então, não poderia deixar de chamar atenção para 
a necessidade de priorizarmos o ensino médio.

Volto à matéria do jornal O Valor:

“Isso acontece em qualquer nível de en-
sino, no fundamental chegamos a 97%; no mé-
dio é evidente que a universalização se dê em 
um patamar mais baixo. Uma das explicações 
para esse esgotamento, diz o educador, é a 
decisão do próprio jovem. ‘Ele está construin-
do a sua autonomia e estar ou não na escola 
depende cada vez mais dele e menos da po-
sição dos pais’.

Já para Paes de Barros o problema está 
relacionado à desigualdade social no País. Es-
ses 18% são famílias pobres em áreas isoladas. 
O sistema educacional avançou e agora está 

batendo num núcleo duro e será preciso fazer 
algo mais para conseguir penetrar aí”.

Devo, também, registrar como extremamente 
positivo o fato de o ex-Governador José Serra, pré-
candidato a Presidente da República, defender também 
a necessidade de investirmos mais no ensino médio. 
Estou me referindo, Sr. Presidente Senador Mão Santa, 
Sr. Senador Paulo Paim, à questão da ampliação do 
ensino médio e do ensino técnico no Brasil.

Esse será, efetivamente, um dos grandes desafios 
dos próximos governos. Hoje já temos perto da totalida-
de das crianças de 7 a 14 anos na escola. Mas quase 
20% dos jovens entre 15 e 17 anos não frequentam 
os bancos escolares. Esse quadro piora sensivelmente 
quando se analisa a situação dos jovens de 18 e 24 
anos, quando 68% não estudam, infelizmente. 

Esse descompasso tem múltiplos efeitos dani-
nhos, tanto no desenvolvimento individual, quanto na 
prosperidade coletiva, e eliminá-lo, não tenho dúvida 
disso, é uma condição necessária para que nosso País 
alcance o nível de desenvolvimento que almejamos e 
merecemos. Hoje, por exemplo, a baixa qualificação 
dos trabalhadores é um dos gargalos que estrangulam 
o crescimento da nossa economia.

Precisamos, portanto, visar à universalização do 
acesso ao ensino médio – esse é o desafio que nós 
devemos buscar na área da educação. Mais particu-
larmente, Srªs e Srs. Senadores, defendo a imperativa 
necessidade de investirmos mais e melhor no ensino 
técnico profissionalizante, como uma alternativa para 
nossos jovens e como um ingrediente indispensável 
para garantir a sustentação do desenvolvimento eco-
nômico e social do País nas próximas décadas.

Não é de hoje, Sr. Presidente, que essas questões 
chamam minha atenção e merecem minha reflexão e 
meu empenho. Quando tive a oportunidade de servir 
ao País como Ministro da Educação, umas das minhas 
iniciativas foi, justamente, incentivar o desenvolvimento 
de um Programa Nacional de Educação Técnica.

Na época, saíamos de uma tentativa de universa-
lização do ensino profissionalizante que, ao final, aca-
bou gerando efeitos negativos sobre o ensino técnico. 
A ideia era acabar com a dicotomia entre um ensino 
médio voltado exclusivamente para a formação profis-
sional e outro direcionado à continuidade dos estudos 
em nível superior.

Todo o então chamado “segundo grau” deveria 
proporcionar uma formação profissionalizante. Isso 
acabou resultando no abandono relativo do ensino 
técnico, sem que houvesse ganhos significativos, em 
compensação, na qualidade e na efetividade da edu-
cação profissional que as escolas ficaram obrigadas a 
oferecer, muitas vezes sem condições adequadas.
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Sr. Presidente, a oferta de educação de qualida-
de para nossos jovens é uma das obrigações básicas 
que uma sociedade bem ordenada deve buscar, com 
o objetivo de unir justiça e eficiência e traduzi-las em 
bem estar para todos com os resultados que alcan-
çarmos.

Uma educação adequada garante meios indis-
pensáveis para o pleno florescimento das capacida-
des individuais, garante o aperfeiçoamento do capital 
humano de que nossa economia necessita para levar-
nos ao nível de prosperidade que almejamos, garante 
cidadãos mais aptos e preparados para enfrentar as 
exigências da cidadania consciente, cada vez maiores 
à medida que nossa cultura democrática se enraíza 
e se aprofunda.

Não há dúvida, Sr. Presidente, de que uma das 
mais eficazes portas de saída da dependência que a 
pobreza implica é a educação. Nas últimas décadas, 
já demos alguns passos importantes na eliminação da 
miséria em nosso País. Temos agora de investir em 
um grande salto de qualidade, que só virá por meio 
de maiores investimentos em educação.

Ao oferecer a nossos jovens uma educação téc-
nica de qualidade, estamos lhes oferecendo oportu-
nidades. Estamos abrindo novas perspectivas, novas 
possibilidades para que desenvolvam seus talentos, 
para que progridam individual e socialmente e se tor-
nem adultos mais livres. É isto, afinal, que a educação 
representa: um ganho de liberdade.

Como disse, Sr. Presidente, estamos diante de 
um novo desafio no campo educacional, que é univer-
salização do ensino médio. Não vejo como isso seria 
possível sem um reforço significativo do ensino técnico. 
Para um grande contingente de jovens brasileiros, a 
falta de perspectiva profissional ao fim do curso médio 
é um grande desestímulo.

Temos de oferecer a esses jovens uma escola que, 
ao lado da formação humanística, científica e cidadã, 
garanta também uma preparação técnica e profissio-
nal, uma escola sintonizada com as necessidades do 
mundo do trabalho, que acene com a perspectiva da 
inserção profissional no mercado de trabalho. Sem isso, 
esse contingente de jovens estará sempre na iminên-
cia de abandonar os bancos escolares, como já disse, 
movidos pela necessidade e desestimulados pela falta 
de horizontes da formação que recebem. 

Sr. Presidente, estamos deixando a cultura onde 
somente valoriza-se o ensino superior, na maior par-
te dos casos, através do ensino pago e de qualidade 
duvidosa, para valorização de profissionais técnicos 
adequados para o trabalho, colaborando para o cres-
cimento do País, mormente nos setores de infraestru-
tura de que tanto carecemos.

Por tudo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, fico muito feliz quando vejo no discurso de um 
dos candidatos a Presidente da República a defender 
um grande esforço no campo da educação técnica 
para que ela venha a ocupar um lugar proeminente 
na questão educacional brasileira.

José Serra já deixou claro que tem intenção de dar 
destaque em seu programa de governo a essa ques-
tão, e seu discurso vem apoiado no exemplo de sua 
atuação. Entre 2003 e 2009, no Estado de São Paulo, 
o número de alunos matriculados em escolas técnicas 
cresceu 58%, prova de que a importância atribuída ao 
ensino técnico não ficou apenas no campo retórico, no 
campo das palavras.

Faço votos, Sr. Presidente, de que nesse anuncia-
do programa de governo estejamos testemunhando o 
início da próxima e necessária revolução da educação 
no País, uma revolução sem a qual teremos de adiar 
por muito tempo, talvez indefinidamente, nossas aspi-
rações por um País mais justo e mais desenvolvido.

São essas considerações que eu gostaria de 
apresentar neste instante, aproveitando o ensejo para 
fazer um registro sobre outra matéria publicada no jornal 
Folha de S. Paulo, do dia 2 de junho de 2010,alusiva 
à questão do ensino médio:

“Em palestra a empresários, o postulante 
tucano à Presidência defendeu a ampliação 
do número de escolas técnicas no Brasil e a 
concessão de bolsas a alunos de cursos pro-
fissionalizantes.

As medidas, ele diz, poderiam ser vin-
culadas ao Bolsa Família e representar uma 
‘porta de saída’, algo que, de fato, o programa 
precisa oferecer.

A carência de educação de qualidade 
no Brasil, no entanto, ultrapassa o universo 
dos que recebem complementação de renda. 
Por constituírem um direito dos brasileiros e 
uma prioridade do País, é recomendável que 
iniciativas como as mencionadas pelo candi-
dato não se restrinjam a grupos específicos 
de cidadãos.

Universalizar o ensino médio, portanto, 
deveria ser o principal objetivo do próximo 
Presidente da República no âmbito da edu-
cação.

A necessária ampliação do acesso a esse 
nível de escolaridade não ocorreu na última 
década. Praticamente todas as crianças entre 
7 e 14 anos frequentam os bancos escolares, 
mas quase 20% dos adolescentes entre 15 e 
17 anos estão fora da escola.”
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Encerro, Sr. Presidente, as minhas palavras, di-
zendo que o crescimento da economia brasileira a taxas 
mais expressivas já esbarra no gargalo da educação. 
Empresas em busca de mão de obra capacitada são 
compelidas a promover o treinamento de candidatos a 
profissionais, pois saem das escolas despreparados.

São essas, portanto, as considerações que gos-
taria de fazer na noite de hoje, alusivas à questão da 
educação, que deve ser certamente a grande priori-
dade do nosso País, para que tenhamos um processo 
de desenvolvimento atento a tudo o que seja justiça 
social e crescimento dos investimentos na área da 
educação.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim Bloco/PT – 

RS) – Cumprimento o Senador Marco Maciel por seu 
pronunciamento e, de imediato, passo a palavra ao 
Senador Mão Santa, Líder do PSC, partido de cuja 
convenção vou participar, Senador Mão Santa, neste 
fim de semana como convidado.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Paulo Paim, que preside esta reunião de segunda-feira, 
iniciada às 14 horas – são 19h34 –, Parlamentares na 
Casa, brasileiras e brasileiros aqui, no Parlamento do 
Senado, ou que nos acompanham pelo sistema de 
comunicação, em junho – sei que 12 de junho foi o 
Dia dos Namorados –, mas agora, é confusão muita: 
eleição e Copa. E nós todos, todos os partidos estão 
realizando e preparando suas convenções.

Paulo Paim, eu viajei quarta à noite. Um pouco 
antes de viajar, recebi os dirigentes do Partido Social 
Cristão, o Presidente Vítor Nósseis, Everaldo Pereira, 
o grande líder evangélico, forte, do Rio de Janeiro, An-
tônio Oliboni, Secretário Geral, e outras lideranças. 

Esse partido é muito mineiro e muito carioca. Ele 
tem três deputados federais do Rio de Janeiro. O Hugo 
Leal, que é o líder, o Filipe Pereira, que é um deputado 
federal dos mais novos, e o Deley do Fluminense, o 
grande jogador. Tem três. Em Minas também, porque 
o seu fundador é o Pedro Aleixo, aquele líder que dei-
xou de assumir a Presidência da República porque se 
negara a assinar os atos institucionais. 

Mas, Paulo Paim, eles me mostraram uma ata ali. 
Em geral, esse negócio de ler ata... V. Exª, Senador 
Paulo Paim, deve ter feito muita ata na sua liderança 
operária. E eu, nas estudantis, desde o Grêmio Tira-
dentes do São Luiz Gonzaga, no ginásio. Eu participei 
de muito movimento. 

Ata ninguém lê, porque é aquilo ali, tal, tal, e 
eu ali no cafezinho. E ele: Não, leia, leia, leia. Enfim, 
a ata, e eu li. Reunido o Partido Social Cristão, com 

suas lideranças maiores, eu entrei há pouco, não sou 
do diretório nem estadual.

Então, eles confirmaram o apoio ao candidato a 
Presidente da República José Serra, na convenção. E 
leio, li ali, e ele disse: “Leia adiante”. E eu tinha, porque 
aprendi com a minha mãe que a gratidão é a mãe de 
todas as virtudes, pelo menos, de agradecer ao Partido, 
ao Diretório do Partido Social Cristão, reunido no Rio 
de Janeiro, em 14 de junho, segunda-feira. Eles suge-
riam, o PSC, que, em seus quadros, tem muitos nomes 
que podem compartilhar de uma chapa, o meu nome 
foi. O meu nome, vamos dizer, foi o indicado por essa 
Convenção. O Partido reconhecia que havia muitos ou-
tros nomes, mas, diante informações, diante pesquisa, 
diante acompanhamento... Então, pelo menos, tenho 
de agradecer a eles. Isso seria deselegante.

Logo de imediato, eles me mostraram a ata do 
Partido, e eles iriam entregar essa ata ao Presidente 
do PSDB, o Senador, nosso companheiro aqui, Sér-
gio Guerra. E eu fui porque o candidato a Presidente 
José Serra ia ao Piauí. Então, fui para recebê-lo no 
dia seguinte.

Eu acho isso tudo muito bom. Democracia é 
isso.

Acho que isso aí é uma grande vitória, e nós par-
ticipamos dessa vitória. Só ela existia, a democracia, 
aperfeiçoando-se, aprimorando-se. É lógico que exis-
te erro de todo lado, e muitos acertos. A contribuição 
do Partido dos Trabalhadores ninguém nega. Eu votei 
nele em 1994.

São quantos anos? Trinta anos, o Partido dos 
Trabalhadores. O Partido Social Cristão tem 25. Todos 
contribuem. Mas a democracia é o povo, foi o aperfei-
çoamento que veio desde Péricles, na praça, quando 
conseguiu fazer uma constituição, depois passou a 
ser representativa.

Mas o próprio Partido dos Trabalhadores tem mui-
tos acertos. Eu acho que vai ficar para o futuro. A gran-
de marca deve ao Paim, com valorização do trabalho e 
do trabalhador, salário mínimo. Há outras conquistas, 
mas essa para mim, no meu entender, acho a mais 
importante, porque o trabalho é que faz a riqueza. O 
próprio Deus disse: com o trabalho, comerás. O pró-
prio Rui Barbosa, a primazia do trabalho. A medicina, 
terapêutica ocupacional. Voltaire, na França, na demo-
cracia, já dizia que pelo menos três coisas o trabalho 
afasta: o tédio, a preguiça e a pobreza.

Então, acho que foi um avanço, Paim, para to-
dos nós. Sei que V. Exª saiu à frente. O Luiz Inácio foi 
muito importante, mas eu também participei, eu fui 
desse exército, sempre pedindo mais para os traba-
lhadores. 

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL500



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 30467 

Sempre estava a seu lado, em todas as lutas. No 
começo, confesso, igual a São Tomé, que não acredi-
tava que a gente iria conseguir, não acreditava, meu 
jeito é esse, tanto em tão pouco tempo. Olhe que fui 
deputado estadual, e esse negócio era menos do que 
70. Lembro-me que era menos que 70 dólares. Era de-
putado estadual, depois prefeito, salário mínimo. E foi 
ligeiro para minha expectativa. Podemos comemorar, 
viu, Senador Paulo Paim?

E V. Exª conseguiu e foi mais adiante. Cem dóla-
res a gente achava que seria muito, porque tem outros 
países desgraçados aí... Falam da China. Milagre da 
China é uma ova! Milagre é do Paim, é do Mão Santa 
e do Luiz Inácio! Na China, o pobre coitado ganha uma 
miséria, dorme no chão, num cubículo, são 25 dólares. 
Cuba, que conversa fiada! Conheço Cuba, médico que 
veio para cá. Assinei contrato de professor. O Governo 
lá, Paim, contrata por dois mil dólares, mas o governo 
fica com 70%. O profissional ganha...

Então, nós avançamos muito. Essas socieda-
des que estou dizendo: China, China, China... Mas o 
povo está é sofrendo, e não é pouco, pois o salário é 
esse lá.

Então, foi a grande vitória. Mas eu queria agrade-
cer ao Partido Social Cristão isso e, mais ainda, aplau-
dir quando ele escolhe nomes como Paulo Paim, na 
sua liberdade. E acompanhamos o José Serra. Foram 
todos... O próprio PT. Acho e entendo, é um direito, 
eles me criticam, a análise, tem muito avanço, mas 
tem muito erro.

Acho que a maneira de escolha do candidato 
foi um retrocesso. Um retrocesso, rapaz! Não se tira 
candidato mais do bolso não. Os candidatos deveriam 
ir para as primárias. Eu saí do PMDB por isso. Nós fi-
zemos uma primária lá, da vez anterior, e acabou não 
havendo candidato, não é? Quer dizer, os Estados 
Unidos avançaram, deram um exemplo bem recente. 
O candidato da cúpula – e vai entrando o mais en-
tendido da história da evolução –, já definitivo, era a 
Hillary Clinton, a esposa do Bill Clinton, mas eis que 
o partido se aproximou do povo, e o povo alimentou 
uma esperança nova, uma mudança, uma renovação, 
que foi o Barack Obama.

Ele mesmo - eu li o livro dele, ô nosso Paulo Du-
que - entrou. Entrou, Paim, e não pensou em ganhar 
não. Ele entrou, e por que é que ele entrou? Primeiro, 
ele se destacou na eleição anterior. Naquelas conven-
ções, nas primárias, ele foi o melhor orador. De tantas 
primárias, ele foi convidado para discursar na conven-
ção final. Então, foi um destaque. E ele, aproveitando 
o embalo, com um mandato de Senador, propôs o 
seu nome, mas ele entrou confiado na sua luta, no 
seu estudo, duas formaturas, de Ciências Políticas e 

depois Direito. Então, confiado, ele se inscreveu. Ele 
sabia que tinha liderança. Liderança, vamos dizer, ele 
tem. Ele se destaca. Tem que ter uma proeminência, 
que ele iria ter, mas ele não pensou que ganharia. Ele 
pensou que perderia, a Hillary ganharia, alternância 
do poder, seriam oito anos. Aí ele é novo, não é? Ora, 
pois ele foi logo da primeira vez, porque o povo, o povo, 
o povo o alimentou.

Aqui, o Partido dos Trabalhadores não teve essa 
chance. E eu digo, e não é porque está na sua frente, 
não: como vai a eleição? Eu digo: eu tenho convicção 
que o José Serra é o próximo presidente. Convicção. 
Eu só faço política, eu nunca recebi dinheiro, também 
nunca dei para ninguém, eu nunca fiz um título, tam-
bém nunca comprei um voto, também nunca vendi 
meus apoios. Quem me conhece é essa a história, 
porque sou o que sou.

E eu li o Erasmo de Roterdã, o “Elogio da Lou-
cura”. Eu sou meio louco... Só entra nas coisas apai-
xonado, loucamente apaixonado. Então, eu tenho a 
convicção... Tenho, não sou dono da verdade, não sou 
profeta, mas porque isso eu tenho dito lá. Eu tenho... 
Olhe, se ele tivesse feito a primária, se tivesse surgido 
um Paulo Paim nessas alturas dos acontecimentos, o 
homem já estava lá com os seus 70%. Com o apoio de 
uma máquina dessas, do Partido, com a popularidade 
do Presidente, o homem já estaria lá era com os seus 
70% ou 80%. E eu estaria no meio!

Eu digo isso. Aí, apareceu um que tem um currícu-
lo muito – não vamos ter inveja – invejável! Um currículo 
de luta, de competência. O currículo do José Serra é... 
E eu queria era eu... Se ele não fosse bom, eu já estava 
aí disputando, porque já me ofereceram no PSC. An-
tes de me darem o nome de Vice, eles me ofereceram 
para disputar. E outros Partidos menores!

Sabe o que ele disse, Paim? “Olha, isso vai ser 
a terceira guerra mundial. Está polarizado, está polari-
zado”. Porque, de um lado, a liderança carismática do 
Presidente Luiz Inácio. Ninguém contesta, eu nunca 
contestei. Eu aprendi com Petrônio, que dizia: “Não 
agredir os fatos, não agredir os fatos”.

Paim, quando o homem dizia isso, eu ficava pen-
sando no que o homem estava querendo dizer. Eu 
não entendia. Mas hoje ele foi me formando. Eu ouvia 
o Petrônio repetir: “Não agredir os fatos”. E eu ficava 
pensando. O que esse homem quer dizer com isso, 
Paim? Eu não entendia. Mas hoje eu entendo o sábio. 
É o fato. O fato é que tem mesmo.

Mas vai ser essa terceira guerra mundial, por-
que a campanha está polarizada mesmo, polarizada, 
e quando polariza é isso mesmo. Mas é bom! O povo, 
a chamada, a participação, a reflexão.
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As coisas nascem! Nenhuma instituição deu uma 
contribuição melhor para o aperfeiçoamento da de-
mocracia do que ouvir o Papaléo. Eu fico aí ouvindo 
muitos oradores e aprendendo. Então, hoje sou mais 
do que era, porque ouvir dá mais...

Papaléo foi de uma firmeza. Ele disse: esse ne-
gócio de ficha suja, ficha limpa, de justiça, não sei o 
quê, não vai julgar. Isso não quer dizer nada, porque 
vou dizer. O político melhor que eu vi, mais puro, por-
que eu não conheço outro, o que eu vi foi Mário Covas. 
Você sabe que ele morreu com 56 processos em cima 
dele? Adversário bota, fica aí e não acaba nunca, não 
é? Um negócio desses.

Mas o Papaléo advertiu: não, quem tem é o povo. 
O povo é que tem a obrigação; tem que ter o dever, tem 
que ter a dignidade, tem que ter a decência, tem que ter 
o civismo de conhecer a história de vida de cada can-
didato. Não venham com desculpa, não. O povo tem o 
governo que merece. É o povo soberano que é o poder. 
Tem de saber a história. Como é que vai votar? Nós é 
que somos votados, não é, não? Como é que não sabe 
um gaúcho a história de vida de Paulo Paim? E não 
sabe a dos outros, a dos milionários, a dos que estão 
comprando votos, hein? A dos que não querem repre-
sentar o povo, querem representar as suas empresas, 
os seus interesses? A história. Então, é você! O dono 
da democracia é o povo. Governo do povo, pelo povo, 
para o povo. O único responsável é o povo. Então, você 
não tem desculpa, não. Tem de saber. Não tem perdão, 
não! Tem é culpa. A história de vida de cada candidato. 
Dizem: Na minha cidade, a história de vida lá, o que 
fez o Chico do Joá. E chamavam é o nome do meu pai. 
O que fez como estudante, como médico, na Teresina, 
como Deputado, como Governador? Como aqui... 

A história de vida do Paulo Paim. O Paulo Paim 
de Caxias, o Paulo Paim que lutou pela vida, o Paulo 
Paim do Senai, o Paulo Paim, aí, secretário dessas 
CUTs, o Paulo Paim Deputado. Ora, tem que saber, 
gaúcho, o que ele está defendendo aqui? Liso, mas 
rico, rico de ideal, de grandeza, de repartição, de sa-
tisfação do cumprimento da missão. Não tem maior 
riqueza do que essa. Estou falando diante de um sím-
bolo só: Paulo Duque, que ajudou a construir essas 
dificuldades da democracia. 

Então, nós estivemos lá...E eu vou dizer. E é um 
grande candidato. Ele tem apoio lá do Prefeito, ex-Prefeito 
da Capital. O PSDB é um Partido muito, muito forte na 
capital, começou com Wall Ferraz. Eu sou Governador 
porque esse Wall Ferraz tentou ser e me convidou para 
vice. Mas aí ele não teve a coragem de largar a Prefeitu-
ra e esteve numa situação... O Wall largou e eu peguei 
a bandeira dele e o povo... Não é? E estamos aqui. En-
tão... E Senadores da República, dois, que eu acho que 

representamos muito bem: eu e Heráclito Fortes. Isso é 
normal. Se o povo baiano pegou ali o Rui Barbosa liso 
– pode ler, ele não tinha dinheiro, não – liso, deu a ele 
32 anos de mandato, por que esse povo dos gaúchos 
não pode dar para o Paulo Paim? O Piauí, não pode 
renovar o meu e o de Heráclito? Rui Barbosa viveu a 
época dele, sofrimento dele. Nós também estamos fa-
zendo a nossa época e a nossa história. 

O mesmo amor, a mesma dignidade, altruísmo. As 
épocas são outras. Se deram. Olha que não foi mole, não. 
Rui Barbosa saía daqui ia para a Bahia. Teve um mandato 
de que ele quase desistiu, quando ele foi perseguido pelo 
Marechal de Ferro, Floriano Peixoto. Ele fugiu para a Ar-
gentina e lá passou dois anos. Aí saiu. O outro presidente 
era melhor. Aí os Senadores o convenceram de que ele 
devia voltar, mas ele estava até com medo do Marechal 
de Ferro, porque era difícil. Aí voltou, pouco conviveu, foi 
para a Bahia, e o povo da Bahia reconheceu a grandeza 
dele, sem dinheiro e sem nada, passou aqueles 32 anos. 
Então, Paim, eu acho que nós temos crédito. Como V. Exª 
representou com amor, com altruísmo o Rio Grande do 
Sul e o Brasil, as grandes causas, nós também, o Piauí. 
Isso não é anomalia, não.

Mas S. Exª lá o candidato... Hoje a política se 
faz diferente. Naquele tempo, era carreata, era comí-
cio. Hoje, não. Hoje se vai às estações de televisão, 
participa-se de debate. Ele foi para o canal 10 na Ci-
dade Verdade. Ele foi à Globo e a uma radiodifusora 
do Líder Paulo Rogério.

E tem certas coisas. Eu tive muita manifestação de 
apoio e solidariedade que a gente tem que agradecer. 
Este jornalista aqui... Eu acho que ele é tão inteligente 
que ele fez... Eu vou por gratidão. Zózimo Tavares não 
é qualquer um. O Piauí tem essa tradição cultural. Está 
aí o nosso Paulo Duque. O melhor jornalista político 
deste País foi Carlos Castelo Branco, Castelinho. Esse 
é um Carlos Castelo Branco, intelectual, da Academia 
de Letras, professor, já foi Secretário do Estado.

Diário do Povo: “Vice por exclusão” Eu digo...Não 
vou fazer isso, mas pelo menos eu... Isso não tem nada... 
Eu estou fazendo é minha campanha de Senador da Re-
pública do Piauí. Eu sou a cara do Piauí! O Piauí é meu 
tudo! Só saí do Piauí para buscar ciência com consciên-
cia, para voltar a servir meu povo. Se saí de lá, foi por-
que os piauienses mandaram. Eles me tiraram da minha 
cidade, onde eu dirigia uma Santa Casa da Misericórdia, 
com estas mãos guiadas por Deus, salvando um pobre 
aqui, outro acolá, e o povo me fez Deputado, me fez Go-
vernador do Estado e me mandou para cá. 

“Vice por exclusão”. Zózimo Tavares. Eu faço 
isso em gratidão, porque ele não é qualquer um, não. 
O Zózimo é um símbolo do jornalista decente, culto, 
honrado e honesto. 
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Vice por exclusão
O Senador Mão Santa ainda não está de-

finitivamente excluído da corrida presidencial. 
O ex-Governador paulista José Serra foi esco-
lhido no sábado como candidato do PSDB à 
Presidência da República ainda com a vaga de 
candidato a vice em aberto. Os que têm mais 
cacife eleitoral não querem correr o risco de ser 
candidato a vice na chapa de Serra. O ex-Go-
vernador Aécio Neves, o primeiro nome cotado 
para a vaga, preferiu concorrer ao Senado. Seu 
gesto foi avaliado como o de quem não acredita 
na vitória do correligionário. Apesar da grande 
ansiedade, especialmente de seus aliados, a 
orientação do comando da campanha tucana 
é deixar o assunto de vice para depois.

Além de examinar a hipótese de escolher 
o Senador tucano Alvaro Dias, do Paraná, como 
candidato a vice-presidente, o PSDB também 
avalia a possibilidade de encontrar um nome que 
atinja sobretudo o Nordeste, onde Serra está 
em maior desvantagem diante da petista Dilma 
Rousseff. Diversos nomes estão sendo analisa-
dos. Um deles é o do Senador Mão Santa, hoje 
inegavelmente um político de projeção nacional, 
pelas suas aparições na TV Senado.

E eu devo muito a Paulo Duque. Paulo Duque foi 
o primeiro a escrever no seu livro isto, esta ocorrência 
e esta manifestação do Rio de Janeiro, de simpatia 
daquele povo ao nosso comportamento.

“O PSDB não quer cutucar onça com 
vara curta. Por isso, faz oposição a Lula qua-
se pedindo desculpa. Também não sabe como 
encontrar um discurso com apelo popular. Sua 
oratória é muito fria, tecnicista, distante da 
realidade e acuada. Nesse ponto, Mão Santa 
ajuda. O senador piauiense não é propriamen-
te um anti-Lula, mas é indisfarçadamente um 
anti-PT. Seu discurso chega ao eleitorado que 
os tucanos não conseguem atingir.

Também conta a favor de Mão Santa o 
seu partido. O PSC é uma sigla de pouca ex-
pressão nacional. Em caso de vitória, o PSDB 
não teria dificuldade em agasalhá-la no gover-
no, como Lula fez com o vice, José Alencar, e 
com o seu partido. Além disso, Mão Santa na 
vice seria a cara do Nordeste na chapa tuca-
na, o que aliviaria a pecha de que o PSDB é 
paulista e tem preconceito contra nordestino. 
No momento, atarantados diante do crescimen-
to vertiginoso da ex-Ministra Dilma Rousseff, 
os tucanos não estão enxergando isso. Mas 

podem acordar a tempo e sacramentar Mão 
Santa como vice”.

Isso foi dito lá por um jornalista.
Também, durante essas entrevistas, eu estive 

acompanhando o jornalista Tomaz Teixeira. Não é qual-
quer um, não. Tomaz Teixeira era o Líder de Alberto 
Silva. Foi Tomaz Teixeira, vamos dizer, um cirineu de 
Alberto Silva em todos os embates. Ele foi Presidente 
do PMDB, foi Deputado Estadual e foi um dos que en-
trevistou José Serra. Ele colocou uma exigência, mas 
o José Serra foi muito fino e disse: “Não. Ele não é só 
forte aqui, não. Não é no Nordeste, não. Os Senadores 
do PSDB gostam muito do Mão Santa”.

O próprio Tasso Jereissati, em conversa comigo, 
disse: “José Serra, quando você for ao Nordeste pro-
cure andar com o Mão Santa”.

Então, estamos agradecidos porque...
Sei que no Rio de Janeiro eu me tornei um ci-

rurgião de verdade. Cirurgião! Fui porque quis dirigir 
uma Santa Casa na minha cidade. Não foi por falta de 
opção. Eu podia ter ficado no Rio de Janeiro ou aqui 
em Brasília. Fui porque quis. Era o Pelé fazendo gol, 
Roberto Carlos cantando, e eu operando os pobres na 
minha cidade. Não foi por necessidade, não! Foi por 
amor à minha cidade, à Santa Casa, à minha gente, 
à minha mulher, que é da Parnaíba, aos meus filhos, 
que lá nasceram, aos meus netos e à classe médica, 
que engrandece a medicina no Brasil e no Piauí.

Sair de uma santa casa, estar aqui e vencer a 
indicação numa convenção à qual nem fui e da qual 
não participei é motivo para agradecer a Deus, a meus 
pais, que me educaram, a meus professores e ao Piauí, 
que sempre confiou na nossa presença. Tomaz Teixeira 
incutiu mesmo e...

Empolgante foi o comportamento de José Serra. 
O ponto culminante seria um conclave dele com no-
vos empreendedores. O congresso era no Piauí, mas 
havia no Brasil todo esses empreendedores jovens. E 
ele fez sua palestra, se viu e se sentiu ali.

Primeiramente, o PT não foi elegante, porque ti-
nha sido convidada a Ministra. Ela evidentemente não 
fez. Então, fizeram – que a gente sabe –, de última 
hora, um discurso escrito, que o ex-Governador leu. 
O Governador do Estado é um rapaz muito decente e 
correto: Wilson Martins. Quando terminaram, saíram 
como boiada: o ex-Governador saiu, e o Governador 
o acompanhou. Ficou deselegante, porque, afinal de 
contas, é um desrespeito aos organizadores e aos 
empreendedores, porque havia lideranças de outro 
Estado e do meu Estado. A juventude viu um mau 
exemplo. Eu acho que eles deviam ter assistido. De 
qualquer maneira, José Serra significa muito. Pode 
não ser o candidato deles, mas significa muito na luta, 
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na história, na grandeza, foi líder da UNE. O homem 
foi exilado para o Chile, do Chile foi exilado, passou 
catorze anos fora, estudando, e sua vida aqui foi uma 
vida de realizações.

Quem não conhece o Deputado federal que fez o 
FAT? Quem não conhece o deputado federal que fez... 
Bastaria isso para se respeitar. O auxílio desemprego 
é uma lei do Serra. Está ouvindo, Paim? Paim, o auxí-
lio que você estava lá... Isso leva mais da metade do 
que o bolsa família lá para o Piauí. Então, o Senador 
José Serra, o Ministro do Planejamento, o Ministro da 
Saúde fabuloso, extraordinário. 

Então, aí saíram todos. Com Paim não ocorreria 
isso. Mas ele foi muito convincente. E o que me admi-
rou... Admirou não, o que se sentiu foi a crença que 
ele tem na educação, nessas escolas técnicas profis-
sionalizantes. Dar bolsa... 

E disse que o Bolsa Família é uma necessidade, 
que ele vai ampliar e fortalecer com bolsas, para que 
estudem. Isso ele disse.

Mas o que nos causou grande contentamento 
sabe o que foi, Paim? Eu sempre disse aqui. Juscelino 
foi grande por quê? Você falou em otimismo. Está aqui 
o livro: A Solução Otimista. Juscelino fala em otimismo. 
Ele disse: “É melhor ser otimista. O otimista pode errar, 
mas o pessimista já nasce errado e continua errando”. 

Mas ele... Então Juscelino colocou no sul o par-
que industrial, culminando até com a indústria aérea, 
a Embraer, o ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáuti-
ca – e o parque da indústria automobilística. Colocou 
no centro do País Brasília, que integrou. E colocou a 
Sudene para tirar – o que diz a Constituição, que é a 
nossa obrigação, Paim, no art. 3º – a desigualdade de 
riqueza, que está aumentando. Era quatro; quando eu 
era Deputado Estadual, era oito e, agora, está dez. A 
diferença entre a renda per capta de Brasília – esta ilha 
aqui de riqueza e fantasia – e a das cidades pequenas 
do meu Piauí e do Maranhão é dez vezes.

Então, o que ele disse... Muito sintomático para 
o nordeste – porque ele não conhecia. Aí ele não pre-
cisava nem ter vício de nordeste. Nem eu e nem outro 
qualquer não precisa.

Ele foi muito contundente ao realçar a criação da 
Sudene. Celso Furtado disse: “A Sudene”... Olha aí, Paim! 
Só isso dispensa, ele pode ter qualquer... Ele disse: “ A Su-
dene eu vou assumir. Eu vou ser Presidente da Sudene 
seis meses, vai ficar ligada ao meu... Eu é que vou dirigir 
a Sudene por seis meses, porque ela é que tem que pla-
nejar”... Era como o Juscelino... O Celso Furtado não é... 
Ele tinha audiência, era diretamente ligado à Sudene.

Aí colocaram Ministro, não sei quê, sub – está enten-
dendo? – para chegar à presidência e nunca chegou. 

A Sudene hoje... Então, isto é uma certeza de 
que aquilo vimos na história. Quem não se lembra? O 
Paulo Duque sabe tudo ou quase tudo. Quem não se 
lembra quando estava lá uma seca, aí vieram aqui, no 
Império, D. Pedro II: “Eu venderei o último milhão da mi-
nha Coroa, mas não deixarei mais o povo do Nordeste 
sofrer”. Olha que faz tempo. Não foi essa frase?

Quem não se lembra do Presidente Médici, militar. 
Ele chegou lá diante de uma seca, já na nossa década 
–1960 e tantos... Mas ele foi franco, usou a franqueza de 
um militar. Ele disse: “ O Governo vai bem, mas o povo 
ainda vai mal”. Esse negócio de dizer que o PIB o “PIBão”... 
Eu quero saber é o povo, tem a franqueza. E agora o José 
Serra reconhece. Para mim foi o ponto alto dele. 

E tenho um irmão que é alucinado, Paulo de 
Tasso, que só fala em Sudene. Ele gosta mais da Su-
dene do que da mulher dele. Ele entrou por concurso, 
então acreditava nisso, porque só fizeram a mídia, 
não deram o oxigênio, os recursos, não derrubamos 
o veto, advertimos muitas vezes, Paim. Um dos vetos 
que gostaríamos,... O primeiro aquele do negócio que 
mexeram no fator, mas o segundo era... E o Presiden-
te da República, depois de mostrar a sua crença na 
educação, no ensino técnico – foi no ensino técnico 
que se formou o Luiz Inácio, o Paulo Paim –, que é 
necessário, ele diz que vai dar é mais, vai dar bolsa 
de estudo para a pessoa poder, em um ano e pouco, 
em oito meses, com esses cursos rápidos, profissio-
nalizantes que ele mostrou, com a experiência de São 
Paulo, que é a quinta maior cidade do mundo, ter con-
dições... e falou também da Sudene.

E nós do Nordeste, que ouvimos aquela história de 
D .Pedro II... Mas agora nasceu uma esperança, que ele 
disse que eu vou dirigir a Sudene por 6 meses, eu vou para 
lá por 6 meses; depois vou arrumar uma pessoa qualifi-
cada, porque tem que haver um planejamento e investir 
dinheiro de acordo com o retorno das suas riquezas. E 
salientava que, no Piauí, os governos são devedores. Era 
sempre o que eu gritava aqui, Senador Paim.

O maior investimento de grande vulto: pedi o por-
to, pedi as ZPEs, e acho – se ele me ouvir – a refinaria 
em Paulistana, que é equidistante. E o raciocínio dele 
foi esse. Comungamos por isso. Ele disse: tem que ter 
um investimento grande. O Ceará teve o Pecem, já está 
com dois portos; o Maranhão já está com outro porto. O 
Piauí não teve nada, por isso me afastei, Senador Paim. 
Tem que ter um investimento, e ele analisa, grande, para 
virem os capitais privados que acompanham isso.

Então, foi muito feliz. E, para terminar mesmo, Paim, 
seguindo você, que não se pode dizer: primeiro, duas 
coisas bonitas que eu vi. Olha, Senador Paulo Duque, 
desculpe-me, mas quantos anos V. Exª tem? Desculpe-
me por eu perguntar aqui. (Pausa.) Oitenta e três.
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Olha, eu fui a uma festa bonita de Amadeu Ma-
tias, em Valença, a terra do Petrônio Portella: ele tem 
88 anos, ô, coisa bonita! Com a Adalgisinha dele, com 
a velhinha, com bons 60 anos de casado, com filho 
padre, com filho médico, com filho não-sei-o-quê, com 
netos. E, aí, ele tem um filho padre e eu disse: “Agora, 
nós vamos ver aqui, vamos ver quem é que discursa 
melhor.” Aí, botou o padre para falar, eu puxei a Bíblia 
e eu acho que empatei com o padre na Bíblia lá. Eu 
terminei: “Você, que é amigo de Deus, está escrito que 
aqueles que Deus ama, de que Deus gosta, aos bem 
aventurados dá uma longa vida.” Ô, festa bonita!

E outra coisa que eu estou vendo aqui: olha aqui 
um artigo bonito, porque eu gosto de negócio de fa-
mília. Aliás, só me acusam porque eu gosto da minha 
família. Eu não sei, é a única acusação que fazem: “A 
mulher dele é suplente; não-sei-o-quê é o filho dele; o 
irmão dele é não-sei-o-quê.” Rapaz, eu não sei como 
é que esse pessoal é contra a família. O próprio Deus, 
Deus pegou e disse: “Está aí, meu filho, vai lá e ajeita 
esse mundo, que ninguém ajeitou, e eu já fiz toda ten-
tativa!” Botou Ele numa família. E lá o que me dizem, a 
acusação é: “Ah, a mulher dele é isso; o irmão dele é 
não-sei-o-quê; o sobrinho, é só a família; o irmão dele 
era o Secretário de Fazenda...” Graças a Deus, porque, 
se fosse outro, eu estaria era preso, porque tem muita 
gente que quer é roubar, e ele não roubou nada, mas 
zelou foi pelo meu nome!

Sim, mas está aqui. Ô, coisa bonita que eu achei: 
Papai, feliz aniversário! Lavonério Francisco de Lima, 
humanista. É uma homenagem que ele faz a um mé-
dico, primeiro anestesista, é Newton Nunes.

Então eu quero, em nome do Piauí e da classe 
médica, abraçar o Newton Nunes, o primeiro aneste-
sista do Piauí, que tem a grande felicidade, o seu filho 
Lavonério Francisco de Lima.

Outro dia vi o Paim falando sobre o pai dele, 
num artigo...

Então essas são as nossas palavras e agradece-
mos a Deus ter visitado várias cidades do Piauí e eu 
me apresento no Piauí como o Paim do Rio Grande 
do Sul: a cara da luta, da vergonha, eu sou. Lá, você 
é a cara dos Lanceiros Negros. Os Lanceiros Negros 
foram os heróis que aguentaram a Guerra dos Farra-
pos, que antecedeu a liberdade dos negros, antecedeu 
a República. E eu sou a cara do Piauí de luta, dos tre-
membés, dos parnaibanos que foram a Campo Maior, 
numa batalha sangrenta, expulsar os portugueses e 
garantir a este Brasil, a unidade e a grandeza.

Então nós estamos fazendo, eu que sou do Par-
tido Cristão, Paim, posso dizer, como o Apóstolo Pau-
lo, estou percorrendo os meus caminhos, que são os 
caminhos do Piauí, pregando a minha fé, que é no ho-

mem e na mulher e na gente do Piauí, e combatendo 
o bom combate.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência o cumprimenta, Senador Mão Santa, 
pelo seu pronunciamento, com aquela forma fácil de 
falar, que a população entende, tanto que, em todos 
os Estados por que passo, grande parte da população 
comenta os seus pronunciamentos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 961, de 2010, de 
21 do corrente, do Presidente da Câmara dos Deputa-
dos, comunicando que foi verificado erro manifesto no 
texto dos autógrafos encaminhados à consideração do 
Senado Federal do Projeto de Lei de Conversão nº 04, 
de 2010 (Medida Provisória nº 479, de 2009).

A Presidência esclarece ao Plenário que o Pro-
jeto de Lei de Conversão nº 04, de 2010, foi aprovado 
na íntegra pelo Senado Federal no dia 1º do corrente 
e encaminhado à sanção na mesma data.

Considerando que o erro manifesto do texto não 
importa em alteração no sentido da matéria, a Presi-
dência, nos termos do art. 325, III, do Regimento Inter-
no, tomará as providências necessárias à retificação 
do texto encaminhado anteriormente.

Será feita a devida comunicação ao Presidente 
da República e à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 961/10/SGM-P

Brasília, 21 de junho de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Comunica erro manifesto

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi verificado 

erro manifesto no texto dos autógrafos referentes ao 
Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 2010 (Medida Pro-
visória nº 479, de 2009), encaminhado à consideração 
dessa Casa por meio do Of. nº 829/10/SGM-P.

Onde se lê no art. 3º do projeto:

“Art. 128.  ..............................................
 ..............................................................
IV – exercício dos cargos de Secretário 

de Estado ou do Distrito Federal, de cargos 
em comissão de nível equivalente ou superior 
ou de DAS-4 ou de dirigente máximo de enti-
dade da administração pública no âmbito dos 
Estados, do Distrito Federal, de Prefeitura de 
Capital ou de Município com mais de 500.000 
(quinhentos mil) habitantes.”
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Leia-se:

“Art. 128.  ..............................................
 ..............................................................
IV – exercício dos cargos de Secretário 

de Estado ou do Distrito Federal, de cargos 
em comissão de nível equivalente ou superior 
ao de DAS-4 ou de dirigente máximo de enti-
dade da administração pública no âmbito dos 
Estados, do Distrito Federal, de Prefeitura de 
Capital ou de Município com mais de 500.000 
(quinhentos mil) habitantes.

 ............................................................. ”
2. Onde se lê, no Art.7º do projeto;

“Art. 50.  ................................................
 ..............................................................
I –  ........................................................ ”

Leia-se:

“Art. 50.  ................................................
I –  ........................................................ ”
3. Acrescente-se ponto final no texto do § 

2º do art. 258 constante do art. 7º do projeto.

4. Onde se lê:

“Art. 13. A Lei nº 11.784, de 22 de setem-
bro de 2008, passa a vigorar acrescida dos 
Anexos LXVII-A, LXIX-A e LXX-A na forma 
dos Anexos XVIII, XIX e desta Lei, respecti-
vamente.”

Leia-se:

“Art. 13. A Lei nº 11.784, de 22 de se-
tembro de 2008, passa a vigorar acrescida 
dos Anexos LXVII, LXIX-A e LXX-A na forma 
dos Anexos XVIII, XIX e XX desta Lei, res-
pectivamente.”

5. Onde se lê, no art. 17 do projeto:

“Art. 1º ...................................................
 ..............................................................
 ..............................................................

leia-se:

“Art. 1º ...................................................
 ..............................................................
5. Onde se lê, no art. 34 do projeto, “da 

lei resultante da conversão desta Medida Pro-
visória.”

leia-se “desta Lei.” – Michel Temer, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Por fim, quero apenas registrar, por uma ques-
tão de justiça que, no Governo do Presidente Lula, 
nós instalamos mais escolas técnicas do que nos 100 

anos que nos antecederam – há 100 anos, antes do 
Presidente Lula, foram instaladas as escolas técnicas 
neste País.

Quero também agradecer o número de correspon-
dências, de editoriais, inclusive, de jornais, elogiando o 
Estatuto da Igualdade Racial, de nossa autoria, como 
o “estatuto da conciliação”.

Por fim, destaco que dos dez projetos mais pro-
curados no Senado, conforme aqui o nosso centro de 
informações da Casa, está o Fundep, que vai gerar R$9 
bilhões para o ensino técnico. É proposta de nossa auto-
ria. Também está o voto secreto, não só de minha auto-
ria, mas do Senador Valadares, Senador Sérgio Cabral, 
quando era Senador, e também do Senador Alvaro Dias, 
que é para acabar com o voto secreto. Há o fim do fator 
previdenciário e o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Para nós, é uma alegria saber que, dentre os dez 
mais procurados, estamos participando mais direta-
mente em quatro projetos.

Por fim, esperamos que a Casa aprove, já acor-
dada entre todos, a PEC da juventude. Vamos traba-
lhar para ver se a PEC da juventude, já que houve 
um acordo de todas as Lideranças, seja votada ainda 
nesta semana.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Não há mais oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs Senadoras 
e aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, dia 22, às 
14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1  
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 inicia-
tiva do Presidente da República, que dispõe 
sobre a exploração e a produção de petróleo, 
de gás natural e de outros hidrocarbonetos flui-
dos 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 
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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) 

2  
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. 

3 
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. 

4  
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. 

5  
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. 

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta. 

7  
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. 
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8  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, tendo 
como primeiro signatário o Senador Tião Viana, 
que acrescenta parágrafo único ao art. 54 da Cons-
tituição Federal, para permitir a Deputados Fede-
rais e Senadores o exercício de cargo de professor 
em instituição pública de ensino superior. 

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy. 

9 
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. 

10 
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. 

11 
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. 

12 
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. 

13  
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. 

14 
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 
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 atendimentode urgências e emergências mé-
dicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
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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. 

15 
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. 

16  
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. 

17 
SUBSTITUTIVO AO 

 PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007 

Discussão, em turno suplementar, do Subs-
titutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 
2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem, do De-
putado José Carlos Elias), que dispõe sobre a 
prestação de serviços de psicologia e de serviço 
social nas redes públicas de educação básica. 

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

18  
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.

19 
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 pronunciamento 
(sobre o Projeto): favorável, com a Emenda nº 
1-CCJ, de redação, que apresenta; 2º pronuncia-
mento (sobre a Emenda nº 2-Plen), Relator ad 
hoc: Senador Expedito Júnior: favorável à Emen-
da 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. 

20 
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. 

21 
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 
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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. 

22 
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. 

23 
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 Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania,

Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, 
favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de reda-
ção, que apresenta.

24 
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. 

25 
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. 

26 
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. 

27 
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. 
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28  
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. 

29 
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. 

30 
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. 

31 
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. 

32 
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 realização de exames peri-
ódicos para avaliar a saúde 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. 

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, na 
Casa de origem, do Deputado Maurício Rabelo), 
que altera a redação do art. 70 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a pro-
teção do consumidor (inclui a substituição ou reti-
rada de peças e componentes, sem autorização 
do consumidor no fornecimento de serviços). 

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e 

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ. 

34 
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 
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– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009). 

35 
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. 

36 
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: Sena-
dor Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, Relator 
ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 636, de 2009). 

37 
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. 

38 
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. 

39 
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. 

40 
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. 

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências. 

Parecer sob no 1.430, de 2009, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador

Renato Casagrande, favorável, nos ter-
mos da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que 
oferece.

42 
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, 
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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. 

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira), 
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningo-
cócica conjugada C, pneumocócica conjugada 
sete valente, varicela e pneumococo no Calen-
dário Básico de Vacinação da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa. 

44 
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. 

45 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, na 
Casa de origem, do Deputado Celso Russoman-
no), que acrescenta parágrafos ao art. 31 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor, para garantir ao con-
sumidor o exame dos produtos adquiridos. 

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro. 

46 
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. 

47  
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. 

48 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 312, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 312, de 2009 (nº 4.760/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que autoriza o Poder Executi-
vo a realizar doação para a reconstrução de 
Gaza. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 324 e 325, 
de 2010, das Comissões de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, Relator: Senador João 
Pedro; e de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Eduardo Suplicy. 

49  
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 Fis-
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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. 

50  
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. 

51 
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. 

52  
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. 

53  
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. 

54  
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. 
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55  
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. 

56 
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-Complementar, 
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 proce-
dimentos 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-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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto. 

57 
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 
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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto. 

58 
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-
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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 oferece; e 
pela prejudicialidade das matérias que tramitam 
em conjunto. 

59 
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-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 oferece; 

e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto. 

60 
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 acrescenta a 
alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei Complemen-
tar 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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto. 

61 
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-
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 
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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-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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto. 

62 
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-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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto. 

63  
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 
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-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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto. 

64  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 363, 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 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
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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-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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto. 

65 
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-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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto. 

66  
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 
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-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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto. 

67  
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-
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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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto. 

68 
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-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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto. 

69 
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, 
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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto. 

70 
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 
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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. 

71 
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. 

72  
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-
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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto. 

73  
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 
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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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto. 

74 
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-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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto. 

75  
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. 
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-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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto. 

76  
PROJETO DE LEI DO SENADO  
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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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto. 

77 
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. 

78  
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. 

79  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal. 

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda, que oferece. 

80  
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. 
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81  
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. 

82 
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 Pedofilia, 
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 descrito 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 (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 18 
minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto 

encerra-se às 21 horas e 55 minutos)

È o seguinte o registro de comparecimento:

ATA DA 104ª SESSÃO, DELIBERATIVA ORDINÁRIA, 
EM 22 DE JUNHO DE 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Marconi Perillo, Heráclito Fortes, Mão Santa, 
Romeu Tuma. Paulo Duque e da Sra. Kátia Abreu.

ATA DA 3ª REUNIÃO, EM 22 DE JUNHO DE 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney

(Inicia-se a reunião às 12 horas e 13 
minutos e encerra-se às 12 horas e 14 mi-
nutos)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não há número legal para a abertura da sessão. 
Dessa maneira, vou encerrar a reunião, convocando 
uma nova sessão, com a mesma pauta, para amanhã 
às 10 horas.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 

AP) – Nada mais havendo a tratar, está encerrada a 

reunião.

(Levanta-se a reunião às 12 horas e 14 

minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Há 
número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos 
trabalhos.

Brasília, 22 de junho de 2010.
Estamos no Senado da República do Brasil.
Represento a Mesa Diretora do Senado, cujo 

Presidente é o Senador José Sarney, do Estado do 
Amapá.

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

Esta é a 104ª Sessão Deliberativa Ordinária.

Todas as deliberações legislativas estão sobres-

tadas.

O painel do Senado da República acusa a pre-

sença de 42 Srªs e Srs. Senadores. Há, portanto, qu-

orum regimental.

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 inciso III do art 91 do Regimento Interno, com a 
redação dada pela Resolução nº 3, de 2009, do Se-
nado Federal, os Projetos que acabam de ser lidos 
serão apreciados terminativamente pela Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-

formática, onde poderão receber emendas pelo prazo 
de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que passo 
a ler.

São lidos os seguintes:
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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) – 

A Presidência encaminhará o voto de aplauso solici-

tado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

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 será incluído em 

Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL614



30646 Quarta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido será despachado 
à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, ofícios de Ministro de Estado que 
passo a ler.

São lidos os seguintes ofícios:

– Nº 121/2010, de 16 de junho do corrente, do Ministro 
de Estado da Pesca e Aquicultura, encaminhan-
do informações em resposta ao Requerimento 
nº 1.258, de 2009, do Senador Raimundo Co-
lombo; e 

– nº 959/2010, de 18 de junho do corrente, do Ministro 
de Estado de Minas e Energia, comunicando que 
as informações solicitadas pelo Requerimento nº 
45, de 2010, do Senador Raimundo Colombo, 
não se encontram em poder daquele Ministério; 
que a Petrobras, embora vinculada ao Ministério 
de Minas e Energia, é dotada de personalidade 
jurídica própria, o que impossibilita a remessa 
da documentação solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
As informações relativas ao Requerimento nº 1.258, 
de 2009, encontram-se à disposição do Requerente 
na Secretaria-Geral da Mesa.

As informações relativas ao Requerimento nº 45, 
de 2010, foram encaminhadas, em cópia, ao Reque-
rente. O Requerimento vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Aviso 
nº 16 de 2010-CN (nºs 868-Seses-TCU-Plenário/2010 
e 821-Seses-TCU-Plenário/2010, na origem), do Tri-
bunal de Contas da União, encaminhando, dentro do 
prazo estabelecido no art. 71, inciso I, da Constituição 
Federal, documentos físicos e em mídia eletrônica, com 
o Relatório e sua síntese, sobre as Contas do Governo 
Federal referentes ao exercício de 2009, acompanha-
dos das Declarações de Voto dos Ministros e dos Pa-
receres Prévios sobre as Contas do Governo Federal 
(Mensagem nº 23/2010-CN), aprovados pelo Plenário 
daquele Tribunal na sessão de 9 de junho do corrente, 
do Supremo Tribunal Federal (Mensagem nº 24/2010-
CN), do Senado Federal (Ofício nº 13/2010-CN), da 
Câmara dos Deputados, do Ministério Público da União 
(Ofício nº 14/2010-CN), do Superior Tribunal de Justiça 
(Ofício nº 15/2010-CN), do Tribunal de Justiça do Distri-
to Federal e dos Territórios (Ofício nº 16/2010-CN), do 
Tribunal Superior do Trabalho (Ofício nº 17/2010-CN), 
do Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal 
de 1º e 2º Graus (Ofício nº 18/2010-CN), do Superior 
Tribunal Militar (Ofício nº 19/2010-CN), e do Tribunal 
Superior Eleitoral (Ofício nº 20/2010-CN), aprovados 
pelo Tribunal de Contas da União.

O Aviso nº 16, de 2010-CN, vai à Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 

acompanhado dos seguintes processados:

– as Mensagens nºs 23/2010-CN e 24/2010-CN;

– os Ofícios nºs 13/2010-CN, 14/2010-CN, 15/2010-

CN, 16/2010-CN, 17/2010-CN, 18/2010-CN, 

19/2010-CN e 20/2010-CN; e

– as Contas Anuais da Câmara dos Deputados, refe-

rentes a 2009. 

Nos termos do art. 116 da Resolução nº 1, de 

2006-CN, a Presidência estabelece o seguinte calen-

dário para a tramitação da matéria: 

Leitura: 22-6-2010

Até 14/8 prazo para 
apresentação, 
publicação e distribuição 
na Comissão, do 
relatório e do projeto 
de decreto legislativo, a 
partir do recebimento do 
parecer prévio;

Até 29/8 prazo para 
apresentação de 
emendas ao relatório e 
ao projeto apresentado, 
a partir do término do 
prazo anterior;

Até 13/9 prazo para 
apresentação do 
relatório às emendas 
apresentadas, a partir 
do término do prazo 
anterior;

Até 20/9 prazo para discussão 
e votação do relatório 
e do projeto de decreto 
legislativo, a partir 
do término do prazo 
anterior;

Até 25/9 prazo para 
encaminhamento do 
parecer à Mesa do 
Congresso Nacional, 
a partir do término do 
prazo anterior;
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Até 28/9 prazo para 
sistematização das 
decisões do Plenário do 
Congresso Nacional e 
geração dos autógrafos, 
a partir da aprovação do 
parecer pelo Congresso 
Nacional.

O Parecer Prévio será publicado em suplemen-
to ao Diário do Senado Federal de 23 de junho do 
corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Concedemos a palavra, pela ordem, ao brilhante Se-
nador pelo Estado do Pará.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Meu nobre Presidente, gos-
taria que V. Exª me inscrevesse para uma comunicação 
inadiável, pelo que agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
O pedido de V. Exª será atendido. O registro será feito 
pelo Sr. Secretário José Roberto.

Pela ordem, falará o Senador Renan Calheiros, 
que representa o Estado de Alagoas e é o Líder do 
PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de pedir a 
V. Exª que me inscrevesse como Líder a fim de que, 
assim, eu fizesse uma comunicação ao Senado e ao 
País.

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, gostaria que V. Exª, atendendo ao Regi-
mento Interno, pudesse me conferir o privilégio de falar 
desta tribuna, tendo V. Exª como Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª quer ser inscrito como Líder?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sim; como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Como Líder.

Pois bem; então, atendendo ao Regimento, mes-
mo havendo oradores inscritos, os Srs. Líderes têm 
prioridade.

O primeiro Líder inscrito é o Senador Renan Ca-
lheiros. Depois, pelo critério de alternância, chamare-
mos o orador inscrito.

Observando a lista, os Senadores Papaléo Paes 
e Geraldo Mesquita Júnior não estão presentes. O Se-
nador Paulo Paim está presente.

Então, tem a palavra, como Líder, o Senador 
Renan Calheiros, Líder do PMDB e das Alagoas, uma 
das vidas mais combativas da democracia do nosso 
Brasil.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Se-
nador Mão Santa. 

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
acabo de regressar de minha querida Alagoas e, la-
mentavelmente, o que trago ao Senado Federal nes-
ta tarde é o relato pesaroso de uma devastação sem 
precedentes em Alagoas e também no vizinho Estado 
de Pernambuco.

O quadro, Sr. Presidente e Srªs e Srs. Senadores, 
provocado pelas chuvas intensas que caíram desde a 
última sexta-feira é aterrador. E, em muitas cidades, a 
paisagem lembra, Sr. Presidente, a passagem de um 
tsunami, tamanha a destruição que se vê em Alago-
as, nas cidades do Vale do Paraíba e nas cidades do 
Vale do Mundaú.

Sei que boa parte dos Senadores puderam ver 
pela televisão as cenas trágicas que comoveram o País 
e assolaram Alagoas nos últimos dias. Foi, Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, a enchente do século, com 
ventos que atingiram a velocidade de mais de 80km/h 
e destroçaram a vida de várias cidades alagoanas – 
alagoanas e pernambucanas também, repito.

A quantidade de água que desabou sobre Alagoas 
em dois ou três dias foi o equivalente a cinco meses de 
chuvas no Estado. O volume de água, Sr. Presidente 
e Srªs e Srs. Senadores, foi tão desproporcional que 
superou em mais de dois metros a última grande cheia 
do Estado, ocorrida em 1969, e também, Sr. Presidente 
e Srªs e Srs. Senadores, na violência das águas.

A chuva intensa que caiu desde sexta-feira pro-
vocou o transbordamento dos rios Mundaú e Paraíba 
e afetou drasticamente 26 cidades alagoanas. De-
zenove estão em estado de emergência; outras 15 
cidades decretaram estado de calamidade pública: 
Quebrangulo, Santana do Mundaú, Joaquim Gomes, 
São José da Lage, União dos Palmares, Branquinha, 
Paulo Jacinto, Murici, Rio Largo, Viçosa, Atalaia, Ca-
jueiro, Capela, Jacuípe e Satuba. Sr. Presidente, são 
as cidades mais atingidas.
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Mais de mil pessoas estão desaparecidas. Mais 
de mil pessoas estão desaparecidas! E mais de 50 mil 
alagoanos e alagoanas estão desabrigados ou desalo-
jados em todo o Estado. O número de óbitos até aqui é 
de 26 pessoas. Em Santana do Mundaú, Sr. Presidente, 
uma das cidades mais duramente castigadas pela força 
das águas, assim como em Branquinha, em Murici, em 
União dos Palmares, em Atalaia, em Paulo Jacinto, em 
Quebrangulo, ruas e pontes foram destruídas, comple-
tamente destruídas. Casas desabaram e carros foram 
arrastados, às centenas, pela correnteza.

Sr. Presidente, estes são números preliminares da 
Defesa Civil, os quais, infelizmente, à medida que são 
retirados os escombros da rua, podem aumentar. Isso 
porque muitas cidades ficaram isoladas e sem comu-
nicação e, portanto, Sr. Presidente, essas informações 
precisas começam a chegar, e estão chegando agora 
com mais intensidade, com mais verdade, porque o 
que vimos naqueles momentos do pós-enchente foi 
consequência do pavor, do terror e do desespero que 
aquelas pessoas viviam.

Eu, o ex-Governador Ronaldo Lessa e o Presi-
dente da Associação de Municípios de Alagoas e Pre-
feito de Arapiraca, Luciano Barbosa, estivemos pesso-
almente em algumas das cidades mais atingidas pela 
violência das águas. Nós fomos, Sr. Presidente e Srªs 
e Srs. Senadores, a Rio Largo, a Branquinha, a Murici 
e a União dos Palmares e, por onde passamos, pude-
mos constatar pessoalmente a extensão da tragédia, 
além de compartilhar a dor de milhares de famílias 
alagoanas, que perderam tudo, absolutamente tudo. 
Dói, Sr. Presidente Senador Mão Santa, no coração 
de todos nós ver pais de famílias desnorteados, aos 
prantos, procurando familiares e objetos entre os es-
combros que as cheias acumularam em vários Muni-
cípios de Alagoas.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Sr. Presiden-
te, posso prestar a minha solidariedade a Alagoas? 
Sr. Presidente...

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Pre-
sidente Mão Santa, se puder incorporar o aparte do Se-
nador Mário Couto, eu o farei com muita satisfação.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Só queria 
prestar a minha solidariedade a Alagoas.

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

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – 
Ouço com satisfação o aparte de V. Exª, Senador 
Mário Couto.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Renan 
Calheiros, primeiro, quero saudar V. Exª. Sei que V. Exª 
tem profundo carinho e amor pela terra onde nasceu; 
tem demonstrado aqui neste Senado esse amor e, mais 

uma vez, V. Exª vai à tribuna carinhosamente lamentar 
o que está acontecendo em Alagoas. Gostaria de, ao 
dizer isso a V. Exª, prestar a minha solidariedade, a 
solidariedade do povo da minha terra, do povo para-
ense a todos os alagoanos. Estamos acompanhando o 
que está acontecendo em Alagoas, especialmente em 
Alagoas. É dramático dizer, da tribuna do Senado, que 
mil pessoas estão desaparecidas. É lamentável. Dói 
no coração. Se dói no meu, faço idéia de como dói no 
coração de V. Exª. Peço ao Presidente da República, 
e tenho certeza de que V. Exª já o fez, já tomou provi-
dências, para que o povo de Alagoas seja amparado. 
Meus parabéns!

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Agra-
deço a V. Exª a solidariedade, Senador Mário Couto, e 
o apoio. Isso é muito importante que aconteça. Alagoas 
precisa muito do apoio e da solidariedade do Pará e 
de todos os Estados do Brasil.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB 
– SE) – Senador Renan Calheiros, V. Exª poderá me 
conceder um breve aparte?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Olha, com toda firmeza, eu sei que o Regimento di-
ria que para esses cinco minutos não há aparte, mas 
eu, embasado aqui em O Espírito das Leis, de Mon-
tesquieu, não poderia jamais negar a palavra a esse 
grande Líder que chora e que clama pelo momento 
difícil que Alagoas atravessa e que, hoje, vemos pela 
imprensa.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Obri-
gado, Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, pode usar. E eu entendo, e entendo bem, como 
Montesquieu, em O Espírito das Leis, que jamais po-
demos limitar um apelo tão bem representado pelo 
seu grande líder na hora... Até no Livro de Deus está: 
“Chorai com os amigos nas dificuldades e exultai nos 
momentos de felicidade”. Então, o Líder Renan pode 
usar a tribuna pelo tempo que achar conveniente.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Muito 
obrigado. Muito obrigado, Senador Mão Santa.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Posso, então, apartear o Senador?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Ouço, 
com satisfação, o Senador Antonio Carlos Valadares.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Obrigado, Presidente, pela abertura que V. Exª 
concede nesta Casa, num momento de aflição por que 
passa o povo de Alagoas. E esse registro está sendo 
feito pelo grande Senador, Líder do PMDB alagoano, 
de quatro costados, um homem inteiramente identifi-
cado com a problemática e os interesses do seu Es-
tado, como é o Senador Renan Calheiros. Aproveito 
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esta oportunidade para me somar às palavras de V. 
Exª, na solidariedade ao seu povo. Sou sergipano de 
nascimento e de coração, mas também tenho uma li-
gação muito forte com o povo de Alagoas. A meu ver, 
não é o rio São Francisco, que põe limite entre os nos-
sos Estados, que nos separa. O rio São Francisco é 
o rio da unidade nacional, é o rio que junta Alagoas e 
Sergipe, com um só objetivo: trabalhar pelo Nordeste 
trabalhando pelo Brasil. Portanto, a minha solidarieda-
de a V. Exª, que, de forma bastante transparente, sofre 
com o sofrimento do seu povo. Agradeço a V. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – 
Agradeço...

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Sr. 
Presidente, meu caro Renan Calheiros. Sou o Senador 
Inácio Arruda, do Ceará.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Renan Calheiros...

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Ouço 
o Senador Inácio Arruda e, em seguida, o Senador 
Paulo Paim.

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Sr. 
Presidente, Senador Renan Calheiros, quero cumpri-
mentá-lo, mesmo diante da dor do povo alagoano. Nes-
ta hora, somos todos alagoanos. Nós unimos o Brasil 
com Alagoas, com o povo pernambucano, que V. Exª 
já citou neste instante, para que possamos fazer uma 
corrente forte de solidariedade. O Ceará compreende 
muito bem essa questão.

(Interrupção do som.)
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Ora 

somos afligidos pela situação caótica da estiagem 
prolongadíssima, ora pela situação de que as chuvas 
chegam todas num momento só e levam de roldão fa-
mílias, lavouras, pertences, causando grande deses-
pero e grande dor. Por isso é muito importante que 
possamos nos unir e reforçar a posição de V. Exª e 
da Bancada de Alagoas junto ao Governo Federal, ao 
Presidente da República, para garantir todos os meios 
de ajuda ao povo alagoano nesta hora, um povo irmão 
de todos os brasileiros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – 
Agradeço sinceramente, Senador Inácio Arruda, o 
seu aparte, o seu apoio, a sua solidariedade, o apar-
te, o apoio e a solidariedade do Senador Antonio Car-
los Valadares. Isso é muito importante para Alagoas, 
para que possamos resistir com aquele povo que foi 
arrastado pela violência das águas, que perdeu vidas, 
perdeu tudo, absolutamente tudo que tinha. Pude ver 
pessoalmente, porque visitei algumas cidades, o de-
sespero, o pavor das pessoas diante daquele quadro 
de completa e absoluta destruição.

Senador Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Renan Calheiros, queria, em nome do Rio Grande do 
Sul, também aqui empenhar toda a nossa solidarie-
dade. Assistimos pela televisão, hoje e ontem. Quadro 
semelhante tivemos na região Sul, algum tempo atrás: 
Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Sabemos 
que, além do patrimônio, das plantações, das casas, 
dos carros, que há vidas. São vidas que se perderam, 
tanto lá em Alagoas como no Rio Grande do Sul, no 
Paraná e em Santa Catarina. Quero deixar registrado 
aqui todo o nosso apoio. Sei que o Presidente Lula 
está olhando com muito carinho, já tomando algumas 
medidas.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – 
Exatamente. Tivemos ontem uma longa reunião com 
o Presidente Lula e vários Ministros. E ele, de pron-
to, determinou providências, quer ir à Alagoas, quer 
pessoalmente assegurar a solidariedade e o apoio. E 
isso tudo, Senador Paim, é realmente muito importante 
para todos nós.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Fica aqui 
a minha fala mais no somatório. Sei que esse apoio é 
de todo o Senado, é de todo Congresso, é de todo o 
povo brasileiro. Meus cumprimentos a V. Exª e vamos 
em frente. Muito otimismo na recuperação do Estado 
de Alagoas.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Mui-
to obrigado mesmo pela solidariedade, por esse apoio 
insubstituível.

É difícil, Presidente Mão Santa, apontar, do ponto 
de vista dos municípios, o quadro mais aterrador. As 
cidades, repito, foram duramente atingidas. Mais pa-
rece, Sr. Presidente, o cenário típico de ruínas de um 
pós-guerra. Todas as cidades que visitamos caracte-
rizam, sobretudo, isso. Em Branquinha, uma pequena 
cidade da Zona da Mata, mais de 90% da cidade foi 
completamente destruída pela força das correntezas. As 
trombas d’água, Sr. Presidente, levaram casas, prédios 
públicos, arrastaram automóveis, eletrodomésticos. Em 
Branquinha e em outras cidades como Quebrangulo, 
União dos Palmares, Murici, cidades em que presencia-
mos isso, porque tivemos a oportunidade de visitar, era 
comum, Sr. Presidente, vermos centenas de pessoas 
nas ruas apenas com a roupa do corpo, encharcadas, 
sem comida, sem luz, sem esperança e mesmo sem 
água para beber naquela oportunidade.

Como sempre ocorre no Brasil – e os apartes dos 
Senadores Mário Couto, Inácio Arruda, Antonio Carlos 
Valadares e Paulo Paim lembraram o que já aconteceu 
no Rio de Janeiro, em Santa Catarina e em São Paulo 
–, a solidariedade do povo brasileiro fala mais alto, e 
muitos donativos, muitos mesmo, já começam a chegar 
a Alagoas e Pernambuco, sendo todos encaminhados 
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pela Defesa Civil, pelo Exército e pelo Corpo de Bom-
beiros aos desabrigados pelas cheias.

Neste primeiro momento, Sr. Presidente, o apoio 
vem através de comida, roupas, cobertores, colchões, 
água potável, remédios e barracas, que estão chegando 
ao Estado provenientes do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Minas, Santa Catarina e de outros Estados do Brasil.

Essa generosidade do povo brasileiro, repito, 
essa capacidade de doar, de compartilhar do drama 
de nossos irmãos é, sem dúvida, uma virtude que o 
mundo conhece, admira e sempre – sempre mesmo 
– nos emociona.

Isso, Sr. Presidente – é aquilo que eu dizia –, pre-
cisa continuar. Precisa, verdadeiramente, continuar. O 
Presidente Lula agiu rápido e mandou três Ministros, 
de pronto, para vistoriar as áreas atingidas em Alagoas 
e para tomar as providências emergenciais – aquelas 
providências que, naqueles primeiros momentos, são 
recomendadas.

Lá estiveram, Presidente Mão Santa, o Ministro 
das Cidades, Márcio Fortes; da Integração Nacional, 
João Santana; e dos Transportes, Paulo Sérgio Pas-
sos.

O Presidente também já determinou a liberação 
de recursos federais, nessa reunião que tivemos on-
tem, para amenizar a dor e o sofrimento de milhares 
de famílias e para começar a reconstruir as cidades 
atingidas.

Como ocorreu nas tragédias anteriores, o Go-
verno determinou a liberação do Fundo de Garantia, 
para que as vítimas comecem a construir suas vidas. 
Ontem, repito, estivemos, até tarde, com o Presidente 
Lula. O Governador de Alagoas, Teotônio Vilela, e o de 
Pernambuco, Eduardo Campos, o Senador Fernando 
Collor, o Deputado Givaldo Carimbão, eu e vários Mi-
nistros estivemos participando de uma longa conversa, 
de uma longa reunião.

Gostaria, Sr. Presidente, de anunciar ao povo de 
Alagoas e ao Senado Federal os compromissos que, 
na noite de ontem, foram assumidos pelo Presidente 
Lula para começarmos a reconstruir as cidades atin-
gidas pelas cheias.

O Presidente garantiu, Senador Mão Santa, que 
vai liberar imediatamente, por meio de uma medida 
provisória, se for necessário, os recursos disponíveis, 
para recuperar o Estado e reconstruir a vida dos ala-
goanos e dos pernambucanos.

O Presidente Lula anunciou, ainda, que o Governo 
vai reerguer as 11,4 mil casas destruídas. Gostaria até 
de reproduzir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
as palavras do Presidente Lula para garantir que vai 
construir as casas levadas pelas chuvas. O Presiden-
te Lula, ontem, na reunião, disse exatamente assim: 

“Quem já construiu um milhão de casas não deixaria, 
em hipótese nenhuma, de reconstruir 50 mil casas 
em Alagoas”.

Durante a nossa reunião de trabalho, o Presiden-
te determinou, ainda, a criação de linhas de crédito de 
emergência para restabelecer o comércio nas cidades, a 
indústria e reparar, Sr. Presidente, o impacto financeiro 
que essas cidades e essas indústrias sofreram. E, em 
telefonema que fez questão de fazer, ali, na oportunida-
de da reunião, ao Ministro de Minas e Energia, Márcio 
Zimmermann, pediu prioridade absoluta para religar a 
luz das cidades que foram duramente atingidas.

Também, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
ficou decidido o envio da Força Nacional ao Estado 
de Alagoas, para auxiliar aquele Estado no trabalho 
de reconstrução, e o reforço da Defesa Civil de outros 
Estados, para trabalhar em Alagoas.

O Presidente também manifestou o desejo – e 
já encerro, agradecendo muito a V. Exª, Sr. Presiden-
te – de visitar as cidades de Alagoas e de Pernambu-
co mais atingidas pelas enchentes. Também já foram 
tomadas as providências, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, para agilizar, como disse, as ações mais 
imediatas, para atender os atingidos pelas enchentes 
no que é mais premente, repito, que neste momen-
to são o remédio, a alimentação, a água, a tenda, o 
abrigo, o apoio, a solidariedade do País. Por isso, no-
vamente, aqui faço um apelo ao povo brasileiro para 
que continue enviando seus donativos, como roupas, 
barracas, alimentos e remédios. É importante que esse 
apoio, que essa solidariedade continue para Alagoas. 
Os alagoanos precisam...

(Interrupção do som.)
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – (...) 

disso e agradecem a solidariedade dos irmãos bra-
sileiros. 

No final de semana da tragédia, entrei em con-
tato também com a Conab, com Diretores da Conab, 
que responderam prontamente. O Superintendente da 
Conab em Alagoas, Dr. Elizeu, fez questão de man-
dar distribuir, de pronto, as 5000 cestas básicas que 
estavam no Estado e de providenciar o recolhimento 
de cestas básicas em outros Estados e outras regiões 
do Brasil. Determinou o envio, imediatamente, para as 
cidades atingidas, e elas, Sr. Presidente, já começaram 
a chegar por intermédio de aviões da Força Aérea Bra-
sileira e de aviões disponibilizados por Governadores 
e também pelo Governo Federal. De outro lado, aviões 
da Aeronáutica, por determinação do Presidente Lula, 
estão chegando ao Estado, com equipamentos, médi-
cos e enfermeiras, para instalar hospitais de campanha, 
Sr. Presidente, nas cidades mais duramente atingidas, 
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sobretudo nas que não dispõem de hospitais para um 
pronto atendimento.

Agora que passamos, como eu dizia, a hora 
mais desesperadora, o momento do socorro inicial, 
do resgate das vítimas, vamos, Sr. Presidente, para 
a próxima fase, que é a da assistência, com mais ali-
mentação, com mais água potável, com mais roupas 
e com mais remédios. Depois, vamos partir para a 
reconstrução das cidades. E esse foi o fundamental 
compromisso que tivemos ontem do Presidente Lula. 
Vamos começar, se preciso, do zero, a refazer tudo, 
absolutamente tudo.

Somos alagoanos e, como todo brasileiro, Sr. Pre-
sidente, não desistimos. Os prejuízos são incalculáveis, 
mas nós, com a ajuda do Presidente, com a ajuda de 
todos os brasileiros, com a solidariedade generosa de 
todos os brasileiros, vamos reconstruir tudo, tijolo por 
tijolo. Vamos reerguer as 11,4 mil casas que a chuva 
carregou; vamos pavimentar cada rua destruída pelas 
águas; vamos construir, Sr. Presidente, novas escolas 
para nossos filhos; vamos refazer a malha ferroviária, 
que foi severamente castigada.

V. Exª se recorda de que, em várias oportunida-
des, defendemos a reconstrução da malha ferroviária 
de Alagoas, que é fundamental para o nosso progresso 
econômico, para o nosso desenvolvimento social. Con-
seguimos, Sr. Presidente, colocar esse financiamento 
para a empresa privada dentro do financiamento da 
Transnordestina. E a malha estava quase totalmente 
reconstruída 30 anos depois de paralisada, de imobi-
lizada pelas outras enchentes. Quer dizer, um investi-
mento de mais de R$200 milhões que, Sr. Presidente, 
foi novamente destruído, causando-se um prejuízo muito 
grande a Alagoas, ao futuro do Estado de Alagoas.

Nós vamos, Sr. Presidente, juntos, com o apoio 
de todos, com a solidariedade de todos, renascer da 
catástrofe mais forte e mostrar ao País do que o povo 
de Alagoas é capaz.

Quero agradecer a deferência de V. Exª, a soli-
dariedade de Senadores que estão presentes aqui, 
no plenário do Senado Federal; dizer da dedicação 
de todos os alagoanos, sobretudo neste momento de 
muita dor, de muita destruição, em que se perderam 
vidas. Mais de 26 corpos já foram achados, mais de 
mil pessoas estão desaparecidas. Quero dizer ao povo 
brasileiro da necessidade, novamente, que sentimos 
desse apoio, dessa solidariedade e desses donativos 
que já começam a chegar ao nosso Estado.

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

Esse foi o Senador Renan Calheiros, que trouxe o so-
frimento do Estado de Alagoas. Ele não é líder do seu 
Estado, do PMDB, mas um líder nacional. E o País 

deve muito a Alagoas. Alagoas é credor: de lá nasceu 
a República – o Deodoro, o Floriano Peixoto. Depois 
tivemos o Presidente Collor e Renan Calheiros. 

Renan Calheiros, V. Exª é a cara de Alagoas: 
luta, bravura, coragem, sofrimento, adversidade. E 
enfrenta.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Obri-
gado. (Fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, eu lembraria ao nosso Presidente Luiz Inácio 
o que aprendi no colo de minha mão: a caridade, para 
ser boa, começa com os de casa. Todos nós vemos 
a generosidade do nosso País, do nosso Presidente, 
mundo afora, ajudando. É muito bonito. Mas a caridade, 
para ser boa, começa com os de casa. Está na hora 
de o Presidente se entregar, por inteiro, ao sofrimento 
dos irmãos de Alagoas, tão bem representados pelo 
Senador Renan Calheiros, que descreveu o sofrimen-
to por que passa aquele bravo povo responsável pelo 
nascer de nova república, o povo de Alagoas.

Agora, falará um orador inscrito, o Senador Paulo 
Paim. Depois, chamaremos um Senador para fazer uma 
comunicação inadiável, que será o Senador Mário Cou-
to. Está também inscrito o Senador Marco Maciel. 

O Senador Paulo Paim, como orador inscrito, 
representa o Rio Grande do Sul, o Partido dos Tra-
balhadores, a esperança de melhores salários para 
quem trabalha e de resgate dos salários de quem já 
trabalhou, os aposentados.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
bem, Senador Mão Santa.

No dia de hoje inclusive, Sr. Presidente, quero 
registrar com alegria uma decisão do Supremo Tri-
bunal Federal no que se refere ao art. 94 do Estatuto 
do Idoso. Foi concluído, na última quarta-feira, o jul-
gamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
3096, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, 
em relação ao art. 94 do Estatuto do Idoso.

O Estatuto determinava a aplicação dos procedi-
mentos e benefícios relativos aos Juizados Especiais 
aos crimes cometidos contra idosos, cuja pena máxima 
não ultrapassa quatro anos.

Aí que vem, Sr. Presidente. O entendimento do 
Supremo Tribunal Federal é de que o dispositivo legal 
deve ser interpretado em favor do idoso – é exata-
mente o que eu penso – e não de quem lhe viole os 
direitos previstos na lei. Desta forma, os infratores não 
poderão ter acesso a benefícios previstos na lei dos 
Juizados Especiais, como conciliação, transação penal, 
composição civil de danos ou conversão de pena. Ou 
seja, quem viola os direitos do idoso vai ser julgado, 
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sim, com todos os rigores da lei penal, amparado no 
Estatuto do Idoso. 

Decidiu corretamente a Corte Maior, pois essa foi 
a intenção inicial, apenas dar celeridade aos procedi-
mentos. Somente serão aplicadas as normas proces-
suais para que o processo termine mais rapidamente, 
mas sempre em benefício do idoso.

Quero cumprimentar a Ministra Carmem Lúcia 
Antunes Rocha, Relatora da matéria, e os demais Mi-
nistros, que mais uma vez mostraram a sua sensibili-
dade e decidiram a favor do Estatuto do Idoso, a favor 
dos idosos e endurecendo a pena para aqueles que 
cometerem qualquer ato contra os idosos.

Quero ainda, Sr. Presidente, cumprimentar o Sin-
dicato dos Técnicos Agrícolas do Rio Grande do Sul 
e o Sindicato dos Técnicos Industriais do Rio Grande 
do Sul que participaram de um debate na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul sobre o ensino pro-
fissionalizante. Lá, por unanimidade, eles defenderam 
um projeto de nossa autoria, o do Fundep, que é um 
fundo de investimento, vai gerar R$9 bilhões para que 
se apliquem cada vez mais recursos na capacitação 
profissional de nossa gente, seja jovem, adulto ou ido-
so. Quero aqui agradecer a todos. Desejo sucesso ao 
trabalho da comissão especial para tratar do ensino 
profissional no Rio Grande do Sul. 

Meus cumprimentos à Assembleia Legislativa pela 
moção de apoio que foi aprovada por unanimidade e 
remetida a esta Casa e que acolho neste pronuncia-
mento, pedindo para que o Congresso aprove com 
rapidez o Fundep. É uma PEC de nossa autoria que 
está pronta para ser votada aqui no Plenário.

Quero ainda, Sr. Presidente, dizer que participei 
de um debate em Porto Alegre sobre o Estatuto do Ido-
so. Gostaria de registrar as principais sugestões que 
faz o Conselho Municipal do Idoso em Porto Alegre, 
no Rio Grande do Sul, para que o Estatuto do Idoso 
avance ainda mais:

1 – As passagens intermunicipais com reserva e 
descontos para os idosos devem ser em todo território 
nacional e não apenas no Rio Grande do Sul, conforme 
lei criada lá pelo meu amigo Deputado Estadual Divo 
do Canto, infelizmente já falecido.

2- Dos 60 aos 65 anos, existe um hiato em rela-
ção ao recebimento do Benefício Continuado. Querem 
também que haja uma atualização deste capítulo.

3 – A retenção dos Cartões de Benefício por 
parte das casas geriátricas é contrária ao que reza o 
Estatuto do Idoso. É preciso que haja regulamentação 
para proibir as casas geriátricas de se apossarem do 
Cartão de Benefício do idoso.

4 – Construção de casas-lares administradas 
com recursos públicos. Construção de casas de longa 
permanência para idosos e dependentes.

5 – Alterar o art. 39, Capítulo V, § 2º, quanto à 
reserva de assentos preferencialmente para idosos. 
Tem que ali fazer uma alteração, que eu já estou dan-
do o devido encaminhamento, para “exclusivamente 
para os idosos”.

6 – Nas construções habitacionais, querem que 
seja obedecido ao que manda o Estatuto, que 3% dos 
imóveis sejam destinados aos idosos.

Sr. Presidente, todos sabem que uma lei precisa 
ser implementada e que, se pudermos ampliar direi-
tos, temos que fazê-lo. Temos que lutar pela efetiva 
implementação do Estatuto do Idoso, ampliando in-
clusive os direitos dessa população com idade acima 
de 60 anos.

Agradeço ao Comui de Porto Alegre pelas su-
gestões, que vamos levar à Comissão de Direitos Hu-
manos e algumas delas apresentarei como projeto de 
lei aqui na Casa.

Por fim, Sr. Presidente, quero fazer aqui uma de-
núncia. Recebi correspondência do Sindicato dos Tra-
balhadores nas Empresas de Comunicações Postais 
de Santa Maria e Região, no Rio Grande do Sul.

Os servidores dos Correios de todo o Brasil es-
tão apreensivos com a situação que vêm enfrentan-
do. Eles demonstram o que está acontecendo. Está 
acontecendo o sucateamento dos Correios e há mui-
tos interessados na privatização da empresa. Segun-
do eles, alguns membros da empresa visam a abrir o 
capital para a iniciativa privada, por meio da MP dos 
Correios/AS, deixando os trabalhadores apreensivos 
com o futuro da empresa, que já foi exemplo nesta 
área para o mundo.

Em seu Informe nº 20, a Federação Nacional dos 
Trabalhadores das Empresas de Correios, Telégrafos 
e Similares pondera que a má qualidade apresenta-
da hoje dos serviços prestados pela Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos tem sido constante e, 
consequentemente, é tema de debate não só lá fora, 
mas também aqui dentro do Congresso Nacional. E já 
houve, inclusive, nesse sentido, uma manifestação de 
preocupação do próprio Presidente Lula.

O assunto vem sendo tratado em audiências 
públicas e, segundo eles, inicialmente não estavam 
sendo chamados a participar. Mas, felizmente, na 34ª 
Plenária da Fentect foi deliberado por todas as forças 
políticas que um intenso trabalho passou a ser feito, 
a partir desse momento, aqui na Comissão Nacional 
Contra a Quebra do Monopólio Postal, no sentido de 
coibir essa quebra.

Eles dizem “não” ao PL 367 de 2008.
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Foi lançado ainda um calendário de lutas que 
demanda várias atividades da Comissão aqui em Bra-
sília.

A primeira delas foi a audiência convocada pelo 
gabinete do Deputado Daniel Almeida, que preside a 
Frente Parlamentar em Defesa dos Correios na Câ-
mara dos Deputados. Na audiência, o Presidente da 
ECT afirmou que a crise que os Correios vêm enfren-
tando começou no mês de outubro de 2009, mas dis-
se que a crise vai-se encerrar até julho de 2010 e que 
tudo isso ocorreu devido à quebra de contrato com as 
empresas aéreas responsáveis pelo serviço da RPN. 
Ele mesmo se mostrou favorável à transformação dos 
Correios S.A., apontando que esse caminho levará a 
empresa à modernização e a uma competição maior, 
como o mercado postal exige.

Vários Parlamentares presentes ao debate foram 
totalmente contrários a qualquer mudança no modelo 
existente e se comprometeram a buscar mecanismos 
junto aos órgãos de Governo para que a empresa al-
cance, aí sim, o progresso almejado, mas não amea-
cem, de forma alguma, a permanência dos Correios 
como empresa 100% estatal, pública e a serviço do 
povo brasileiro.

Os sindicalistas, os parlamentares e outras enti-
dades da sociedade civil apresentaram as deliberações 
discutidas e aprovadas na 34ª Plenária Nacional. Afir-
maram que o descaso demonstrado pela administração 
central dos Correios vem sendo implementado não 
apenas há seis meses, mas que esse sucateamento 
vem acontecendo há anos e que isso ficou demons-
trado através da falta de contratação.

Eu mesmo, Senador Mão Santa, em diversas ci-
dades do Rio Grande do Sul, tenho recebido denúncias 
de que as correspondências dos Correios, que – digo 
– já foram exemplo para o mundo, estão atrasando 
10, 15, 20 dias. 

Há sobrecarga de trabalho exaustiva, por falta 
de contratação; locais de trabalho que não apresen-
tam o mínimo de condição ao trabalhador. Afirmam 
ainda os sindicalistas que esse caminho vem sendo 
utilizado para jogar a empresa nos braços da chama-
da privatização.

Sr. Presidente, quero, de público, empenhar minha 
total solidariedade para com os servidores da ECT e 
dizer que sou totalmente contrário a esse movimento 
de privatização.

A Empresa de Correios e Telégrafos sempre 
prestou excelentes serviços à sociedade brasileira, e 
precisamos, sim, encontrar meios de resolver as de-
mandas apresentadas nesse momento.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Um aparte, 
Senador.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sou total-
mente a favor de que se criem condições de que a qua-
lidade dos serviços seja melhorada, fazendo-se aquilo 
que for necessário para tanto e que não passe, nem de 
longe, da famosa e assustadora privatização. 

Junto com os trabalhadores, junto com os dire-
tores sérios, junto com os Deputados e Senadores, 
eu digo “sim” à campanha em defesa de um correio 
público, estatal de alta qualidade, que está sendo pe-
nalizada hoje pela intenção de privatizá-la.

Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Paulo 

Paim, volto à primeira etapa do discurso de V. Exª. Pri-
meiramente, parabenizo-o sua constante preocupação 
com os aposentados desta Nação. Depois, eu sei, V. 
Exª também deve receber muitos e-mails cobrando o 
fim do fator previdenciário. O Presidente da República 
sancionou os 7,72% e vetou o fator previdenciário. Há 
pouco conversávamos. Como sempre, trocamos ideias 
sobre o assunto. Sempre que olho V. Exª na tribuna, 
inspiro-me imediatamente a falar deste assunto. V. Exª 
é o retrato mais fiel da defesa dos aposentados neste 
País. Nem conhecia Paulo Paim, mas quando V. Exª 
me externou e começou a mostrar o que tinha aí den-
tro desse peito, um sentimento tão fino e tão nobre, 
um sentimento de reconhecimento àquelas pessoas 
que precisam de nós para defendê-las, eu comecei a 
admirá-lo. E V. Exª, ainda há pouco, ao conversar comi-
go, dizia que essa etapa precisa ser recomposta.

Nós não vamos aceitar e nós vamos partir no-
vamente para ações de que o nosso povo, de que o 
nosso País precisa. Que se fale aqui no Senado e 
que se promova uma ação forte em relação a isso. É 
dramático viver neste País com o fator previdenciário, 
esse maldito fator previdenciário. Não se pode viver. 
Nós sabemos que estamos à beira de um recesso; nós 
sabemos que agosto e setembro são meses políticos, 
e normalmente o Congresso Nacional libera os políti-
cos; assim sempre foi, deve ser a mesma coisa. Mas 
nós temos todo o espaço do nosso mandato para tra-
balhar em cima disso. Eu estou falando isso até para 
alertar o povo brasileiro, aqueles que nos estão enca-
minhando correspondências, para dizer a todos que 
estamos atentos; que não pensem que nós cruzamos 
os braços. Não pensem. Nós vamos à luta e vamos com 
a mesma vontade de vencer, como fizemos o tempo 
todo, e vencemos uma etapa. Queríamos mais, mas 
foi um ganho, um ganho substancial; foi a abertura 
de uma porta, foi a consciência que se tocou. Isto eu 
acho mais importante: é tocar na consciência. Quando 
se toca na consciência, o cara diz: “Estou errado; eu 
vou começar a consertar o meu erro”. Então, se tocou 
na consciência um pouco, nem que seja um pontinho, 
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tocou-se na consciência do Presidente desta Nação. 
Então, vejo que as portas começam a se abrir. Se ti-
véssemos ficado calados, estaríamos no mesmo, e os 
aposentados brasileiros a sofrerem nesta Nação. Que-
ro externar, mais uma vez, a minha gratidão a V. Exª e 
quero dizer a V. Exª que, pelo resto do meu mandato, 
vou estar ao seu lado porque tenho absoluta convicção 
de que V. Exª voltará a este Plenário, a este Senado. 
E nós estaremos juntos, para que, juntos, possamos 
um dia comemorar a queda desse desgraçado fator 
previdenciário.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Mário Couto, eu não poderia deixar de registrar tam-
bém a minha satisfação pela parceria que estabelece-
mos aqui. Foram – eu diria – centenas de momentos 
e não dezenas em que nós, tanto aqui neste Plenário 
do Senado, como nas comissões, como lá na Câmara 
dos Deputados pressionamos para que fosse votado 
o reajuste real dos aposentados, e fechamos acordo 
nos 7,72%

Senador Mão Santa, Senador Marco Maciel, nós 
trabalhamos juntos. Foi uma vitória do Congresso, da 
Cobap, das centrais, das confederações e também do 
Presidente Lula, que ficou sensível aos nossos argu-
mentos e sancionou os 7,72%, embora alguns ministros 
o tivessem pressionado para que não acontecesse.

Quero dizer que foi um trabalho coletivo.
Como é bom a gente chegar em qualquer lugar 

deste País e receber aquele olhar, mas não só o olhar, 
o toque, o abraço, o beijo dos idosos, dizendo: “Olha, 
lá na minha cidade tinha gente que estava duvidando 
que vocês conseguiriam aprovar os 7,72%”. Foram 
aprovados e sancionados, retroagem a 1º de janeiro – 
descontando, claro, os 6,14%, que já fora dados. 

Parabéns, Senador Mário Couto. V. Exª foi um 
lutador nesta causa sem sombra de dúvida. 

E aí, Senador Mão Santa – V. Exª, que também 
esteve conosco e foi relator do fim do fator citado aqui 
pelo Senador Mário Couto –, ele tem toda razão. Eu 
dizia isso ontem, e o Senador Marco Maciel me ajudou 
com uma citação de Juscelino Kubitschek, que dizia 
mais ou menos... V. Exª poderia repetir, não é, Sena-
dor? V. Exª me ajudou muito ontem com aquela citação 
do Juscelino Kubitschek, que cai bem neste momento 
para aqueles que estão duvidando que a luta contra 
o fator vai continuar.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do 
aparteante.) – Nobre Senador Paulo Paim, a frase do 
ex-Presidente Juscelino Kubitschek foi proferida em 
1956, numa entrevista ao jornal O Globo. Sinteticamen-
te, a frase é: “Com relação ao Brasil, o otimista pode 
errar, mas o pessimista começa errando”.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obri-
gado. Eu assino embaixo. Achei o frase de uma enorme 
sabedoria: “O otimista pode errar, mas o pessimista já 
inicia com tudo errado, já inicia quebrado”.

(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ele não 

acredita em nada, consequentemente, se ele não acre-
dita, ele não vai à luta, ele não se mobiliza, ele não 
argumenta, ele não se prepara, ele não busca subsí-
dios para mostrar, por exemplo, que a Previdência é 
superavitária e o fim do fator não vai causar problema 
de caixa algum na nossa Previdência. Até porque ele 
foi criado em 1999: em dez anos de existência do fator, 
a economia foi de R$10 bilhões, então é um gasto de 
R$1 bilhão por ano. Isso não é nada no orçamento da 
seguridade, que é de R$400 bilhões. Só a DRU retira 
R$50 bilhões e, mesmo assim, tem-se o superávit de 
R$20 bilhões. E nós aqui, por unanimidade, ainda co-
locamos uma emenda não de 5% do fundo da miséria, 
botamos 5% do fundo social do pré-sal para a Previ-
dência, para que ninguém me diga que daqui a dez, 
vinte, quarenta, cinquenta ou cem anos a Previdência 
vai ter problemas.

Obrigado, Senador Mão Santa, pela tolerância.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS 

DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Rio 
Grande do Sul e o Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Rio Grande do Sul foram convidados a participar 
dos trabalhos da Comissão Especial para tratar do 
Ensino Profissionalizante da Assembléia Legislativa 
do Rio Grande do Sul.

Eles enviaram correspondência à Comissão onde 
apresentaram avaliação e manifestação de apoio al-
gumas propostas legislativas que tramitam no Con-
gresso Nacional.

Entre essas propostas estão o FUNDEP, de nossa 
autoria. Eles ponderam que a formação universitária 
ainda se constitui em um sonho distante da maioria da 
população brasileira e o ensino técnico, os cursos de 
capacitação profissional se transformam na primeira 
porta para a cidadania do jovem – o trabalho qualifi-
cado e digno.

Outra proposta que eles apóiam é o projeto de lei 
433/2009, do Senador Gerson Camata, que autoriza 
o Poder Executivo a instituir Programa de Bolsas para 
estudantes de cursos profissionais de nível médio em 
estabelecimentos públicos e privados.

Sr. Presidente, quero agradecer o apoio desses 
Sindicatos e reafirmar minha crença de que o ensino 
profissionalizante é um caminho seguro e eficaz para 
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levar aos nossos jovens perspectivas de um futuro 
próspero.

Desejo sucesso ao trabalho da Comissão Es-
pecial para tratar do Ensino Profissionalizante no Rio 
Grande do Sul da Assembléia Legislativa do estado 
do Rio Grande do Sul. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, recentemente recebi correspondência do 
Sindicato dos Trabalhadores nas empresas de Co-
municações Postais de Santa Maria e Região, no Rio 
Grande do Sul.

Os servidores do Correios de todo o Brasil estão 
apreensivos com a situação que vem enfrentando.

Eles alegam que está acontecendo o sucatea-
mento dos Correios e que existem muitos interessados 
na privatização da empresa.

Segundo eles, alguns membros da empresa vi-
sam abrir o capital para a iniciativa privada através da 
MP dos Correios/AS, deixando os trabalhadores apre-
ensivos com o futuro da empresa.

Em seu informe de nº 20, a Federação Nacional 
dos Trabalhadores das Empresas de Correios, Telégra-
fos e Similares pondera que a má qualidade apresenta-
da hoje dos serviços prestados pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, tem sido constante tema de 
debates dentro do Congresso Nacional. 

O assunto vem sendo tratado em audiências 
públicas e, segundo eles, inicialmente não estavam 
sendo chamados a participar.

Na 34ª plenária da FENTECT foi deliberado por 
todas as Forças Políticas que um intenso trabalho será 
feito pela Comissão Nacional Contra a Quebra do Mo-
nopólio Postal, no sentido de coibir essa quebra. Eles 
dizem não ao PL 3677/2008. 

Foi lançado um calendário de lutas que demanda 
várias atividades da Comissão em Brasília. A primeira 
delas foi a audiência convocada pelo gabinete do De-
putado Daniel de Almeida, que preside a Frente Parla-
mentar em Defesa dos Correios na Câmara.

Na audiência o Presidente da ECT colocou que a 
crise que os Correios vem enfrentando começou no mês 
de Outubro de 2009 e se encerrará em junho de 2010 
e que tudo isso ocorreu devido a quebra de contrato 
com as empresas aéreas responsáveis pelo serviço 
da RPN. Ele se mostrou favorável à transformação dos 
Correios em S/A, apontando que esse caminho levará 
a empresa à modernização e à competitividade que o 
mercado postal exige.

Vários Parlamentares presentes no debate foram 
totalmente contrários a qualquer mudança no modelo 
existente hoje e se comprometeram a buscar mecanis-

mos junto aos órgãos de governo para que a empresa 
alcance o progresso almejado, mas que não ameacem, 
de forma alguma, a permanência dos correios como 
empresa 100% estatal, pública e a serviço do povo.

Os sindicalistas apresentaram as deliberações 
discutidas e aprovadas na 34ª Plenária Nacional. Afir-
maram que o descaso demonstrado pela administração 
central dos Correios vem sendo implementado não ape-
nas há seis meses atrás, mas que esse sucateamento 
vem acontecendo há anos e que isso fica demonstrado 
através da falta de contratação; sobrecarga de traba-
lho exaustiva; locais de trabalho que não apresentam 
o mínimo de dignidade ao trabalhador. Eles afirmam 
que esse caminho vem sendo utilizado para jogar a 
empresa nos braços da privatização.

Sr. Presidente, quero, de público, empenhar minha 
solidariedade para com os servidores da ECT e dizer 
que sou totalmente contrário à privatização.

A Empresa de Correios e Telégrafos sempre 
prestou excelentes serviços a sociedade brasileira e 
precisamos encontrar meios de resolver as demandas 
apresentadas pelos ecetistas. Sou totalmente a favor 
de que se criem condições de que a qualidade dos 
serviços seja priorizada fazendo-se aquilo que for ne-
cessário para tanto e que não passe, nem de longe, 
pela privatização.

Eu digo meu sim à campanha em defesa de um 
correio público, 100% estatal e de qualidade. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, está para acontecer uma plenária pública 
onde será avaliado o Estatuto do Idoso.

Gostaria de registrar correspondência que recebi 
do Conselho Municipal do Idoso de Porto Alegre, no 
Rio Grande do Sul, onde eles fazem algumas suges-
tões para enriquecimento do debate. Entre as suges-
tões estão:

As passagens intermunicipais com reserva e des-
contos para os idosos deveriam ser em todo o território 
nacional, e não apenas no RS, conforme Lei criada 
pelo então Deputado Estadual Divo do Canto

Dos 60 aos 65 anos, existe um hiato em relação 
ao recebimento do Benefício Continuado. Como ficam 
esses idosos?

A retenção dos Cartões de Benefício, por parte 
das Casas Geriátricas é contrária ao que reza o Esta-
tuto do Idoso. Precisa haver normatização a respeito.

Construção de casas lares administradas com 
recursos públicos

Construção de casas de longa permanência, para 
idosos dependentes
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Alterar no artigo 39, Cap. V, parágrafo 2º , quanto 
à reserva de assentos preferencialmente para idosos, 
para exclusivamente idosos

Nas construções habitacionais, não está sendo 
obedecido os 3% determinados para imóveis destina-
dos aos idosos.

Todos sabem, que uma lei precisa ser imple-
mentada e que se pudermos ampliar direitos para os 
idosos, tanto melhor.

Temos que lutar pela efetiva implementação do 
Estatuto do Idoso e se pudermos estender mais direi-
tos para essa camada da população é isso que será 
feito.

Agradeço ao COMUI de Porto Alegre por suas 
sugestões e vamos levá-las ao debate na plenária.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, foi concluído na ultima quarta-feira (16), 
o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI 3096) ajuizada pelo Procurador-Geral da Repú-
blica contra o artigo 94 do Estatuto do Idoso.

O Estatuto determinava a aplicação dos procedi-
mentos e benefícios relativos aos Juizados Especiais 
aos crimes cometidos contra idosos, cuja pena máxima 
não ultrapasse quatro anos. 

O atual entendimento do STF é de que o dispo-
sitivo legal deve ser interpretado em favor do idoso e 
não de quem lhe viole os direitos previstos na lei. 

Desta forma, os infratores não poderão ter aces-
so a benefícios despenalizadores previstos na lei dos 
Juizados Especiais como conciliação, transação penal, 
composição civil de danos ou conversão da pena.

Ou seja, quem viola o direito do idoso vai ser jul-
gado com todos os rigores da lei penal.

Acertadamente, decidiu a nossa corte maior, pois 
esta foi a nossa intenção inicial: apenas dar celeridade 
aos procedimentos.

Somente serão aplicadas as normas processuais 
para que o processo termine mais rapidamente, em 
benefício do idoso. 

Parabenizo a ministra Cármen Lúcia Antunes 
Rocha, relatora da matéria, e os demais Ministros, 
que votaram com sensibilidade e fizeram justiça aos 
idosos neste julgamento.

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

Relembrando Juscelino, a frase foi exatamente 
esta: “O otimista pode errar, o pessimista já nasce er-
rado e continua errando”. Mas eu, que sou o seu cire-
neu para lhe ajudar na oratória, eu que fui o relator do 
fator previdenciário, que é a salvação dos aposentados 
e a vergonha do nosso Brasil, lembra que Juscelino 

também disse o seguinte: “A velhice é uma tristeza e, 
desamparada, é uma desgraça”. Então vamos vetar a 
desgraça dos aposentados do nosso Brasil!

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Presiden-
te, considere na íntegra para mim.

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

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Gostaria de fazer com que fossem ocupadas as duas 
tribunas, mas agora é a vez do Mário Couto. Estamos 
alternando. Para comunicação inadiável, há duas inscri-
ções: Mário Couto e Marco Maciel. Papaléo seria o pri-
meiro, mas chegou hoje, pela primeira vez, atrasado.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu estava dando assistên-
cia ao Presidente da Assembléia do meu Estado, Sr 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Muito bem.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Pre-
sidente, então posso sugerir o Senador Mário Couto, 
em seguida o Senador Marco Maciel e, depois, eu? 
Está certo?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pronto. Por isso é que V. Exª simboliza...

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, vamos anunciar o próximo orador. 

O Mário Couto já está na tribuna. O Pará o aguar-
da, o Brasil o aguarda. Em seguida, falará Marco Maciel, 
que é o símbolo da virtude na democracia do Brasil.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou falar hoje de 
violência, não só no Pará, mas no Brasil. 

Mas quero iniciar, meu nobre Presidente Marco 
Maciel, relatando a V. Exªs algo que, nos meus vinte 
anos de Parlamento, Senador Mão Santa, eu nunca 
tinha presenciado, algo inusitado; a não ser que o 
Senador Papaléo Paes já tenha presenciado um fato 
dessa natureza; a não ser que o grande Vice-Presi-
dente, Presidente da República e Senador Marco Ma-
ciel também tenha, em algum momento, presenciado 
fato como o que vou expor aqui; ou o Mão Santa, que 
andou muito pelo interior do Piauí – já vi fotos do Se-
nador Mão Santa inaugurando obras e obras e obras 
no interior do Piauí. Tenho um costume igual ao seu, 
Senador Mão Santa, tenho certeza de que também é 
assim com o Papaléo Paes, que costuma, nos finais 
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de semana, andar pelo interior de seu Estado, assim 
como Marco Maciel e outros.

Assim faço, Senador Paulo Paim: sempre que vou 
ao Pará, vou ao interior do Pará. E esse final de sema-
na eu fui, Senador Papaléo, ao interior do Pará, e um 
fato impressionante me chamou a atenção na cidade 
de Jacundá, que fica a mais ou menos quinhentos ou 
seiscentos quilômetros da capital, sul-sudeste do Pará. 
Nós nos reunimos com mais ou menos quinhentas ou 
seiscentas pessoas, e vi o incômodo da população 
com referência ao prefeito municipal. Nem o conhe-
ço, nem sei quem é – parece que se chama Mico; é 
mais ou menos assim, o nome não me vem à cabeça. 
O fato é que, depois de ele ter sido eleito prefeito, fez 
algo que eu nunca tinha visto, Papaléo, na minha vida 
inteira, nos vinte anos seguidos de Parlamento que 
vou completar em janeiro, e olha que eu ando, poucas 
pessoas conhecem o interior do meu Estado como eu, 
dediquei a minha vida inteira a andar pelas colônias do 
meu Estado, pelos lugares mais pobres, fazendo obras 
comunitárias junto com a população. Eu nunca tinha 
visto um fato dessa natureza. Não sei, sinceramente, 
se, no Brasil, existe uma coisa igual, tenho minhas 
dúvidas, Papaléo, tenho minhas dúvidas.

E lá, então, a população começou a questionar e 
perguntar ao Senador da República se o fato é juridi-
camente válido. A população perguntava: “É válido ter 
quatro prefeitos em uma cidade?” Mas como? Quatro 
prefeitos em uma cidade só? V. Exª já viu isso alguma 
vez lá no interior do seu Estado? V. Exª já viu isso no 
Piauí, nas suas muitas andanças pelo Piauí? – já vi 
fotos de V. Exª, Senador Mão Santa, andando pelo in-
terior do Piauí e fazendo obras. 

E aí ele criou... Como ele se elegeu com o voto 
da população – lógico, isso é o natural, a democracia 
e a nossa Constituição obrigam –, ele achou por bem 
colocar um plantão de prefeitos. É sui generis! O cara 
criou um plantão de prefeitos: um 24h; outro, 24h; ou-
tro, 24h; e o outro, 24h.

Eu acho que isso é para facilitar as mentiras. 
Um mente para o público, que vai passando para ou-
tro público, que vai passando... É assim, Papaléo, que 
funcionam as coisas: “Olha, eu não posso fazer, mas 
aquele que vem para o próximo plantão vai fazer para 
ti”. O próximo diz: “Olha, eu não posso fazer, mas o 
outro que vem no próximo plantão...”.

Prefeito de Jacundá, a nossa cara é para ter ver-
gonha! Tenha vergonha na sua, prefeito! Plantão de 
prefeitos? V. Exª não pode nomear ninguém, prefeito. 
A população nomeou apenas V. Exª. V. Exª não pode 
delegar competência para ninguém decidir por V. Exª. 
O povo confiou em V. Exª! O povo o designou para ser 
o seu representante legítimo. V. Exª não pode passar 

esse direito para ninguém, o direito adquirido que o 
povo lhe deu, prefeito. Se V. Exª não tem capacidade, 
renuncie ao seu mandato. Renuncie ao seu mandato, 
prefeito!

Meu nobre Presidente, vou falar hoje da violência 
que toma conta deste País. Li aqui, há pouco tempo, 
manchete de jornal do meu Estado. A manchete corta-
va o coração de quem a lia: “Belém, uma das capitais 
mais violentas para jovens”. 

O jovem do nosso Brasil, hoje, é quem mais co-
mete crimes. É triste ver a formação de uma sociedade 
praticando crimes. Parece que ninguém toma conta 
disso. Parece que ninguém está vendo isso, parece 
que as autoridades do meu País não observam as 
estatísticas. 

Ora, ninguém liga para a segurança neste País. 
Quanto é que o País investe em segurança? Em saú-
de? Em educação? Em segurança, meu nobre Pre-
sidente? Esses são os esteios de uma nação. Como 
está a segurança no seu Pernambuco? Como está a 
segurança no seu Piauí? Como está a segurança no 
seu Amapá? Como está a segurança no Rio de Janei-
ro? Quanto ganha um policial no Piauí? Quanto ganha 
um policial em Pernambuco? Quanto ganha um policial 
no Amapá? Quanto ganha um policial no Pará? Como 
estão as delegacias de polícia no seu Estado? Como 
a polícia trabalha no seu Estado? Tem delegacia? Tem 
viatura? O policial é bem pago? Ah, não, Senador! 

Mas o problema é básico: para se ter segurança 
em um país é preciso dar educação e gerar emprego. 
Há quanto tempo escuto isso e há quanto tempo vejo a 
criminalidade aumentar? Índices alarmantes, Senador 
Papaléo! Índices alarmantes, Senador Papaléo!

Ontem, eu fui dormir tranquilo. Ontem, eu fui dor-
mir com uma sensação de bem-estar enorme após 
ler, na Veja, a entrevista do Serra. Oxalá! Tomara que 
aconteça! Ele diz, na entrevista, que vai criar um mi-
nistério exclusivo para combater a violência neste País. 
É a primeira autoridade que ouço falar assim sobre a 
violência no País. 

Os bandidos tomaram conta do meu Estado, lá 
eles fazem o que querem, mas a Governadora Ana Júlia 
Carepa tomou uma grande decisão no Estado.

(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu a estou 

parabenizando hoje: parabéns, Governadora Ana Júlia 
Carepa! V. Exª, até que enfim, tomou uma providência 
para acabar com a bandidagem no Estado do Pará. Não 
tem delegacia, não tem viatura, as delegacias viraram 
casas de morcegos... Um policial ganha R$1,2 mil; com 
o desconto, R$800. Mas a senhora fez uma grande 
coisa e, por isso, eu a estou parabenizando: trocou a 
cor da farda do policial para enganar os bandidos. Fica 

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL626



30658 Quarta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010

meio transparente a cor amarelo-abóbora, e o bandido 
não vê o policial – assim diz a Governadora! 

Marco Maciel, 70% dos crimes no meu Pará são 
praticados por jovens. Olha este Brasil, Marco Maciel! 
Olha como nós estamos caminhando, Marco Maciel! 
Olha para onde nós estamos caminhando! 

E a droga, que tomou conta deste País? Quanto 
se investe para combater isso? Proporcionalmente, 
nada, Marco Maciel; nada! Sabe quanto ganha um 
policial no Rio de Janeiro, Marco Maciel? Um mil e 
trezentos reais. Você sabe quanto ganha no Piauí? 
Um mil e cem reais. Sabe quanto ganha no Estado do 
Pará? Um mil e duzentos reais.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu 
não te disse que o Governador do Piauí era pior?

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – E aí, Mão 
Santa, nós precisamos pensar na PEC nº 300, do De-
putado Federal Arnaldo Faria de Sá. Este Congresso 
precisa aprová-la imediatamente. 

Não se pode fazer justiça pagando a um poli-
cial do Distrito Federal quase R$500. Quem mora em 
Brasília tem segurança. Quem mora aqui... Eu morei 
três anos; três anos eu morei aqui. Aqui se anda na 
rua com tranquilidade. Vai andar aqui como se anda 
no Pará, em Belém! Lá, a pergunta é: quem ainda não 
foi assaltado? É difícil encontrar um paraense que não 
tenha sido assaltado. 

Por que essa injustiça? Por que essa discrimina-
ção? Nós temos de pagar um salário igual para todos 
os policiais deste País. O salário do policial brasileiro 
tem de ser igual. Isso nos temos de fazer imediata-
mente, Senador Mão Santa, se não quisermos que a 
criminalidade tome conta deste País totalmente. 

Jovens, jovens... 
Vi outro dia – e tenho certeza de que a maioria 

dos brasileiros viu na televisão – a confissão de um 
criminoso. Ele dizia assim: “Olha, manda o menino, 
manda o menor”. Não sei se V. Exª viu, foi na Globo. 
“Porque com ele nada pega. Ele vai preso apenas por 
um mês, depois a gente solta”. Cadê o projeto da re-
dução da maioridade, meu caro Presidente? Anota 
aí: vou começar a cobrar diariamente. Esses meninos 
brasileiros são usados pelos marginais para praticar 
crimes porque com eles nada acontece. Precisamos 
estabelecer ordem nesse sentido, não podemos mais 
ficar assim, construindo um país de jovens criminosos. 
Estamos construindo um país de jovens criminosos! 

Anote, Senador Mão Santa, veja onde é que está 
esse projeto da redução da maioridade. Vou entrar 
com um requerimento hoje, meu nobre Senador, e vou 
continuar batendo nessa tecla quase que diariamen-
te. Se não fizermos algo, estaremos produzindo uma 
nação de jovens criminosos. E nós seremos culpados 

também, meu Presidente, porque nós estamos vendo 
o que acontece na prática neste País. As estatísticas 
mostram, os números não mentem. Quem mais pratica 
crime neste País é a juventude deste País. Dói no seu, 
dói no meu, dói nos nossos corações; dói nos nossos 
corações. É essa a nação que queremos, Presiden-
te? É essa a nação que queremos, Papaléo? É essa 
a nação que queremos, Mão Santa? 

Eu peço a V. Exª que verifique onde está esse 
projeto. Eu vou pedir a inclusão dele em pauta. Vamos 
votá-lo para que se dê um freio na produção de me-
nores criminosos no nosso País.

Eu vou descer da tribuna, porque sei que V. Exª 
está esperando a vez.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu 
quero informar a V. Exª, Senador Mário Couto, que a 
PEC a que V. Exª se refere é a nº 20, de 1999, do Se-
nador José Roberto Arruda e outros Srs. Senadores. 
Ela está guardada aqui, está pautada com o número 
65, não é Dr. José?

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Aguardan-
do o que, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Aguardando na Ordem do Dia.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Cinco 
anos ou três anos?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Ela foi... O último parecer dela... Ela nasceu aqui em 
1999.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Ela passou 
pelas comissões e está aguardando o Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI ) – 
Agora, o último parecer que teve foi em 2009. Está aqui 
aguardando, é a proposta de emenda à Constituição. 
Está na pauta com o número 65.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Desço des-
ta tribuna, Sr. Presidente, pedindo a V. Exª – vou entrar 
com o requerimento hoje – a inclusão da matéria na 
Ordem do Dia. Se não for possível para hoje, que seja 
para a semana, mas que seja incluída na Ordem do 
Dia imediatamente. Vamos votá-la, vamos tirar o direito 
de os marginais colocarem os meninos brasileiros para 
praticar crime. A Globo mostrou isto semana passada: 
o bandido mandando menino, porque, com menino, não 
pega nada. Na minha terra, 70% dos criminosos são 
meninos de 17 anos de idade – 17 anos de idade! É 
essa a formação de um jovem brasileiro.

Peço a V. Exª, com a sensibilidade que tem, para 
incluir na Ordem do Dia esse projeto.

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

– Já chamei o nosso eficiente Dr. José Roberto para 
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atender o apelo oral de V. Exª. Querendo formalizar, 
faça-o por escrito também.

Então, após brilhante pronunciamento, no tempo 
em que estamos disputando a Copa, o ex-Governador 
do Piauí, do PT, levou a medalha de ouro de pior Pre-
feito, quando paga pior do que o do Pará. Ele mesmo 
reconheceu aqui publicamente.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Gover-
nador.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI ) – 
Do PT, que saiu, graças a Deus. Ele mesmo disse. O 
Mário Couto, réu confesso, disse que o do Piauí era 
pior do que o do Ceará e trouxe as provas.

E agora, para que nem tudo, Papaléo, seja des-
graça, seja pessimismo, eis que surge... Um quadro 
vale por dez mil palavras – isso é de Confúcio. A de-
mocracia é feita, pode ser feita e deve ser feita com 
vergonha, com ética. Ética é vergonha na cara. Ética 
é Marco Maciel, que o Senado da República oferece 
ao Brasil.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para uma 
comunicação inadiável. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, nobre Senador Mão Santa, quero, antes 
de mais nada, agradecer a referência a que V. Exª faz a 
respeito da minha atuação na vida pública brasileira. 

Srs. Senadores Papaléo Paes e Mário Couto, 
Srªs e Srs. Senadores, venho, na presente sessão, 
trazer um tema que considero extremamente grave: 
o quadro que vive Pernambuco em função de chuvas 
que ocorreram em praticamente todo o Estado e, de 
modo especial, na Zona da Mata.

Como se sabe, o Estado de Pernambuco se divi-
de geograficamente em Zona da Mata, que é a região 
litorânea; Agreste, a região de transição entre a mata 
e o sertão, e, finalmente, o Sertão.

Estamos, desde a semana passada, sofrendo as 
consequências de chuvas torrenciais que ocorreram 
nas regiões a que acabo de me referir.

A Zona da Mata, sobretudo a Mata Sul. está entre 
as áreas com maior nível pluviométrico no Brasil.

Semana passada, as chuvas ultrapassaram suas 
médias históricas e chegaram a durar 48 horas ininter-
ruptas. Nesse breve período de tempo, choveu o equi-
valente a 266 milímetros, correspondendo a mais da 
metade do mês de junho para os padrões normais.

Desde muitos anos, não se vê calamidade des-
se porte, provocando mortes, infelizmente, e grandes 
danos à agricultura, à pecuária, além da destruição 
de estradas, equipamentos públicos e interrupção de 
serviços públicos essenciais.

Tanto a Coordenadoria de Defesa Civil de Recife, 
Codecir, quanto à Coordenadoria de Defesa Civil de 
Pernambuco, Codecipe, reconhecem a existência, até 

agora, de quatorze mil pessoas desabrigadas, outras 
quinze mil desalojadas e cerca de dez mortos. Foram, 
indiretamente, afetados 49 municípios do Estado de 
Pernambuco, dos quais 22 decretaram situação de 
emergência e quatro, estado de calamidade pública. 
Inclusive, helicópteros tiveram que entrar em ação para 
operações de socorro.

Rádio, jornais e televisões do Brasil e até de fora 
do País noticiaram, amplamente, a grave calamidade 
que vive Pernambuco e que, de certa forma também, 
afeta a vida dos Estados vizinhos, inclusive a Paraíba 
e especialmente Alagoas.

A cidade de Palmares, que é o polo maior da 
Mata Sul, viu-se atingida em cheio e derrubadas cen-
tenas de casas. As águas provocaram grande destrui-
ção cujos prejuízos ainda não foram adequadamente 
estimados.

O Ginásio Municipal, onde funcionava a Faculdade 
Integrada de Pernambuco, Facipe, não mais existe. A 
principal praça, Ismael Gouvêa, sofreu grandes danos. 
Houve até perigo de ruptura da Barragem do Prata, 
com repercussões potenciais negativas numa área ain-
da maior, vindo a prejudicar o fornecimento de água a 
vários municípios e ameaçando outras inundações. 

Em Amaraji, outro município da Zona da Mata Sul, 
Catende e Cortês, o rio Sirinhaém repetiu danos idên-
ticos. Foram tragados pelas águas o principal mercado 
e a Câmara Municipal de Cortês. Também duramente 
atingidas foram igrejas, fábricas, comércio, deixando 
a população sem alimentos e, em alguns casos, tam-
bém sem medicamentos. 

O mesmo aconteceu em Barreiros, outra cidade 
litorânea de Pernambuco, privada de luz e água sa-
neada. Há assim imediato perigo de epidemias com 
graves consequências para a saúde pública. 

Pode-se imaginar o sofrimento das populações 
do meu Estado, já que milhares de pessoas estão sem 
teto e passando grandes provações.

As ferrovias e rodovias receberam outros gra-
ves danos. Mais de cem quilômetros de trilhos foram 
desalinhados, prejudicando seriamente o tráfego de 
passageiros e cargas. 

Várias pontes foram atingidas, provocando, natu-
ralmente, a interrupção do trânsito em rodovias federais, 
como é o caso da BR-101, vital para as comunicações 
entre o Nordeste e o Centro-Sul do País.

Ao percorrer suas principais capitais, verificamos 
que as rodovias não somente federais, mas estaduais 
e municipais estão também com grandes problemas 
que precisam ser imediatamente enfrentados. Isso está 
provocando a redução da atividade econômica em gran-
de parte do Estado de Pernambuco, mas, sobretudo, 
na Zona da Mata Norte e Sul, especialmente na Zona 
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Sul. E venho aqui à tribuna, portanto, pedir providên-
cias urgentes por parte do Governo Federal. 

As chuvas prosseguiram ontem, danificando ou-
tras cidades como Vitória de Santo Antão e, na Mata 
Norte, a cidade de Nazaré da Mata, sem contar cidades 
do Agreste que também sofreram com as chuvas. 

A perda de 80% da produção agrícola por re-
cente seca aumentou consideravelmente, chegando a 
ameaçar seriamente a economia estadual. Na região 
metropolitana do Recife, vieram a sofrer os municípios 
de Cabo de Santo Agostinho, Olinda, Jaboatão dos 
Guararapes e Moreno.

As chuvas danificaram o Recife pela Zona Norte, 
principalmente o bairro de Dois Unidos. Estenderam-
se pelo Jardim São Paulo – que é outro bairro – Cor-
deiro e Torre. 

Até a central Avenida Agamenon Magalhães, uma 
das mais importantes do Recife, foi atingida. Inclusive 
as ruas nos bairros de Boa Viagem, Espinheiro e as 
Avenidas Norte, Mascarenhas de Moraes e João de 
Barros, fundamentais para o tráfego recifense, viram-
se obstruídas pelas maciças inundações. E isso tam-
bém nos faz vir aqui à tribuna para pedir providências 
urgentes para que sejam reparadas essas ruas, ave-
nidas e estradas.

Desde 1974 que não se via algo parecido em 
Pernambuco, verdadeira calamidade pública. 

Venho, pois, Sr. Presidente Senador Mão San-
ta, solicitar rápidas providências do Governo Federal. 
Cumpre lembrar que medidas imediatas alocando e 
liberando recursos devem ser logo adotadas, de modo 
que possamos superar, o mais rapidamente possível, 
as vicissitudes que estamos atravessando. É preciso 
atenção específica aos casos mais dramáticos, mais 
urgentes a que já me referi. Cada dia que passa sig-
nifica mais sofrimento a milhares de pessoas. As pro-
vidências públicas para realmente superar o mal têm 
de ser eficazes e imediatas. Não pode haver delongas, 
Sr. Presidente. Requerem atuação direta das autori-
dades competentes. 

Os municípios do nosso Estado, salvo algumas 
exceções, caracterizam-se por limitados recursos pú-
blicos. E esses municípios não podem, sem o apoio 
do Governo Federal e sem a participação do Governo 
Estadual, obviamente, assumir a restauração das es-
tradas, das avenidas e das ruas.

E, sobretudo, também não têm condições de 
restabelecer o pleno funcionamento de instituições 
públicas, escolas, hospitais. Isso naturalmente exige, 
por parte do Governo Federal, uma participação mais 
decisiva, para que possamos superar o mais rapida-
mente possível o quadro que estamos vivendo em 
Pernambuco. 

As populações, mais uma vez, estão dando exem-
plo de solidariedade mútua e trabalho conjunto. Reuni-
ram-se com espontaneidade, ajudando-se uns aos ou-
tros. Não podem ser decepcionados. Estamos em mais 
um momento decisivo para a Federação demonstrar a 
sua capacidade de ação. Esperamos, portanto, ações 
rápidas, céleres por parte do Governo Federal.

A propósito devo dizer, Sr. Presidente, que com-
pulsando aqui dados do Orçamento Geral da União 
de 2010 e especialmente o Programa 1027 – Preven-
ção e Preparação para Desastres, ordens bancárias 
recebidas, observo que Pernambuco foi contemplado 
com apenas 0,24% dos recursos, o que é extrema-
mente reduzido. 

Veja-se, portanto, que o nosso Estado preci-
sa receber maiores recursos. Estamos situados num 
quadro muito desfavorável entre os demais Estados 
da Federação.

Somos um dos Estados que menos recebeu re-
cursos para prevenção e preparação para desastres, 
daí por que, Sr. Presidente, antes de encerrar minhas 
palavras, gostaria de encarecer a V. Exª que, na condi-
ção de Presidente dos trabalhos da presente sessão, 
possamos rapidamente fazer com que a União se mo-
bilize, em ação articulada com os governos estadual 
e municipais para ultrapassarmos a grave dificuldade 
que vive grande parte da nossa população, criando 
assim um clima de muita tristeza pelos danos causa-
dos e pelas mortes ocorridas.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite 
V. Exª um aparte, Senador Marco Maciel?

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois não, 
nobre Senador Eduardo Suplicy. Ouço, com prazer, a 
palavra de V. Exª.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
nos traz um diagnóstico muito bem formulado a res-
peito dos estragos de extraordinária monta ocorridos 
em Pernambuco pelas fortíssimas chuvas que per-
duraram por dias e dias, causando inundações que 
estragaram as plantações, com graves danos para a 
agricultura, e destruíram muitas residências, casas, 
edifícios, inclusive edifícios públicos, escolas, hospi-
tais. Infelizmente, houve perda de vidas, de maneira 
considerável, em muitos municípios de Pernambuco. 
E, pelo que pudemos acompanhar pelos meios de 
comunicação, também em Alagoas houve desastres 
de grande monta.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – É verdade, 
Alagoas foi um Estado muito atingido também.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E da 
mesma maneira que nós, por exemplo, de São Pau-
lo tivemos a solidariedade dos Senadores de outros 
Estados, quando, no início do ano, fortíssimas e pro-
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longadas chuvas causaram inundações e estragos 
como os que pudemos observar nesses últimas dias 
em Pernambuco e em Alagoas, quero me solidarizar 
com o povo de Pernambuco. E quero reforçar o apelo 
de V. Exª ao Governo Federal, aos Ministros, sobretu-
do das Cidades, da Integração Regional, da Fazenda, 
do Planejamento, obviamente o Ministro da Saúde, 
porque quando ocorrem situações de calamidades 
deste tipo, com fortíssimas inundações pelas cidades, 
conforme nós vimos as ruas alagadas, normalmente 
acaba causando doenças para muitas famílias. Mas 
quero reforçar o apelo de V. Exª aos diversos Ministros 
e ao próprio Presidente Lula, nascido em Pernambu-
co. Certamente, ele está muito sensibilizado com os 
episódios. O Ministro das Cidades, Marcio Fortes, es-
teve em algumas das regiões inundadas. Então, há 
uma preocupação do Governo do Presidente Lula e 
é importante, também, o apelo de V. Exª ao Governa-
dor Eduardo Campos. Em momentos como este, nós 
precisamos que todas as forças desta Nação estejam 
empenhadas para colaborar no sentido de superar 
os problemas de grande monta que aconteceram em 
Pernambuco. Quero cumprimentar V. Exª por nos tra-
zer um relato pormenorizado daquilo que viu em seu 
próprio Estado. Meus cumprimentos pelo pronuncia-
mento de V. Exª. Certamente, com a sua experiência, 
V. Exª – que já governou o seu Estado, que foi Vice-
Presidente da República por dois mandatos – sabe 
muito bem, em situações de calamidade, como pode 
e deve funcionar o Governo para acudir a população 
que sofre danos de tão grande monta quanto os que, 
agora, afligem o povo de Pernambuco e de Alagoas, 
ali no Nordeste.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito obri-
gado, nobre Senador Eduardo Suplicy. Devo dizer a V. 
Exª que, além desses danos materiais que afetaram a 
infraestrutura física e econômica do Estado, ocorreram 
mortes, também, de adultos e de crianças. 

Isso nos faz exigir, cada vez mais, providências 
prontas para que os prejuízos sejam adequadamente 
reparados e para que possamos voltar às atividades 
normais nos Estados atingidos, de modo especial, em 
Pernambuco e em Alagoas.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Mar-
co Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois 
não, nobre Senador Romeu Tuma. Ouço as palavras 
de V. Exª.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Acho que pou-
ca coisa a gente tem de acrescentar ao discurso de 
V. Exª, mas digo que V. Exª demonstra, na tribuna, o 
exemplo claro do papel do Senador que representa 
seu Estado. É o que acontece com o coletivo do Es-

tado. É responsabilidade do Senador lutar para que 
isso não se repita ou para que se consiga corrigir fatos 
que trazem amargura para a coletividade do Estado. 
V. Exª traz algo profundamente amargo e triste, que 
foi a destruição de muitas propriedades, com mortes, 
sofrimentos, angústias.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – É ver-
dade.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Ainda agora, 
ouvi um delegado aposentado cuja mãe estava recolhi-
da numa escola e a escola foi invadida pela água. Ela 
quase morreu afogada. Ele alugou uma outra casinha 
para ela poder ficar, porque o resto foi tudo destruído. 
Então, é uma profunda amargura. Não sei se isso tem 
ou não condições de prevenção, porque Alagoas tam-
bém, pelo que a gente tem visto pela imprensa, tem 
tido uma destruição bastante grande. Quanto a essas 
intempéries, queremos instalar de volta a Comissão 
de Meio Ambiente, mas não se consegue, pela falta de 
presença dos Senadores que são indicados. Acho que 
a gente tem de discutir esse assunto. Quando V. Exª fala 
em providências imediatas, elas têm de ser anteriores 
ao acontecimento. V. Exª tem uma experiência enorme, 
é um exemplo para sabermos como nos conduzir em 
momentos de amargura e profunda tristeza, em que 
se necessita da presença do Estado para recompor, o 
mais rapidamente possível, a estabilidade...

(Interrupção do som)
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – ...e a tranqui-

lidade da população. Eu queria cumprimentar V. Exª. 
Sem dúvida nenhuma, V. Exª continua a ser o exem-
plo, nesta Casa,...

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Obriga-
do a V. Exª.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – ...da conduta 
ética e moral daqueles que assumem o compromisso 
de servir a sua população.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Nobre 
Senador Romeu Tuma, fico muito sensibilizado com o 
aparte com que V. Exª me honrou. O aparte de V. Exª, 
a exemplo do aparte do Senador Eduardo Suplicy, 
foi extremamente competente, posto que tocou nas 
questões centrais e fundamentais para superação das 
vicissitudes que estamos enfrentando.

Como V. Exª também salientou – oxalá isso ocorra 
em breve –, precisamos, de fato, ter mecanismos tam-
bém por parte do Legislativo, que possam dar pronta 
resposta a essas demandas da sociedade, para não 
ficarmos, simplesmente, aguardando providências 
do Governo Federal, que, muitas vezes, não ocorrem 
tempestivamente, criando condições extremamente 
desfavoráveis para que esses Estados voltem, o mais 
rapidamente possível, às suas atividades rotineiras.
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Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Ouvimos a palavra do Senador do Pernambuco, des-
crevendo as dificuldades por que passa o Estado de 
Pernambuco. Antes dele, ouvimos as mesmas cala-
midades, do Estado de Alagoas, descritas pelo Sena-
dor que representa aquele Estado, Renan Calheiros. 
Agora, pelo Senador que representa Pernambuco, 
Marco Maciel.

Marco Maciel, nós lembramos a V. Exª e ao Se-
nador Renan Calheiros que, diante dessa calamidade 
tão bem descrita, mas tão bem sofrida por V. Exª e por 
Renan Calheiros, era hora de incutir no Líder do PT a 
ideia de fazer uma medida provisória. Medida provisória 
é para isso, não é? Ela tem sua razão constitucional. 
É para isso! V. Exª, com o representante de Alagoas, 
Renan Calheiros, deve exigir ali, ao Líder do PT... Ô, 
Eduardo Suplicy. 

Eu me lembro de uma calamidade no Piauí, no 
Açude Algodão. Enrolaram, enrolaram, e o povo está 
lá, sofrido, abandonado, esquecido. Então, é hora de V. 
Exª se unir ao Líder de Alagoas, que hoje falou, e exigir 
do Presidente da República uma medida provisória. 

Nós aprendemos, no Livro de Deus, que a cari-
dade, para ser boa, começa com os de casa. Nós sa-
bemos que o nosso Presidente é generoso e caridoso, 
mas com os de fora. Ele tem ajudado muito, muito os 
países, mas, na hora do sofrimento, eu dou testemunho 
de que houve uma calamidade no arrombamento do 
Açude Algodão e nas enchentes do Ceará, de Cocal 
e de Buriti dos Lopes. E o povo ainda está amargu-
rando sofrimento. 

Exija uma medida provisória. Está, ali, o Eduardo 
Suplicy. Pronto!

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Permita-me, Presidente, Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Eu permito – art. 14.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Sem revisão do orador.) – Eu estava justamente exa-
minando, aqui, algumas medidas que o Governo está 
anunciando. 

O Ministro de Relações Institucionais, Alexandre 
Padilha, informou que o Governo deve destinar recursos 
para auxiliar no resgate e auxílio às vítimas das enchen-
tes em Alagoas e Pernambuco. O dinheiro, segundo 
o Ministro, virá de uma medida provisória, editada na 
semana passada, que prevê 1,2 bilhão para Estados 
e Municípios afetados por desastres naturais. 

A quantia que será destinada especificamente 
para Alagoas e Pernambuco ainda não foi definida e 
vai depender de apresentação de projetos por parte 
dos Governadores dos dois Estados. Para obter os re-

cursos, os dirigentes devem apresentar ao Ministério 
da Integração Nacional relatório detalhando os danos 
provocados pela chuva. De maneira que já houve a 
medida provisória. 

Além disso, o Governo também anunciou a libe-
ração de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço para aquelas famílias atingidas que, porventura, 
necessitarem de adiantamento para a reconstrução, 
por exemplo, de suas moradias. 

Então, essas são medidas que estão sendo anun-
ciadas.

Eu cumprimento V. Exª. É muito importante que, 
neste momento, de forma suprapartidária, estejamos 
todos solidários com a população de Pernambuco e 
de Alagoas. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, voltamos a exigir agilidade no que diz respeito 
à medida provisória.

Dou o triste exemplo do Estado do Piauí, em que 
o Governador, parado, paralisado – daí a fraqueza dele 
–, ficou acreditando nas conversas dos Ministros, que 
para lá foram. Mas lá não chegou dinheiro algum, por-
que não estava especificado, restando o sofrimento do 
povo de Cocal e de Buriti dos Lopes devido ao estrago 
causado pelo arrombamento do açude Algodão e pela 
enchente do rio Pirangi, que vem do Ceará.

Concedo a palavra ao Senador Papaléo Paes, 
como orador inscrito.

Papaléo Paes deu o maior ensinamento à Pátria. 
Diante dessas eleições, nenhuma instituição foi tão fe-
liz como ele. Fica todo mundo falando em ficha limpa, 
em ficha suja, em ficha branca, e o Papaléo chamou 
a atenção para a realidade, dizendo que é o povo que 
tem de acordar, que é o povo que faz a democracia, 
que é o povo que tem o direito de voto e também o de-
ver, a obrigação de ver a história de vida da cada um 
dos candidatos. Essa foi a fórmula anunciada aqui por 
Papaléo, que superou todas as instituições brasileiras 
religiosas e tudo o mais.

O responsável pela democracia é o povo. Ne-
nhum de nós chegou aqui sem o voto do povo. Então, 
o povo, o eleitor e a eleitora, tem o dever moral, o dever 
de civismo, de decência e de dignidade de conhecer 
a história de vida de cada candidato.

Meus parabéns!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se 
V. Exª puder fazer minha inscrição como Líder do PT, 
eu lhe agradecerei.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Concedo a palavra ao Senador Papaléo Paes.
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, muito obrigado.

Ouvi atentamente as palavras do Senador Marco 
Maciel e quero, realmente, prestar minha solidarieda-
de aos Estados de Pernambuco, por meio do Senador 
Marco Maciel, e de Alagoas, porque, realmente, esses 
estados de calamidade pública que ocorrem, como é 
o caso dessas verdadeiras catástrofes causadas pela 
natureza, pegam desprevenidos principalmente os 
Estados pequenos, que não têm recursos para ações 
imediatas. Aí entra o Governo Federal e faz sua pro-
messa, e a cobertura da mídia se dá em cima da pro-
messa do Governo Federal. A mídia, devido à impor-
tância que ela tem, deveria verificar a liberação desses 
recursos. Lamentavelmente, como V. Exª, Senador Mão 
Santa, citou, o Piauí, até hoje, aguarda a liberação de 
recursos prometida pelo Governo Federal. Quero dizer 
que também outros Estados a aguardam. Parece-me 
que Santa Catarina, desde aquela catástrofe havida, 
aquele estado de calamidade, até hoje não recebeu o 
que foi prometido pelo Governo Federal.

Ontem, ouvi o Senhor Presidente da Repúbli-
ca dando uma entrevista e dizendo que, para essas 
questões relacionadas a Alagoas e a Pernambuco, os 
Ministérios iriam aguardar os projetos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Papaléo Paes...

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador, quero dizer que tomo a decisão de deixar os 
policiais militares ocuparem a tribuna, mas consciente 
de que não vamos admitir a força. A força está no lema 
da Bandeira, “Ordem e Progresso”, e a autoridade é 
moral. Ninguém tem medo de ninguém. Eu sou o Pre-
sidente e aprendi isso. Então, eles podem ocupar a tri-
buna, respeitando o lema “Ordem e Progresso”. Aqui, 
ninguém tem medo de nada. Só a Deus é que somos 
tementes. Podem ocupar a tribuna, mas com respeito, 
de acordo com o que está escrito na Bandeira: “Ordem 
e Progresso”. Fora daí, não são policiais. Os policiais 
têm de obedecer aos seus comandos, a seus chefes, 
e, aqui, estou comandando o Poder Legislativo deste 
País. Então, obedientes ao lema “Ordem e Progresso”, 
podem ocupar as tribunas.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Parabéns, 
Senador! Parabéns, Senador!

Sr. Presidente, para concluir, digo sempre que 
essas medidas provisórias, quando ocorrem, já vêm 
tardiamente. Não existe decisão ou liberação de emer-
gência de recursos. O Governo promete, no calor da 
euforia negativa, que vai repassar os recursos naquele 

momento, e, de repente, ninguém cobra, ninguém sabe, 
ninguém vê, permanecendo tais situações, principal-
mente nas cidades mais pobres, sem os reparos por 
meio do Governo Federal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos sa-
bemos que o combate às mazelas da saúde em nos-
so País é uma luta que deve ser conduzida em muitas 
frentes simultaneamente. Uma dessas frentes, que 
exige nossa atenção de forma permanente, é a dos 
medicamentos. É evidente que sempre é mais eficaz 
prevenir do que remediar, mas, uma vez perdida essa 
primeira frente, a do prevenir, e instalada a doença, 
o diagnóstico e o tratamento normalmente são feitos 
com o auxílio de medicamentos.

Infelizmente, a doença pode ser encarada como 
um bom negócio em todo o mundo. O Brasil, ao que 
se sabe, vem batendo sucessivos recordes mundiais 
em quantidade de estabelecimentos farmacêuticos. 
Segundo dados do último relatório da Comissão de 
Fiscalização do Conselho Federal de Farmácia, re-
ferentes a dezembro do ano passado, nosso País já 
conta com mais de 79 mil farmácias e drogarias, o que 
significaria alguma coisa em torno de 4,1 farmácias 
para cada grupo de dez mil habitantes. Só para efeito 
de comparação, a média norte-americana gira em tor-
no de 1,8 farmácias para cada dez mil habitantes, ou 
seja, menos da metade da média nacional.

O problema é que quantidade, nesse caso, não 
necessariamente significa segurança de acesso aos 
medicamentos. A parte mais negativa das estatísticas 
nacionais na área é aquela que revela que a parcela 
mais pobre da população, situada na faixa de renda 
de até quatro salários-mínimos, o que representa pou-
co mais da metade da população brasileira, consome 
apenas 16% do mercado desses produtos, enquanto 
a faixa situada acima de dez salários, 15% da popu-
lação, consome 48% dos remédios.

Desde o Governo do Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso, sob a coordenação do então Ministro 
da Saúde José Serra, temos buscado baratear o custo 
do medicamento para o brasileiro, seja ele pago com 
recurso privado ou com recurso público. Ao mesmo 
tempo, devemos cumprir o preceito constitucional de 
universalização do direito à saúde, incluindo aí o aces-
so aos medicamentos, quando se faz necessário, sob 
as expensas do Estado.

Entretanto, verificamos que pouco avançamos no 
esforço legislativo de institucionalizar, de forma mais 
perene, uma Política Nacional de Medicamentos. O 
ordenamento atualmente existente está baseado na 
Portaria do Ministério da Saúde MS/GM nº 3.916, de 
10 de novembro de 1998, que ajudou a promover a 
fabricação e uso dos medicamentos genéricos.
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Seguindo recomendações resultantes de au-
diências públicas que realizamos há algum tempo, 
sinto que está na hora de tornarmos mais duradoura 
essa Política. Nesse sentido, Sr. Presidente, apresen-
tei recentemente o Projeto de Lei do Senado nº 83, 
de 2010, com o intuito de proteger e desenvolver os 
aspectos principais da Política Nacional de Medica-
mentos, na forma semelhante ao expresso na antiga 
portaria ministerial, incorporando-a definitivamente à 
Política Nacional de Saúde. Isso vai assegurar á po-
pulação o acesso a medicamentos seguros, eficazes 
e de qualidade, ao menor custo possível, ao mesmo 
tempo em que promoverá o consumo racional desses 
medicamentos.

Em linhas gerais, reconhecemos a necessidade 
de fortalecer a Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (Rename) como referência para o direcio-
namento da produção farmacêutica, para o desen-
volvimento científico e tecnológico nesse setor, para 
a regulação sanitária e para definição das listas de 
medicamentos essenciais que devem estar disponí-
veis nos âmbitos estaduais, distritais e municipais. 
Essa lista deverá ser atualizada com periodicidade 
definida, levando-se em consideração tanto o avanço 
da ciência médica quanto situações epidemiológicas 
locais específicas.

O segundo ponto essencial é adotar e manter 
atualizados protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas 
naquelas situações mais relevantes em termos de saú-
de pública. Desses protocolos, deverão constar orienta-
ções desde o diagnóstico, passando pelo tratamento e 
dosagem dos medicamentos apropriados e chegando 
ao acompanhamento de resultados da terapia.

A ação na regulação sanitária de medicamentos 
– envolvendo registro, fabricação e distribuição, entre 
outros aspectos – deve ser orientada no sentido de 
facilitar a restrição ao uso e eventual retirada do mer-
cado de produtos que se revelem inadequados ao uso 
pretendido.

É necessário, ademais, regular a assistência 
farmacêutica, de forma a garantir a disponibilidade 
dos medicamentos. Essa é uma ação complexa, que 
envolve desde problemas relacionados ao abasteci-
mento, à conservação, à qualidade, à segurança e à 
eficácia terapêutica até a difusão de informações e a 
educação dos profissionais de saúde, do próprio pa-
ciente e da comunidade, para assegurar o uso racional 
de medicamentos.

Sr. Presidente, a vitoriosa disseminação do uso 
dos genéricos também não pode ser esquecida, es-
pecialmente no que diz respeito às compras públicas, 
garantida pela boa articulação entre os gestores fe-

derais, estaduais e municipais do sistema e de seus 
órgãos técnicos.

Igual atenção deve ser dada à promoção do de-
senvolvimento científico e tecnológico na área farma-
cêutica, usando como base a Rename e a Farmacopeia 
Brasileira e incentivando a disseminação da informação, 
especialmente no que diz respeito ao aproveitamento 
do potencial terapêutico da flora e fauna nacionais.

Por último, cabe o incentivo à produção nacional 
de medicamentos, coordenando os esforços conjuntos 
das indústrias oficiais, privadas nacionais e transna-
cionais que atuam no setor medicamentoso.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos sa-
bem que um dos eixos da minha atuação é dedicado 
à solução dos problemas de saúde que ainda afligem 
nossa Nação no que possa competir à minha posição 
como Senador da República.

Agir diretamente na formulação de políticas pú-
blicas consistentes e o mais perenes possível é, sem 
dúvida, a melhor linha de ação. Evita, entre outras coi-
sas, que tenhamos de usar esta tribuna para reclamar 
a atenção do Executivo a problemas que, em última 
análise, cabe a ele resolver. A denúncia de situações 
calamitosas, mesmo quando cabida, não agrada a 
ninguém, pois mostra claramente que alguma coisa 
falhou no processo de gestão.

Dou minha modesta contribuição, neste momento, 
à melhora da condição de vida do brasileiro. Espero o 
apoio dos meus colegas Parlamentares no duplo sen-
tido de aperfeiçoar o texto proposto, mas também na 
celeridade do processo de aprovação dessa medida.

A maior garantia de saúde está – não me canso 
de repetir – exatamente na prevenção. Mas, na ins-
talação da doença, cabe ao Estado ter a orientação 
correta de como agir, explicitada em políticas claras, 
que deem segurança ao paciente, à comunidade e aos 
profissionais de saúde.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Senador Papaléo Paes, após o seu brilhante pronun-
ciamento, quero lhe entregar um documento.

Agora, para usar da palavra como Líder, con-
vidamos o Senador Antonio Carlos Valadares, que 
representa o PSB e o Estado de Sergipe e que é um 
dos mais profundos conhecedores do Direito, legisla-
dor nato e obstinado.

Tem a palavra Antonio Carlos Valadares, do PSB, 
Partido de Miguel Arraes.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, eu gostaria de indagar de V. Exª se 
há sobre a Mesa um requerimento de voto de pesar 
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pelo falecimento do ex-Prefeito de Aracaju, Dr. Viana 
de Assis. Gostaria de saber se esse requerimento já 
chegou ao conhecimento da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Dr. José Roberto, esse requerimento está aqui? 
(Pausa.)

Chega à Mesa o Requerimento, do gabinete do 
Senador Antonio Carlos Valadares. Diz o requerimento 
de voto de pesar: “Requeiro, de acordo com as tradi-
ções da Casa, homenagem pelo falecimento de Antô-
nio Viana de Assis, ex-Prefeito de Aracaju, capital do 
Estado de Sergipe, inserção em Ata de voto de louvor 
e de profundo pesar e apresentação de condolências 
à família”.

V. Exª pode encaminhá-lo daí.
É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 647, DE 2010

Requerimento de voto de pesar.

Requeiro de acordo com as tradições da Casa, 
homenagens pelo falecimento de Antônio Viana de 
Assis, ex-Prefeito de Aracaju, capital do Estado de 
Sergipe.

Inserção em ata de voto de profundo pesar;
Apresentação de condolências à família.
Sala das Sessões, 22 de junho de 2010. – Sena-

dor Antonio Carlos Valadares, PSB/SE.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V.Exª, Sr. Presidente.

O ex-Prefeito de Aracaju, Antônio Viana de Assis, 
teve longa e produtiva militância política. Não somen-
te atuou como advogado e como empresário, como 
também foi Deputado Estadual, quando cumpriu um 
mandato dos mais brilhantes. Exerceu, com zelo, com 
autonomia, com espírito público e com coragem cívica 
admirada por todos os sergipanos, aquela função de 
Deputado Estadual.

Num momento crucial da vida política nacional, 
quando eclodiu o movimento militar de 1964, governava 
o Estado de Sergipe João de Seixas Dória. E Viana de 
Assis era seu líder na Assembleia Legislativa. A Assem-
bleia foi totalmente cercada pelas forças militares do 
regime discricionário que se estava iniciando, e Viana 
de Assis, ocupando a tribuna daquela augusta Casa, 
proferiu um dos pronunciamentos mais enérgicos contra 
a ditadura, a favor da democracia e pela manutenção 
do mandato de Seixas Dória, eleito que fora pelo povo 
de Sergipe Governador do Estado.

Eu ainda não era político na verdadeira acep-
ção da palavra, não ocupava cargo público, mas tive 
a ocasião de, nesse episódio, testemunhar, com meus 
próprios olhos e com meus ouvidos, o discurso mag-

nífico e histórico feito pelo Dr. Viana de Assis em de-
fesa da democracia. Após aquele pronunciamento, Sr. 
Presidente, em defesa da liberdade e da democracia, 
o então Deputado Estadual Viana de Assis, que ho-
menageio nesta hora, desceu as escadarias da As-
sembleia Legislativa e, logo, logo, foi interceptado por 
militares, que o levaram a um jipe militar e, em segui-
da, ao quartel do 28º BC, onde permaneceu preso, 
até ser cassado pelo regime militar, de forma injusta, 
abrupta e violenta.

Ele, o nobre Deputado Estadual, tinha duas al-
ternativas: ou fazer o que fez, oferecer sua vida, seu 
passado, sua carreira em defesa das ideias que abra-
çava, ou aderir ao movimento militar. Ele preferiu o 
sacrifício da sua própria carreira, do seu próprio futuro 
político, para se manter coerente com a democracia, 
com a liberdade e com a defesa intransigente de um 
mandato que o Governador Seixas Dória havia con-
quistado nas urnas.

Foi Prefeito de Aracaju entre os anos de 1988 e 
1989. Havia sido Vice-Prefeito, um homem que marcou 
a política sergipana pelos seus gestos, pela qualidade 
de sua oratória, pelo compromisso democrático do seu 
engajamento. E, na época da ditadura militar, quando 
muitos silenciaram, quando outros tantos aderiram ao 
regime, Viana, que poderia buscar caminhos mais se-
guros para revelar sua inconformidade diante do golpe, 
solidarizou-se com a democracia e com o Governador 
Seixas Dória.

Faço, então, Sr. Presidente, esta homenagem a 
Viana de Assis, que faleceu ontem na cidade de Aracaju 
e que recebeu uma homenagem merecida na Assem-
bleia Legislativa por parte dos seus contemporâneos, 
dos seus conterrâneos, daqueles que o admiravam por 
tudo quanto ele fez em favor da economia sergipana 
como empresário, em favor das letras jurídicas como 
advogado e em favor da política, no mais alto sentido 
da ética, da decência e da valorização do processo 
democrático, como Deputado Estadual, como Vice-
Prefeito e Prefeito de Aracaju.

Portanto, Sr. Presidente, faço esta homenagem 
ao meu amigo Viana de Assis, de forma emocionada, 
porque eu privava da sua amizade, do seu carinho, 
da cordialidade com que ele sempre se dirigiu à mi-
nha pessoa e a muitas outras pessoas que dele se 
aproximavam.

Minhas homenagens a Viana de Assis, porque 
temos a certeza de que, homenageando um homem 
como Viana de Assis, estamos também patrocinando 
uma causa justa, que é a defesa intransigente dos 
postulados democráticos, da nossa Constituição e dos 
ideais libertários que conduziram o Brasil a fundar a 
República.
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Sr. Presidente, com essas palavras, quero trans-
mitir meus mais profundos sentimentos de pesar à viú-
va, D. Iara, pessoa que se integra à nossa sociedade, 
que exerceu papel preponderante, principalmente em 
Aracaju, na defesa dos mais pobres, na defesa de uma 
sociedade livre, democrática e equilibrada.

Essas eram as palavras, Sr. Presidente, que eu 
gostaria de proferir em homenagem ao ex-Prefeito de 
Aracaju, de saudosa memória, que deixa uma lacuna 
impreenchível no meio político do nosso Estado, Dr. 
Antônio Viana de Assis.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Mesa se associa ao pesar pelo falecimento de Antônio 
Viana de Assis, ex-Prefeito de Aracaju. O requerimento 
chegou às nossas mãos, através da solicitação do Se-
nador Antonio Carlos Valadares, e será encaminhado, 
de acordo com o Regimento. 

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) – 
Agora, chamamos uma oradora inscrita, a encantadora 
Senadora e Professora Serys Slhessarenko. Ela repre-
senta o Partido dos Trabalhadores e Mato Grosso.

Olha, Serys, quero agradecer a este jornal aqui, 
A Gazeta, do seu Estado, e a este valoroso jornalista, 
Helder Caldeira. V. Exª conhece? Ele traz um editorial: 
“Do Piauí à vice-presidência da República”.

Então, por intermédio de V. Exª, quero manifestar 
a gratidão a um editorial que ele fez.

A SRA SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Do Helder, não é?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Helder Caldeira. Ele parece um artista de televisão, 
não é?

A SRA SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – É isso aí. Então, fica registrado nos Anais 
do Senado o editorial do jornal A Gazeta – um grande 
jornal do nosso Estado de Mato Grosso –, escrito pelo 
jornalista Helder Caldeira.

Srªs e Srs. Senadores, senhores e senhoras, 
moçada bonita que está nas galerias... Com certeza 
são estudantes, meninos e meninas, os jovens e as 
jovens. Parabéns por estarem aqui conosco, conhe-
cendo o Senado! É importante, sim, conhecer esta 
instituição não só nos livros, mas por dentro, como 
vocês estão fazendo. Estejam sempre conosco, se-
jam bem-vindos!

Sr. Senador Mão Santa, que neste momento pre-
side a nossa sessão, hoje vou falar sobre um assunto 
– e já há um projeto de lei de minha autoria que trata 

disto –, que é o amianto, de que ouvimos falar pouco e 
que, por isso, se desconhecem os males que ele pro-
voca. Temos de estar cada vez mais atentos.

Hoje, pela manhã, participei do fórum sobre re-
síduos sólidos e reservas hídricas. Aconteceu aqui, 
no nosso Interlegis – e continua agora à tarde –, e lá 
estavam muitas personalidades presentes, palestran-
tes de universidades, do nosso Ministério do Meio 
Ambiente, da ANA, o Deputado Nechar... Eu estava lá 
também falando, todos sob a coordenação da Íntegra, 
sob o comando da Clementina, pessoa competente, 
realmente comprometida com a causa de proteção ao 
meio ambiente, porque quem está preocupado com os 
resíduos sólidos deste País e com a questão hídrica, 
das nossas águas, com certeza está preocupado com 
a vida no planeta e, automaticamente, aqui, em nos-
so País. Eu diria que vou falar sobre esse assunto de 
forma específica, num próximo momento.

Ontem, aconteceu, na Assembléia Legislativa do 
Rio de Janeiro, tendo à frente o Deputado Estadual e ex-
Ministro do Meio Ambiente Carlos Minc, uma audiência 
pública para avaliar se a proibição do uso do amianto 
vem sendo cumprida pelas empresas e, mais do que 
isso, para denunciar aquelas que, apesar de todas as 
recomendações dos organismos governamentais, in-
sistem em descumprir as leis de proibição.

Esse, senhores e senhoras, é um belo exemplo a 
ser seguido. Foi na Assembléia Legislativa, no dia de 
ontem, no Rio de Janeiro, com a participação do nosso 
ex-Mnistro Carlos Minc. Esse é um belo exemplo a ser 
seguido, pois já não estamos nos tempos em que os 
interesses econômicos vinculados às atividades em-
presariais prevaleciam, inquestionados, sobre quais-
quer outros valores e preocupações, especialmente 
aqueles relativos à saúde dos trabalhadores.

A Câmara dos Deputados também está discutindo 
a questão. A Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável da nossa Câmara Federal está 
apreciando o relatório final do grupo de trabalho criado 
para diagnosticar as implicações do uso do amianto e 
seus efeitos sobre a saúde e o meio ambiente.

E as conclusões são as mesmas que defendo. 
O Relator, Deputado Edson Duarte, do PV da Bahia, 
apresentou parecer favorável à eliminação do amianto 
da cadeia produtiva brasileira: “Está evidenciado que o 
amianto não pode continuar transitando no País, não 
existe o uso controlado do produto. A única coisa que 
sustenta o uso aqui são os interesses das indústrias. 
Amianto zero é a única possibilidade de evitar as do-
enças provocadas pela fibra mineral”.

Ora, Srªs e Srs. Senadores, o Deputado, em seu 
estudo, acaba corroborando aquilo que defendemos 
em nosso projeto –projeto da minha autoria –, o PLS 
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nº 30/2009. Se, hoje em dia, os trabalhadores perdem 
sua saúde ou sua vida em decorrência do exercício 
do seu trabalho, isso se deve, em primeiro lugar, ao 
descumprimento das disposições legais; depois, a im-
perfeições ainda verificadas na legislação que deve-
ria proteger os trabalhadores; por fim, a uma margem 
probabilística de acidentes de trabalho que pode ser 
sempre reduzida, mas nunca de todo eliminada.

Sr. Presidente, as gravíssimas doenças decor-
rentes da exposição ao amianto situam-se, sem dúvi-
da, no rol dos danos causados aos trabalhadores em 
virtude de falhas em nossa legislação. 

Durante anos seguidos, a exploração do amian-
to pela indústria de construção civil gerou milhares e 
milhares de vítimas no Brasil. O amianto ou asbesto é 
o agente ocupacional que, conforme as estatísticas, 
já resultou, individualmente, em mais casos de óbitos. 
Entre as gravíssimas doenças associadas ao amianto, 
devemos destacar a asbestose ou fibrose pulmonar; a 
mesotelioma de pleura; o câncer de pulmão, juntamente 
com outros tipos de câncer. Essas enfermidades podem 
demorar décadas, após a exposição ao asbesto, para 
se manifestar, levando, com assustadora freqüência, 
à invalidez para o trabalho e à morte.

Embora constituam o grupo mais atingido, não 
são apenas os trabalhadores na extração, industrializa-
ção e comercialização do amianto e de seus produtos 
os que têm a saúde afetada. Seus familiares podem 
tornar-se vítimas do amianto pelo contato indireto, 
assim como os usuários dos produtos do amianto, 
tais como as caixas d’água e as coberturas de casas 
populares, podem ser também atingidos por alguma 
daquelas enfermidades. 

Atualmente, ainda se contam, a cada ano, cerca 
de 100 mil óbitos causados pelo amianto em todo o 
mundo, não obstante esteja sua utilização proibida em 
mais de 50 países. 

No Brasil, Sr. Presidente, desperdiçou-se uma 
grande oportunidade de proibição da utilização do 
amianto em 1995. A Lei nº 9.055, aprovada pelo nos-
so Congresso Nacional, proibiu a extração e o uso 
do amianto do tipo anfibólio, de fato o mais danoso à 
saúde humana; mas liberou a utilização do amianto 
crisotila, que, embora menos nocivo, pode causar as 
mesmas enfermidades. Houve um avanço, sem dúvi-
da, na proteção à saúde dos trabalhadores, mas não 
o avanço que seria possível e necessário. 

O lobby da indústria de extração e de industria-
lização do amianto obteve a aprovação do uso da va-
riedade crisotila, ou amianto branco, desde que sub-
metido a determinados controles.

Ora, Sr. Presidente, diversos estudos vêm com-
provando que essas medidas de controle, que se tra-

duzem na garantia de inalação do pó de amianto em 
níveis tidos como toleráveis para o organismo, não são 
suficientes. Os estudos demonstram aquilo de que já 
há muito tempo se suspeitava: que não há níveis se-
guros para exposição ao amianto.

A falha de nossa legislação revela-se mais drástica 
quando verificamos que o limite de tolerância de duas 
fibras de amianto por centímetro cúbico, estabelecido 
no Brasil, é vinte vezes maior que o nível permitido 
nos Estados Unidos. 

Não há dúvida, portanto, Srªs e Srs. Senadores, 
que só o banimento do amianto, em seus vários tipos, 
pode garantir a saúde e a vida dos trabalhadores. Por 
outro lado, sabemos que há substitutos seguros para 
os diversos usos do amianto, destacando-se a utiliza-
ção do polietileno na construção civil.

Por essas razões, Sr. Presidente, não nos causou 
surpresa o relatório final, recentemente divulgado, do 
grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que se 
debruçou sobre a questão do uso do amianto, concluin-
do pelo interesse social de sua proibição. 

Parabéns à nossa Câmara Federal! Parabéns a 
esse grupo de Trabalho! 

Na verdade, já havia me antecipado a essa con-
clusão quando apresentei o Projeto de Lei do Senado 
nº 30, de fevereiro de 2009, que proíbe a extração, a 
importação, o transporte, o armazenamento e a indus-
trialização do amianto, bem como a importação e a 
comercialização dos produtos que utilizem o amianto 
como matéria-prima. 

O nosso projeto, Sr. Presidente, estende a proi-
bição também aos minérios que contêm silicatos hi-
dratados, assim como a seus produtos que, a critério 
do órgão competente, acarretem riscos à saúde dos 
consumidores e trabalhadores. 

O nosso projeto proíbe também as atividades re-
lacionadas com as formas não-fibrosas dos minérios e 
das rochas que contêm os mesmos silicatos que formam 
o amianto. Entre esses materiais, o mais conhecido é 
a pedra-sabão, formada pelo talco mineral. Esses mi-
nérios e rochas acarretam os mesmos riscos à saúde. 
Propomos que, em relação a eles, a proibição não seja 
total. Só será aplicada quando o Ministério da Saúde 
ou o Ministério do Trabalho e Emprego considerar que 
há riscos para a saúde dos trabalhadores envolvidos 
ou para os usuários dos produtos, em consequência 
dos teores dos silicatos ou da maneira como são de-
senvolvidas as atividades.

É importante, Senhoras e Senhores, que se diga 
que não quero que as empresas que produzem, co-
mercializam e utilizam produtos de amianto fechem. 
Estamos estipulando prazos relativamente longos para 
que as medidas entrem em vigor. Mesmo depois de 
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vencidos os quatro anos de permissão para a indus-
trialização da forma bruta, achamos razoável que os 
produtos possam ser vendidos pelos estabelecimen-
tos varejistas até dez anos após a data de publicação 
da lei. Os produtos, por sua vez, poderão ser utiliza-
dos pelo tempo que durarem. Provavelmente, esses 
prazos não são os melhores; porém, facilitam e mui-
to a sua aprovação e fazem um meio termo, pois a 
não-proibição manteria a atual situação e a proibição 
imediata ou em curto prazo causaria sérios danos à 
economia nacional.

Até mesmo a indústria que utiliza diafragmas 
de amianto na produção de cloro pelo processo de 
eletrólise terá um prazo bastante razoável para que 
substitua essa tecnologia por outra menos danosa ao 
meio ambiente e à saúde dos trabalhadores. Senhoras 
e Senhores, é importante ressaltar que, desde a pu-
blicação da Lei nº 9.976, de 2000, essa indústria está 
proibida de instalar novas fábricas e novas células de 
eletrólise que utilizem diafragmas de amianto.

Estou convicta de que a proibição do uso do 
amianto concorrerá para a melhoria da saúde da po-
pulação, principalmente dos trabalhadores envolvidos 
com as atividades de aproveitamento desse mineral e 
seus familiares.

Alguns perguntarão: por que os familiares? Por-
que qualquer resíduo, por menor que seja – e eles 
são muitos –, que esteja na roupa ou no calçado de 
alguém que trabalha na mina, na extração, principal-
mente, que chegar à casa dele, pode contaminar, e 
tem contaminado, diretamente, o pulmão de todas as 
pessoas que vivem naquele ambiente.

Sr. Presidente, eis mais um momento em que a 
preocupação com a saúde, com a vida e a com a digni-
dade humana deve prevalecer sobre as preocupações 
estritamente econômicas.

Ressaltemos, como já dito, que as consequên-
cias econômicas do banimento do amianto podem 
ser contornadas pelo uso de outras matérias-primas 
na construção civil. Visando, inclusive, a minimizar o 
impacto sobre as atividades econômicas já desenvol-
vidas, estabelecemos prazos relativamente longos 
para que as proibições entrem em vigor, permitindo a 
gradual substituição por outros produtos e por outras 
modalidades de empreendimentos.

Por tais razões, conclamamos as Srªs e os Srs. 
Senadores a aprovarem o projeto de lei de minha au-
toria, o Projeto de Lei do Senado nº 30/2009, que, sem 
desconsiderar aspectos relevantes para a economia 
nacional, vem reconhecer o inalienável direito à saúde 
e à vida de nossos trabalhadores.

O projeto está na CCJ, aguardando designação 
de relator, e ainda precisa, além da CCJ, tramitar na 

Comissão de Infraestrutura. Quer dizer, ainda é um 
caminho longo, e precisamos pelo menos iniciar a 
discussão.

É isso, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, que 
estamos buscando.

A Câmara discute também um projeto na mesma 
linha do projeto de minha autoria: formar um grupo es-
pecífico, uma comissão, para discutir. As discussões 
realmente foram da maior grandeza, e nós precisamos 
que chegue o que lá está aqui, ou que saia o daqui e 
vá para lá; que um seja apensado ao outro – sei lá o 
que vai acontecer –, mas que não deixemos essa coi-
sa sem uma decisão.

(Interrupção do som.)
A SRA SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 

MT) – Nós precisamos de legislação realmente para 
proteger os trabalhadores e as trabalhadoras, não só 
da extração, como da industrialização, da comerciali-
zação. E a população de um modo geral, porque exis-
tem muitas outras matérias-primas possíveis de serem 
utilizadas para se fazerem caixas d’água, telhas etc., 
sem precisar do amianto.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Convidamos, agora, para uma comunicação inadiável... 
Estava previsto o Paulo Duque, mas S. Exª cedeu para 
o nosso Senador Romeu Tuma, Senador do PTB, que 
representa o grandioso Estado de São Paulo.

Romeu Tuma é o ícone, o símbolo maior da Po-
lícia Federal deste País...

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Muito obri-
gado, Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Como Rui Barbosa é o símbolo do Poder Legislativo, 
V. Exª é o símbolo dessa instituição.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para uma co-
municação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Paulo Duque, cuja cabeça brilha dia e noite neste 
Senado, obrigado.

A Senadora Serys saiu? (Pausa.) 
Eu queria dizer para ela que eu encontrei, no 

último sábado, no Mercado Municipal de São Paulo, 
um engenheiro estudioso do caso do amianto. Ele 
disse que gostaria de discutir um pouquinho mais as 
informações e o estudo correto sobre o amianto. Ele 
tem alguma dificuldade em dar algumas informações, 
que estão sendo distorcidas. Passei o nome dele e o 
cartão que me deixou ao Presidente do Sindicato dos 
Engenheiros – que deverá ser apresentado no próximo 
sábado, na Convenção Estadual do PTB, como o meu 
segundo suplente –, para que, realmente, aprofunde 
o assunto junto ao Conselho Regional de Engenharia. 
Poderá fazer uma relatoria aprofundada sobre o uso 
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do amianto, para que possamos tomar uma posição 
nesta Casa.

Senador Mão Santa, estou lendo aqui dois jornais, 
dois recortes. A Gazeta, de Mato Grosso, e um outro 
do jornalista Zózimo – não sei se é do Piauí. Ele faz 
aqui referências fortes a V. Exª como uma indicação 
a Vice-Presidente da República. Os dois autores, nos 
dois jornais, explicam quais são os motivos por que, 
realmente, pretendem manter a opinião com relação a 
V. Exª. Cumprimento V. Exª por surgir, na mão de dois 
jornalistas, essa hipótese para a campanha do Presi-
dente José Serra. 

V. Exª hoje é conhecido no Brasil inteiro. O nos-
so partido fez a convenção e indicou o Benito Gama, 
como sugestão. E nós, aqui, que convivemos com V. 
Exª sabemos as suas características: a bondade, a 
figura materializada da bondade que V. Exª represen-
ta nesta Casa. Como 3º Secretário, nunca deixou de 
abrir este plenário quando o Presidente está em ou-
tra missão. V. Exª dirige os trabalhos com elegância, 
sempre respeitando os colegas, e, sem dúvida, pen-
sando no seu povo do Piauí. V. Exª fala tão gostoso 
do Piauí que nós aqui até sonhamos com o Piauí e 
gostaríamos de estar no Delta do Parnaíba. V. Exª me 
convidou até para festejar as bodas de ouro naquela 
cidade, pela maravilha que representa. E, como água 
é vida, provavelmente um banho nas águas do Par-
naíba poderia nos rejuvenescer e trazer, sem dúvida, 
uma tranquilidade maior. É claro, aqui, desta tribuna, 
desejo a V. Exª todo sucesso!

Eu falava agora, com o Senador Augusto Botelho 
– a Senadora Serys saiu do plenário – que eu, às ve-
zes, fico revoltado com algumas coisas da política par-
tidária: quando a ditadura prevalece sobre a dignidade 
dos homens que bem representam seu partido nesta 
Casa ou na Câmara Federal e, por antecipação, lhes 
é negada a possibilidade de recandidatura. Prestam 
bons serviços, e não é admissível que lhes neguem a 
possibilidade de disputar a convenção. Acho, assim, 
alguma coisa muito triste, Senador Augusto Botelho. 

Perdoe-me por tratar disso. Eu não sou do seu 
partido, mas eu sinto no senhor um grande amigo, uma 
pessoa que tem uma amizade enorme neste plenário. 
Todo mundo tem respeito pelo senhor. Sempre leal e 
correto nas decisões, não falseia a verdade perante 
seus pares; e, principalmente, respeita as decisões 
do seu partido.

De forma que temos de fazer a reforma político-
partidária, e não a eleitoral. O partido tem sido fortale-
cido através da sua direção e, se qualquer um de nós, 
na apreciação da liderança, praticou qualquer ato que 
possa ser desleal, ela pode cassar o nosso mandato. 
E, quando eles falseiam conosco e tomam qualquer 

providência em desrespeito ao parlamentar, como se 
faz para tomar uma providência? Vai-se à Justiça? Não, 
porque o partido é fortalecido.

Então, se nós não fizermos a reforma político-
partidária para que os representantes tenham espa-
ço para discutir seus direitos dentro das decisões do 
partido, dificilmente conseguiremos ter partidos fortes. 
Teremos partidos que geram impositores da vontade 
do grupo que comandam. 

Peço desculpa a V. Exª, porque é triste ouvirmos 
que Senadores que aqui estão e trabalham não vão 
poder renovar seus mandatos porque o partido alijou-
os dessa possibilidade, por ter feito acordo com outro 
candidato que se apresentou. 

Isso é uma disputa para dentro da convenção. 
Não cabe, por antecipação, cortar um Senador como 
Augusto Botelho. Por que, na convenção, não se dispu-
ta, e os delegados escolhem seu candidato dentro do 
seu trabalho e daquilo que apresentam em benefício 
da sociedade e do próprio partido?

Gostaria, Senador, pedindo mil desculpas à di-
reção do seu partido, que pensassem melhor; que ti-
vessem uma visão mais profunda das atividades que 
V. Exª desenvolveu durante esses anos neste plenário. 
Eu tenho certeza de que reconsiderariam a decisão. 
Sem dúvida nenhuma, nós precisamos melhorar e 
tratar os parlamentares com o mesmo respeito que a 
população tem por nós. A direção partidária deveria 
respeitar isso.

Na sexta-feira, Senador Paulo Duque, eu recebi 
um telefonema de uma Senadora argentina. Na última 
reunião do Mercosul, eu apresentei um requerimento 
numa reunião especial das áreas de inteligência dos 
países que fazem parte do Mercosul para discutir umas 
ocorrências de fronteira, tendo como exemplo o que 
ocorreu na fronteira do Brasil com o Paraguai, onde 
tentaram matar um Senador e acabaram matando o 
seu motorista e ferindo o seu segurança. Então, au-
menta... Agora, a Polícia Federal apreendeu mais de 
duas mil armas contrabandeadas através da fronteira 
e mais um caminhão com duas toneladas de cocaína. 
A ação que está havendo necessita de uma infraestru-
tura forte de policiamento e de segurança, passando 
o Brasil por uma série de tormentos que trarão, sem 
dúvida nenhuma, uma insegurança cada vez maior 
para o País.

Então, ela quer que o meu requerimento seja 
votado com urgência e que essa reunião se realize 
num dos quatro países que estão no Mercosul. Acho 
que nós vamos conseguir, nessa reunião, estabelecer 
uma uniformização das informações, assim como uma 
troca rápida para que o crime não tenha a prevalência 
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que tem tido pela falta de troca de informações entre 
os países.

Com o combate de um lado só, ninguém vence, 
Dr. Paulo. O senhor sabe disso. Nós temos que formar 
uma união para poder combater o crime de forma cor-
reta, séria. Assim, a população terá mais tranquilidade 
e segurança no País.

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

Agora é a vez do orador inscrito. Por cessão de Pedro 
Simon, nós vamos chamar Paulo Duque, que é do 
PMDB. Depois será V. Exª...

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem.) – Peço a V. Exª que me inscreva como Líder 
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Deixe-me ver aqui a lista de Líderes. (Pausa.)

Senador Arthur Virgílio, o Senador Paulo Duque 
disse que cede a V. Exª neste instante. 

Como V. Exª é muito querido aqui, é abrangente, 
ele que simboliza a verdadeira história do estoicismo do 
PMDB, reconhece em V. Exª o Líder de largo espectro. 
Em Medicina, a gente chama assim aqueles medica-
mentos que abrangem muitos microorganismos. 

V. Exª simboliza muita grandeza no Parlamento. 
V. Exª engrandeceu as oposições e deu ao Brasil con-
dições de sonhar com a alternância de poder. V. Exª 
foi aqui, ao longo desses sete anos e seis meses. Foi 
heroico na liderança das Oposições.

E antevejo José Serra como o próximo Presiden-
te da República.

Olha, V. Exª é credor. Ele é devedor.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presi-
dente. Sua generosidade é de quem, nesses sete anos 
e seis meses, construiu comigo uma relação de mão 
dupla de muita fraternidade, fraternidade que estendo 
ao meu querido amigo, Senador Paulo Duque, que, ali-
ás, outro dia, presenteou-me em duas ocasiões com 
dois documentos de alto valor histórico: uma revista 
antiga, que não circula mais, uma relíquia; e, depois, 
um documento extremamente relevante ligado ao pe-
tróleo, que eu guardei. Sei que, sobretudo, aquilo foi 
uma manifestação de carinho do Senador Paulo Du-
que, que, agora, de novo, demonstra o seu apreço. Eu 
só tenho a agradecer também a S. Exª, meu querido 
amigo Senador pelo Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, tenho vindo à tribuna quase que 
diariamente para discutir essa questão da Refinaria de 

Manaus. Os petroleiros do meu Estado consideraram 
que a resposta do Ministério de Minas e Energia não 
foi convincente.

O fato é que no plano estratégico que vai de 
2010 a 2014 não está visível, não está claro, não está 
escrito o que se vai investir na Refinaria de Manaus. 
Falam em R$1,5 bilhão, o que é muito pouco, é nada 
praticamente, levando em conta o anúncio de que se-
rão de R$224 bilhões os investimentos aprovados para 
a Petrobras dessa quantia fazer uso.

Muito bem. Eu mantive um entendimento tele-
fônico com o Ministro Márcio Zimmermann, de Minas 
e Energia, que me surpreendeu positivamente pela 
presteza, pela gentileza e pela educação com que 
se reporta aos seus interlocutores. Ele me disse que, 
nesta semana, demonstraria o não prejuízo para a 
Refinaria de Manaus.

Estou aguardando. Estamos no início da semana, 
terça-feira. Há tempo – claro. Estou aguardando, mas 
fui muito nítido ao dizer que serei obrigado a obstruir 
as sessões do Congresso caso não haja uma resposta 
muito satisfatória e clara para esse caso da Refinaria 
de Manaus. Farei isso precisamente por ocasião da 
votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e até antes 
em tudo o que tratar de matéria orçamentária, porque 
está em jogo o investimento fundamental no setor ne-
vrálgico da economia do meu Estado.

Dou-lhe três razões. A primeira é que a Refinaria 
de Manaus nasceu do sonho de um visionário, Sena-
dor Paulo Duque. Nos Anos 50, um homem de baixa 
estatura física, mas de grande estatura e envergadu-
ra moral e enorme capacidade de empreender, Isaac 
Benayon Sabbá, construiu, endividando-se – e já era 
um próspero negociante e inclusive industrial no meu 
Estado –, uma refinaria de petróleo em plena floresta 
amazônica, no coração da Amazônia. O Amazonas era 
muito pouco industrializado naquela época, e Isaac 
Benayon Sabbá chegou a ser capa da Revista Time 
Magazine como um milagre de empreendedorismo.

Essa refinaria faz parte da nossa história. Ela foi 
encampada no período Goulart, depois foi devolvida no 
período militar e voltou a mãos privadas. Ela tem, por-
tanto, cerca de 60 anos de idade – algo assim – e tem 
sido o sustentáculo da economia do meu Estado.

Mas eu não quero ficar só na história, não. Ela é, 
Senador Mão Santa, um passaporte para a consolida-
ção de um polo petrolífero no Amazonas, a partir do óleo 
e do gás, que têm que ser usados sustentavelmente 
e que vêm, neste momento, da bacia do rio Solimões, 
a partir de Urucu, no Município de Coari.

Então, nós não podemos permitir a desativação 
clara, do tipo acabou a refinaria, nem a desativação 
disfarçada, do tipo ela fica lá mas não se investe nela, 
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ela vira um terminal de nada, ela vira um terminal de 
coisa qualquer ou de coisa nenhuma, porque isso 
significaria nós perdermos a perspectiva de vista de 
consolidarmos o polo petroquímico do Amazonas. Não 
é aceitável.

Do mesmo modo, a desativação, clara ou implíci-
ta, da Reman, da Refinaria Isaac Sabbá, da Refinaria 
de Manaus, abateria em 30% o ICMS do meu Estado. 
Ele sofreria, perderia a capacidade de investimento, 
Manaus sofreria bastante, e o interior, que é consti-
tuído de Municípios pobres, receberia uma parcela 
ainda menor, que seria dividida por cada um dos 61 
Municípios, de ICMS.

Portanto, não é aceitável. Eu sou obrigado a me-
didas extremas como, por exemplo, essa de cercear a 
votação da LDO caso não haja uma explicação muito 
clara. Quero dizer que, do jeito que me tratou o Ministro, 
do jeito que ele tem tratado a bancada federal, entendo 
que ele será muito claro, Senador José 

Agripino, ele será muito explícito. O Ministro Zim-
mermann me surpreendeu pela educação e pela pres-
teza. 

Eu estava na tribuna, minutos depois recebi um 
telefonema de S. Exª, que acompanhava o Presidente 
da República numa viagem a Manaus. E eu disse a ele: 
olhe, Ministro, eu vou lhe repetir o que eu disse na tri-
buna. Quero acordo. Agora, o acordo é claro, é mostrar 
documentalmente que a Refinaria de Manaus recebe-
rá Investimentos à altura do que se ambiciona fazer a 
partir dela: um polo petroquímico em Manaus. 

E contei aqui a história da refinaria. Disse que 
nós perderíamos de 25% a 30% de ICMS logo de 
início. Isso refletiria de maneira catastrófica sobre os 
Municípios já bastante empobrecidos, já bastante de-
pauperados economicamente, do meu Estado. Intole-
rável! Intolerável! 

E aqui estou vendo que os petroleiros refugam 
o plano e não aceitam as explicações até aqui dadas. 
Eu me reservo o direito de aguardar ao longo desta 
semana a palavra do Ministro. Volto a reprisar que foi 
extremamente gentil, extremamente correto na forma 
de lidar com o interlocutor, que nem o procurou, que 
fez o aviso da tribuna do que aconteceria. 

Há intenção minha em barrar a votação da LDO? 
De jeito algum. Eu sei a importância da LDO para o 
Brasil, para a confecção da peça posterior, que é a 
peça orçamentária, seja quem venha ser o próximo 
Presidente da República. Eu sei a importância dis-
so. Eu estou mostrando como é extremo para nós 
do Amazonas perdermos a Refinaria de Manaus; ou 
pelo desinvestimento, deixando que a refinaria fique 
lá, e eu repito, como terminal de nada; ou até dizendo: 

“Olha, acabou a refinaria; vamos transferir para outro 
Estado, enfim”.

Quer fazer dez refinarias? Faça dez refinarias no 
País, mas não mexa numa conquista histórica do povo 
do Amazonas. Sessenta anos de refinaria; sessenta 
anos de ICMS; sessenta anos de pagamento de outros 
impostos; sessenta anos de salários; sessenta anos 
de vida! Portanto, eu aguardo o Ministro, e nunca eu 
quis tanto ter uma preocupação desanuviada como 
agora. Nunca, nunca!

Imagino que S. Exª vai ser muito nítido, muito 
claro, mostrando-me nos documentos onde estão os 
investimentos, onde está previsto investimento da 
Petrobras para a Refinaria de Manaus entre 2010 e 
2014. Ou seja, quero saber, primeiro, se há ou não há 
visão estratégica da Petrobras que envolva Manaus, 
que envolva o Amazonas. Se não há, obviamente te-
mos que ir a extremos. Temos que ir a extremos, não 
podemos permitir que fique assim. Se há, eu virei à 
tribuna para proclamar que passou o susto – porque é 
um grande susto. É perdermos uma figura, uma peça 
histórica da nossa economia, que é a Refinaria Isaac 
Sabbá. É perdermos a perspectiva de consolidação do 
Polo Petroquímico, a partir do gás e do óleo da Bacia 
do Solimões, de Urucu. E é perdermos de 25% a 30% 
no total do ICMS arrecadado pelo Estado.

Concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador 

Arthur Virgílio, V. Exª faz um pronunciamento muito 
oportuno, até porque em pauta está em apreciação a 
votação do último projeto dos projetos do pré-sal, que 
é a criação da Petrosal. E V. Exª faz uma observação 
que eu invejo, eu pessoalmente invejo. Porque V. Exª 
está querendo, como Senador do Amazonas, colocar 
uma posição impositiva para a votação da LDO, na me-
dida em que os recursos para a ampliação da refina-
ria de petróleo instalada há 60 anos em Manaus... Eu 
me,lembro, eu era rapazola, quando fui pela primeira 
vez a Manaus, e já existia lá o Grupo Sabbá, que foi 
quem instalou a refinaria, por razões de ordem estra-
tégica. Só que hoje – e aí é a observação que quero 
fazer – tanto Manaus cresceu, pelo fato de ter sido trans-
formada em um polo econômico, que é a Zona Franca 
de Manaus, como ocorreu uma novidade na economia 
do Amazonas, que foi a descoberta de gás e petróleo 
no seu Estado. Quando a refinaria se instalou em Ma-
naus, ela estava lá por razões de ordem estratégica. 
Era o pelotão avançado na produção de combustível 
no norte do País. Era ela só. Agora não. Ela se justi-
ficaria por qualquer hipótese, porque, em função da 
quebra do monopólio do petróleo, da competitividade 
que se estabeleceu entre as 77 empresas que vieram 
se instalar no Brasil em busca de petróleo e gás, 39 
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das quais brasileiras, começou-se a descobrir petróleo 
e gás em toda a parte, inclusive no seu Amazonas, o 
que viabilizou ainda mais a sua refinaria. Viabilizou a 
ampliação da sua refinaria, que, no início, se instalou 
por razões estratégicas; hoje ela se impõe por razões 
de ordem econômica, porque há o que refinar saindo 
do seu Estado. Produto de quê? De uma atitude toma-
da no Governo Fernando Henrique Cardoso que foi a 
quebra do monopólio do petróleo e o estabelecimento 
do regime de concessão para empresas que come-
çaram a competir. Se a Petrobras descobriu petróleo 
no seu Estado, ela o fez provocada pela competição. 
A Petrobras descobriu petróleo no pré-sal porque ela 
evoluiu tecnologicamente em função da competição 
que a quebra do monopólio produziu. 

É uma coisa boa, que estamos querendo evitar 
com essa malfadada Petrosal, que é uma estatal, o 
que, na minha opinião, significa a volta ao passado, 
significa a estatização do setor, significa uma empre-
sa que vai ter poder de veto para os consórcios que 
se vão estabelecer ou se constituir com a Petrobras, 
que terá, em qualquer circunstância, direito a 30% de 
qualquer consórcio, e com uma Petrosal mandando 
em tudo. Na minha opinião, isso estabelecerá limites 
à evolução tecnológica determinada pela competição 
entre empresas. É em nome da evolução da Petrobras, 
orgulho nacional, empresa que quero que cresça e 
que evolua, que vou votar contra essa Petrosal. Mas, 
na hora em que V. Exª faz a manifestação patriótica e 
bairrista do seu Estado, quero louvar sua iniciativa e 
dizer que V. Exª tem toda a razão. Como lutei para que 
houvesse no meu Estado uma refinaria de petróleo! O 
Rio Grande do Norte chegou a produzir 110 mil barris 
de petróleo em terra. Tínhamos direito à refinaria, que 
terminou indo para Pernambuco. Como lutei! Como 
protestei! Fui ao Palácio do Planalto, fui à Petrobras, fui 
ao Ministério de Minas e Energia, junto com a Bancada 
ou sozinho, e, finalmente, levaram a refinaria. V. Exª 
tem toda a razão ao brigar, ao dizer: “Ou aparecem os 
recursos de forma clara na LDO para a ampliação da 
refinaria do Amazonas, ou minha posição pessoal vai 
ser a de impedir a LDO”. V. Exª conta com meu apoio, 
até porque a dor de V. Exª eu já a senti quando levaram 
embora para Pernambuco a refinaria que era do Rio 
Grande do Norte. Cumprimentos a V. Exª!

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Agripino, pela fraternidade de sempre. 
Louvo e me regozijo com o fato de V. Exª ter um co-
nhecimento tão profundo de minúcias do meu Esta-
do, como, por exemplo, a existência desse pioneiro 
Grupo Sabbá.

Eu dizia, ainda há pouco, antes de V. Exª che-
gar ao plenário, que, nos anos 50, o Sr. Isaac Sabbá, 

baixinho, fisicamente modesto e soberbo na sua ca-
pacidade de planejar e de criar e na sua ousadia, foi 
capa da Time Magazine. Era inacreditável no mundo 
que alguém pudesse, àquela altura, antes da desco-
berta de petróleo efetivamente no meu Estado, fazer 
uma refinaria ali, e ele a fez. De repente, aparece uma 
decisão tecnocrática e diz: “Não é mais aqui, vai ser 
não sei onde”. Talvez, seja uma decisão até política, 
não sei. Tenho de me opor a isso de maneira clara e, 
por isso, eu me louvo na matéria publicada hoje do 
competente jornalista Antonio Paulo, do Jornal A Crí-
tica, que traz a ideia de que até mesmo os petroleiros 
estão frustrados com o plano, pois eles entendem que 
as obras deveriam ser explicitadas no documento. As 
obras deveriam ser explicitadas, mas não o foram.

Então, nesse buraco negro, nessa coisa cinzenta 
que aí está, aguardo a palavra do Ministro, obviamen-
te, voltando a dizer que o receberei com a melhor boa 
vontade, porque ele demonstra uma capacidade muito 
fidalga de dialogar com seus interlocutores. Estou aqui 
aguardando isso.

Então, na terça-feira, está mais do que em tempo 
de ele falar. Não o estou apressando, quero apenas 
dizer que virei à tribuna diariamente. Antes de tomar 
qualquer atitude extrema, virei à tribuna diariamente 
para cobrar que o Ministro se manifeste sobre a ma-
téria, porque essa matéria é de efetivo interesse do 
País, até porque reflete sobre a economia do Estado 
mais estratégico do País, que é o meu. Trata-se de 
fronteiras, de necessidade de desenvolvimento, para 
perpetuarmos o que sempre quisemos, que é a ban-
deira nacional sobre a nossa região.

Portanto, espero que a Petrobras esclareça, de 
uma vez por todas, que, ao invés de desinvestir, vai 
investir mais e mais na Refinaria de Manaus (Reman), 
para poderemos consolidar um pólo petroquímico com 
o gás e o óleo que vêm da bacia do Solimões.

Obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 

– Agora, vamos conceder a palavra a um Líder, e o 
Líder que esta inscrito é o Senador Eduardo Suplicy, 
do PT.

V. Exª vai querer usar da palavra?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

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

O Senador Eduardo Suplicy, que representa o Estado 
de São Paulo e o Partido dos Trabalhadores, compro-
meteu-se com a Mesa Diretora a acelerar as medidas 
provisórias para prover recursos diante das calamida-
des ocorridas no Estado de Alagoas e no Estado de 
Pernambuco.
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É bom V. Exª entrar em entendimento com o nosso 
Romero sobre as medidas provisórias para atender as 
calamidades havidas em Alagoas e em Recife.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Fora do 
microfone.) – Isso está sendo providenciado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Fa-
lou o Camisa 10 da seleção do Luiz Inácio: Romero.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Mão Santa, primeiro, em resposta às indaga-
ções de V. Exª, e antes de eu tratar aqui da Copa do 
Mundo e da Renda Básica de Cidadania – um artigo 
de excepcional qualidade hoje publicado pelo jornal O 
Estado de S.Paulo, do professor Philippe Van Parijs –, 
eu quero falar das ações do Governo Federal no apoio 
às pessoas atingidas pelas enchentes, especialmente 
em Pernambuco e Alagoas.

As enchentes causadas pelas chuvas que caem 
desde a semana passada nesses dois Estados já dei-
xaram, pelo menos, 41 mortos e quase 100 mil desa-
brigados e desalojados de acordo com as informações 
do Governo de ambos os Estados. O número de desa-
parecidos passa de 1.500. Em Pernambuco, segundo 
levantamentos preliminares, 53 Municípios declararam 
situação de emergência. São 17.719 desabrigados, 
24.301 desalojados e 13 mortos.

O Governo Federal está tomando providências:
Primeiro, liberação imediata, Senador Mão San-

ta, de 300 milhões de reais. Esses recursos foram 
anunciados para começar a reconstrução das áreas 
atingidas pelas enchentes.

Em reunião com os Governadores de Pernambuco 
e Alagoas, na segunda-feira, o Presidente Lula disse 
que não faltarão recursos para socorrer a população. 

Nesta terça, o Gabinete de Crise do governo 
deve voltar a se reunir para discutir o montante a ser 
liberado, além de outras formas de ajuda. O Ministro 
das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse 
que será avaliado com representantes da Casa Civil 
e do Gabinete de Segurança Institucional.

O Presidente Lula orientou a mobilização dos re-
cursos federais dos ministérios da Defesa, do Exército 
e da Integração Nacional para atendimento imediato a 
provisão de água, comida e energia elétrica. O gover-
no quer garantir a provisão de comida, água e ener-
gia elétrica. A Secretária Nacional de Defesa Civil já 
liberou 12 mil cestas de alimentos para Pernambuco 
e 8 mil para Alagoas.

O Presidente Lula pediu para as empresas de 
energia elétrica e de telefonia que montem esquemas 
emergenciais para que os serviços sejam restabeleci-
dos nos municípios atingidos pelas enchentes.

Também foram enviados para cada Estado 6 mil 
dos chamados “kits dormitório”, com colchões, cober-
tores, lençóis, travesseiros, fronhas e toalhas para a 
população desabrigada.

O Ministro das Cidades, Márcio Fortes, e o Minis-
tro da Integração Nacional, João Santana, sobrevoaram 
as áreas atingidas pelas chuvas no final de semana. 

O Ministério da Integração Nacional, por meio da 
Defesa Civil, está atendendo as demandas emergen-
ciais da população. O Governo também deverá refor-
çar a presença do Exército na região para ajudar na 
distribuição de doações e na segurança da população, 
inclusive com hospitais de campanha, que estão sendo 
montados para o atendimento médico da população 
atingida pelas enchentes. Dois já foram instalados, em 
Jacuípe e Santana de Mundaú, em Alagoas. A Aero-
náutica também montará um hospital de campanha 
em Palmares, Pernambuco, para prestar atendimen-
to às pessoas que precisam do hospital da cidade, o 
qual foi alagado.

O Governo vai liberar o saque do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço para as vítimas das enchentes 
para Pernambuco e Alagoas. Segundo a Presidente 
da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Coe-
lho, a liberação do Fundo de Garantia para as vítimas 
deverá estar pronta em cinco dias. A liberação será 
voltada para as localidades que o Ministério da Inte-
gração Nacional declarar em estado de emergência e 
calamidade pública e o processo será feito nos mes-
mos moldes da concessão às vítimas das enchentes 
do Rio de Janeiro e do Estado de São Paulo.

A Caixa também vai emitir um novo CPF para as 
vítimas das enchentes, sem cobrança de taxa, e ofe-
recer condições diferenciadas de crédito para essas 
pessoas. Ela ressaltou que a situação de Alagoas é 
muito difícil e que é preciso esperar a água baixar para 
as agências começarem um atendimento.

O Governo Federal deve antecipar o depósito 
Bolsa Família para os moradores das regiões atingi-
das para que os beneficiários do Programa possam 
ter recursos imediatos.

O Presidente Lula disse que espera apenas o tem-
po melhorar para dar início ao trabalho de recuperação 
de casas, pontes, estradas e para limpar as cidades. 
Para tanto, serão disponibilizadas as verbas necessá-
rias para fazer frente aos prejuízos das chuvas.

Assim, Sr. Presidente, essas são as medidas que 
o Governo está tomando para enfrentar essas situa-
ções de calamidade. 

Mas eu quero cumprimentar o jornal O Estado 
de S. Paulo que, hoje, à página 2, no espaço aberto, 
publicou o artigo “Copa do Mundo e Renda Básica 
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de Cidadania”, do professor Philippe Van Parijs, que 
passo a ler: 

Aos olhos do mundo, o Brasil tem ido muito bem, 
nos últimos anos. Uma das áreas que atraíram a aten-
ção foi sua luta contra a pobreza, em parte, pelo que já 
alcançou com o Bolsa-Família e, em parte, por causa 
da perspectiva ambiciosa que o governo brasileiro deu 
a todos os programas sociais, quando em janeiro de 
2004, o Presidente Lula sancionou uma lei que esta-
beleceu o objetivo de uma renda básica de cidadania 
para todos os brasileiros. 

Em todo o mundo, esse arrojado passo veio como 
uma surpresa. Quando o debate internacional sobre o 
ideal de uma renda básica universal se desencadeou, 
nos anos 80, era óbvio que essa era uma ideia restrita 
aos países mais ricos. Muitos desses países haviam 
introduzido programas de renda mínima pelos quais 
chefes de famílias pobres têm o direito a algum bene-
fício porque são registrados como desempregados, ou 
porque sua renda declarada é menor que certo patamar. 
Mas, desde que achem um emprego, o benefício é can-
celado ou reduzido, o esforço é punido com a retirada 
do benefício. Daí o desenvolvimento da armadilha do 
desemprego em que pessoas tendem a cair. 

Na Europa Ocidental, na América do Norte, mais 
tarde, no Japão e na Coréia, acadêmicos e ativistas 
começaram a propor que esses benefícios focalizados 
não fossem cancelados, mas universalizados na forma 
de uma renda básica de cidadania paga a todas as 
pessoas. Se todos receberem o benefício, não ape-
nas os pobres, estes não estarão mais presos numa 
armadilha da pobreza. Também não haverá nenhum 
estigma, porque os ricos e os pobres o receberão. 
Não é o objetivo dessa universalização fazer os ricos 
ainda mais ricos, pois o sistema de Imposto de Ren-
da deveria ser ajustado para que os ricos financiem 
seus benefícios.

Tudo isso faz muito sentido, parece, nos países 
mais ricos que já experimentaram sistemas focali-
zados de transferências e descobriram seus efeitos 
perversos, mas não em países com um incipiente Es-
tado de bem-estar. Entretanto, logo se ouviram vozes 
no Brasil, na África do Sul, no México, na Argentina 
e noutros países, afirmando o contrário. Os que acre-
ditavam que uma Renda Básica de Cidadania se es-
palharia primeiro nos países mais ricos, dizem, estão 
tão errados quanto Karl Marx, quando ele afirmou que 
uma revolução socialista poderia ocorrer somente num 
país altamente industrializado. Por quê? A razão funda-
mental é que os sistemas de benefícios dependentes 
da renda das pessoas são particularmente difíceis de 
administrar quando uma alta proporção da população 

vive um pouco acima da linha da pobreza e trabalha 
na informalidade.

Assim, prossegue o Professor Philippe Van Pa-
rijs:

Compreendi esse ponto quando o Senador Eduar-
do Suplicy me levou para visitar uma repartição em São 
Paulo na qual os administradores públicos verificavam 
se as pessoas que se inscreviam no Programa Bolsa-
Família se qualificavam para receber o benefício.

Um homem com os óculos quebrados tinha de 
se lembrar quanto ganhou no ano passado, ora traba-
lhando, ora não, num posto de gasolina e quanto sua 
esposa havia ganho como arrumadeira de diversas 
casas e, esporadicamente, ao vender mercadorias 
na feira local. Para muitas pessoas vivendo em difi-
culdades, é compreensivelmente difícil lembrar essas 
coisas com grande precisão. O risco de haver arbitra-
riedade, injustiça, clientelismo e corrupção está em 
toda esquina.

A única solução estrutural, com uma economia 
em grande parte informal, consiste em fazer o siste-
ma de benefícios universal, financiá-lo com recursos 
públicos e que não use a renda pessoal como a base 
da taxação.

O Programa Bolsa-Família é um esquema base-
ado na renda familiar por pessoa. Como é dependente 
da renda, é vulnerável por todos os argumentos mencio-
nados, mas representa um progresso. Esses obstáculos 
fazem com que possamos olhar para além do Bolsa-
Família em direção à Renda Básica de Cidadania.

Para caminhar em direção a esse destino, é ne-
cessário fazê-lo gradualmente com uma reforma tributá-
ria. Pode ser combinado com a obrigação da frequência 
à escola, na medida em que essa obrigação realmente 
venha a prover um benefício adicional de educação, 
para quem de outra forma ficaria sem ela, em vez de 
se retirar a segurança de renda das famílias mais frá-
geis. Qualquer condição imposta além do requisito da 
renda precisa ser avaliada em termos de quais desses 
dois tipos de efeitos vão prevalecer. Por exemplo, quan-
to mais exigente for a condicionalidade em termos do 
desempenho educacional, o mais provável é que as 
famílias em pior situação sejam penalizadas.

É desnecessário dizer que a Renda Básica de 
Cidadania, assim como o Programa Bolsa-Família, não 
são panaceias. Eles precisam ser parte de uma política 
social mais ampla, que também abranja o acesso uni-
versal à água e à energia elétrica, a um nível decente 
de educação básica e aos cuidados com a saúde para 
todos. Mas a Renda Básica de Cidadania é parte cen-
tral de qualquer conjunto de políticas que podem ser 
seriamente colocadas para combinar os objetivos de 

643ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 23 30675 

“fome zero” e de “emprego para todos” em circunstân-
cias contemporâneas.

A experiência brasileira é notável, mas ainda está 
longe de chegar ao fim da estrada. Será comparada 
com as experiências de outros países e submetida a 
um escrutínio simpático, porém crítico, de um grande 
número de acadêmicos de muitos países por ocasião 
do 13º Congresso Internacional da Basic Income Earth 
Network (Bien), ou Rede Mundial da Renda Básica, 
que se realizará na Universidade de São Paulo em 
30 de junho, 1º e 2 de julho próximos (ver em www.
bien2010brasil.com).

Pode o Brasil mostrar o caminho a outros países 
indo ainda mais longe do que o fez em direção a uma 
genuína Renda Básica de Cidadania? Sem dúvida, 
será mais difícil do que vencer a Copa do Mundo mais 
uma vez. Mas para muitas pessoas neste país e em 
todo mundo, é muito mais importante. 

Assina o Professor Philippe Van Parijs, da Uni-
versidade Católica de Louvain e da Universidade de 
Harvard e Chairman e fundador do Conselho Interna-
cional da Basic Income Earth Network. 

Quero cumprimentar o Professor Philippe Van 
Parijs, que, na próxima semana, aqui terá oportunida-
de de falar a respeito desses temas perante mais de 
duzentas pessoas que participarão e apresentarão 
trabalhos na XIII Conferência Internacional da Basic 
Income Earth Network.

Quero cumprimentar todos que estão empenha-
dos nisso, inclusive o Professor Carlos Alberto Azzoni, 
Diretor da Faculdade de Economia e Administração 
da Universidade de São Paulo, que está cedendo a 
Faculdade de Economia para que possamos abrigar 
esse extraordinário evento. 

Quero aqui convidar todos os interessados em 
programas de transferência de renda. Será o maior 
conjunto de trabalhos sobre programas como o Bolsa-
Família, inclusive no Brasil e em todos os países dos 
cinco continentes, já apresentado nos diversos países 
das Américas e dos demais continentes.

Assim, agradeço a atenção, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, 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) 
– Agradeço a V. Exª.

Consulto o Senador Pedro Simon... (Pausa.)
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, acabamos de 

conversar com o Líder Romero Jucá e estabelecemos 
que, entre os dias 6 e 7 do mês vindouro, faremos um 
grande esforço para votar matérias relevantes que 
porventura estejam na pauta.

Entendo que essa é a forma de trabalhar quando 
se tem mais adiante o período eleitoral, que é a opor-
tunidade de se renovar, na democracia, os quadros da 
política brasileira ou de manter aqueles que porventura 
estejam servindo bem aos olhos do eleitor, servindo 
bem ao País e aos Estados brasileiros.

Ficou, então, acordado que a PEC nº 17, de mi-
nha autoria, que prorroga por dez anos os incentivos 
fiscais da Zona Franca de Manaus, seria nessa oca-
sião apreciada. Já estamos recolhendo as assinaturas 
dos Líderes para quebrar os interstícios de modo a se 
poder fazer no mesmo dia a votação dos dois turnos, 
podendo a matéria, assim, ser remetida para a Câma-
ra, que, certamente, vai tratar com a mesma presteza 
e com o mesmo zelo uma modificação tão relevante, 
um suporte tão importante para uma economia tão 
estratégica quanto a do Amazonas e da Amazônia 
Ocidental. A Câmara haverá de ser tão rápida quanto 
o Senado está sendo. 

Agradeço, desde já, aos Líderes que assinaram o 
pedido de interstício e estou completamente de acor-
do, e o meu Partido também, com o fato de que fare-
mos um esforço bastante significativo entre os dias 6 
e 7 para aprovar matérias relevantes que porventura 
estejam na pauta.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Eu pediria licença para dar a palavra para o Senador 
Romero Jucá, que vai discutir se vai votar hoje ou não. 
Em seguida, dou a palavra a V. Exª.

Pois não, Senador.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem.

Na mesma direção do que falou o Senador Arthur 
Virgílio, eu gostaria de registrar que nós construímos 
um entendimento para que votemos amanhã a matéria 
que trata da criação da Petro-Sal. Nós iríamos votar 
essa matéria hoje, mas, com a ausência do Relator 
de Plenário, que é o Senador Tasso Jereissati, que 
tem um voto divergente, inclusive meu, nós preferimos 
aguardar a presença do Senador Tasso e discutir essa 
matéria. Nós não iríamos cometer a indelicadeza de 
votar uma matéria dessas sem a presença do Rela-
tor em plenário. Então, acordado com os Líderes da 
Oposição, nós estamos programando para amanhã a 
votação dessa matéria, assim como de autoridades 
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que já estão previstas, embaixadores e autoridades 
de agências governamentais.

Como a falta de quórum é patente, nós anuncia-
remos que não votaremos nada hoje e nos resguar-
daremos para votar essas matérias amanhã. Pediría-
mos que fosse lida a retirada da urgência da matéria 
da partilha, que é um texto que foi encaminhado, uma 
solicitação encaminhada pelo Presidente da República 
e votaremos no dia 6 e no dia 7, como falou o Senador 
Arthur Virgílio, várias matérias em consenso, uma de-
las a questão da ampliação do prazo da concessão da 
Zona Franca, assim como uma emenda constitucional 
que trata dos servidores de Roraima, o segundo tur-
no da PEC do Amor, a PEC do Divórcio, que falta ser 
votada, há um compromisso de votarmos a PEC da 
Juventude, também com os jovens do Brasil... Portanto, 
existe uma série de matérias que serão pactuadas em 
conjunto, de comum acordo com todas as lideranças, 
para que façamos esse esforço concentrado no dia 6 
e no dia 7, Sr. Presidente. Essa é a posição.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Pergunto a V. Exª e aos demais Líderes da Casa se 
é possível nós votarmos a retirada da urgência cons-
titucional agora. Eu leria e votaria, se não houver ne-
nhuma oposição.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – De 
parte do PSDB, sim, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Com 
certeza, sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Primeiro, darei a palavra ao Senador Mário Couto. 
Em seguida, abriremos a Ordem do Dia para votarmos 
a retirada da urgência constitucional.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, algumas se-
manas atrás, dei entrada em um requerimento...

(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Pre-

sidente Marconi Perillo, algumas semanas atrás, dei 
entrada em um requerimento na Mesa pedindo a cria-
ção de uma comissão de Senadores para ir até o meu 
Estado, porque foram apresentadas à Assembleia 
Legislativa, por intermédio da Auditoria-Geral do Es-

tado, várias denúncias contra o Governo, denúncias 
muito sérias.

Com desejo de tomar conhecimento dessas de-
núncias, eu e os Senadores do Pará também pedimos 
que votássemos naquele dia o requerimento. Informou 
a Mesa que não havia acordo naquele dia. Então, eu 
disse que ia esperar que a matéria pudesse vir à pau-
ta em outra sessão.

Falei com o meu Líder Arthur Virgílio e comuni-
quei-lhe que, hoje, eu ia insistir nessa tecla para que 
pudéssemos votar o requerimento, até porque, Pre-
sidente, eu nunca, nos meus três anos aqui, vi tanta 
preocupação com qualquer requerimento que se co-
locasse na Mesa para se votar. Só o meu agora é que 
preocupa o Governo.

Peço a V. Exª que coloque, hoje, este requeri-
mento em votação e agradeço a V. Exª.

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o 
Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Marconi Perillo, 1º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Se houver concordância do Plenário, se não 
houver objeção, vou incluir na Ordem do Dia de hoje 
esse requerimento.

Os Srs. Senadores que concordam com a inclu-
são na Ordem do Dia de hoje permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu lhe 

agradeço.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Só um instante, Senador Suplicy.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 
– GO) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 649, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 218 do 
regimento Interno do Senado Federal, de 
acordo com as tradições da Casa, home-
nagem de pesar, consistente em inserção 
em ata de Voto de Pesar e apresentação de 
condolências à família, pelo falecimento 
do médico DANTON RICHILIN DA ROCHA 
LOURES, ocorrido na manhã do último do-
mingo, em Curitiba.

Justificação

O Paraná perdeu precocemente, aos 66 anos de 
idade, vítima de um enfarte, neste domingo, o cardiolo-
gista e cirurgião cardiovascular Danton Rocha Loures, 
que se constituiu em uma das expressões maiores do 
nosso Estado no campo da medicina.

Rocha Loures inscreveu seu nome na história 
da medicina paranaense como chefe da equipe que 
realizou o primeiro transplante de coração ocorrido 
em nosso Estado, no Hospital Evangélico de Curitiba, 
em 1985.

Integrante da Academia Paranaense de Medicina 
e titular da Sociedade Paranaense e Brasileira de Car-
diologia e de Cirurgia Cardiovascular, ele era médico 
do Hospital de Clínicas e professor da Universidade 
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Federal do Paraná (UFPR) e da Faculdade Evangéli-
ca de Medicina.

Nascido em Joinville, Santa Catarina, Rocha 
Loures passou sua infância em Londrina, no norte do 
Paraná, desde os três anos de idade. Seu pai, Josino 
Alves da Rocha Loures, em cujo exemplo se inspirou, 
figura entre os pioneiros no exercício da medicina na 
cidade, onde chegou para clinicar em 1946.

Formado pela Universidade Federal do Paraná 
em 1968, em Curitiba, Rocha Loures fez pós-gradu-
ação e especialização em cirurgia cardiovascular na 
Universidade de São Paulo, onde também alcançou, 
em 1972, o título de Doutor naquela matéria.

Por todo seu conhecimento especializado, ele 
tornou-se professor titular e coordenador da disciplina 
de Cirurgia Torácica e Cardiovascular na UFPR, bem 
como chefe do Serviço de Cirurgia Torácica e Cardio-
vascular do Hospital de Clínicas da instituição. Tam-
bém no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba 
Rocha Loures era coordenador e chefe de Serviço de 
Cardiologia Cardiovascular.

Sempre empenhado no aprimoramento profissio-
nal e na busca de novas soluções para os problemas 
de saúde, ultimamente ele vinha realizando importan-
tes pesquisas sobre a utilização de células tronco na 
cardiologia.

Viúvo de Regina Schrappe da Rocha Loures, o 
médico deixa quatro filhas e um exemplo de dedicação 
à nobre missão à qual dedicou sua vida.

Por tudo isso, estou certo, o médico Danton Ri-
chilin da Rocha Loures se faz merecedor desta home-
nagem, que com muita honra proponho, por parte do 
Senado Federal.

Sala das Sessões, – Senador Alvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Vamos examinar a retirada da urgência desse 

projeto referente ao Item 1, Mensagem nº 168. Vamos 
apreciar o requerimento.

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda 
hoje, o representante da ONU no Brasil fez um ape-
lo para que possa ser votado – e já está há algumas 
semanas na pauta – o projeto que aprova o apoio do 
Governo do Brasil à população de Gaza, já aprovado 

por consenso na Comissão de Constituição e Justiça 
e na Comissão de Relações Exteriores.

Como está havendo esse acordo para que fa-
çamos as votações amanhã – avalio que, sobre esse 
projeto, há consenso –, eu apenas gostaria, então, 
de aqui informar ao representante da ONU que ficou 
acertado que a votação se dará amanhã à tarde. Não 
é isso, Presidente? 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – V. Exª será atendido na forma do Regimento. Já 
está na pauta de amanhã, não havendo objeção. 

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – 

Item 1:

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 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 nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e 
dá outras providências (exploração e pro-
dução 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 Comis-
sões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.

Há sobre a mesa, mensagem do Senhor Presi-
dente da República solicitando a retirada da urgência 
constitucional para a matéria.

É a seguinte a mensagem recebida:
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MENSAGEM Nº 168, DE 2010

Mensagem nº 328

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar 

seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, 
a urgência pedida com apoio no § 1º do art. 64 da 
Constituição, pela Mensagem nº 127, de 2010, para o 
Projeto de Lei nº 16, de 2010 (nº 5.938/09 na Câmara 
dos Deputados), que “Dispõe sobre a exploração e a 
produção de petróleo, de gás natural e de outros hi-
drocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de pro-
dução, 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”, enviado à Câmara dos 
Deputados com a Mensagem nº 713, de 2009;

Brasília, 22 de junho de 2010. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 
– GO) – Em votação a mensagem de retirada da ur-
gência.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
O Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010, pas-

sa a ter tramitação normal e retorna às Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Eco-
nômicos e de Serviços de Infra-Estrutura para exame 
do projeto e das emendas.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Há sobre a mesa, requerimento de autoria do 
Senador Alvaro Dias de retirada da Emenda nº 32, de 
sua autoria. 

É o seguinte o requerimento:

REQUEIRMENTO Nº 650, DE 2010

Nos termos do art. 256, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, re-
queiro a retirada da Emenda nº 32, de minha 
autoria, apresentada ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 16, de 2010.

Sala das Sessões, 22 de junho de 2010. – Se-
nador Alvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Fica retirada a Emenda nº 32.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente,...

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senador Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão 
do orador.) – Sobre o assunto, Sr. Presidente, quero 
registrar que mais uma vez nós estamos cumprindo o 
acordo. Da forma como foi pactuado com todas as Li-
deranças, nós estamos suspendendo a urgência des-
se Projeto nº 16, que trata da questão da partilha dos 
royalties, e nós traremos essa matéria de volta no dia 
10 de novembro, exatamente após as eleições, para 
discutir outra regra, uma proposta nova de royalties 
para o País.

Portanto, o que foi pactuado está sendo cumprido 
pelo Governo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item extrapauta:

REQUERIMENTO N° 550, DE 2010

Requer, nos termos dos arts. 74, II, e 75 
do Regimento Interno do Senado Federal, 
conjugados com o art. 58, caput, da Cons-
tituição Federal, a criação de Comissão Ex-
terna, composta de 5 membros titulares e 3 
suplentes, destinada a acompanhar as gra-
ves irregularidades apuradas pela Auditoria 
Geral do Estado do Pará – AGE, cingidas 
em consubstanciado relatório, encaminha-
do à Comissão de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária da Assembléia Legislativa 
do Estado do Pará, comprovando o desvio 
e a má gestão, pela Administração Pública 
do atual Governo do Estado do Pará, da as-
sustadora cifra de R$ 900 milhões.

Em votação o Requerimento nº 550.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas 

e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

2 
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 Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 27, de 
2010(apresentado como conclusão do Pa-
recer nº 103, de 2010, da Comissão de As-
suntos Econômicos, Relator ad hoc: Se-
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nador Gim Argello), que aprova a Progra-
mação Monetária para o quarto trimestre 
de 2009.

3 
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 Proje-
to de Decreto Legislativo nº 278, de 2010 
(apresentado como conclusão do Parecer 
nº 411, de 2010, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, Relator ad hoc: Senador An-
tonio Carlos Júnior), que aprova a Progra-
mação Monetária para o primeiro trimestre 
de 2010.

4 
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 Proje-
to de Decreto Legislativo nº 279, de 2010 
(apresentado como conclusão do Parecer 
nº 412, de 2010, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, Relator ad hoc: Senador An-
tonio Carlos Júnior), que aprova a Progra-
mação Monetária para o segundo trimestre 
de 2010.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 28, DE 2009

Votação, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 28, de 
2009 (nº 413/2005, na Câmara dos Deputa-
dos, tendo como primeiro signatário o De-
putado Antonio Carlos Biscaia), que dá nova 
redação ao § 6º do art. 226 da Constituição 
Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade 
do casamento civil pelo divórcio, suprimin-
do o requisito de prévia separação judicial 
por mais de um ano ou de comprovada se-
paração de fato por mais de dois anos.

Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Demóstenes Torres.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 48, de 
2003, tendo como primeiro signatário o 
Senador Antonio Carlos Magalhães, que 
dispõe sobre aplicação de recursos desti-
nados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, de 
2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador João 
Alberto Souza, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, 
que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emen-
da nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João 
Batista Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta.

 
7 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 51, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Pro-
posta 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 Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eduardo Azeredo.

 
8 

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 úni-
co ao art. 54 da Constituição Federal, para 
permitir a Deputados Federais e Senadores 
o exercício de cargo de professor em insti-
tuição pública de ensino superior.

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eduardo Suplicy.
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9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 100, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 100, 
de 2007, tendo como primeiro signatário o 
Senador Alvaro Dias, que dá nova redação 
às alíneas b e c do inciso XXIII do art. 21 
da Constituição Federal, para autorizar a 
produção, a comercialização e a utilização 
de radioisótopos para a pesquisa e uso 
médicos.

Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador César Borges.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2008

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 
(nº 138/2003, na Câmara dos Deputados, 
tendo como primeiro signatário o Deputado 
Sandes Júnior), que altera a denominação 
do Capítulo VII do Título VIII da Constituição 
Federal e modifica o seu art. 227 (dispõe 
sobre a proteção dos direitos econômicos, 
sociais e culturais da juventude).

Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Expedito Júnior, favorável, com as Emendas nºs 1 a 
3-CCJ, de redação, que apresenta.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2003

Quarta sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 89, de 2003, tendo como primeira 
signatária a Senadora Ideli Salvatti, que dá 
nova redação aos arts. 93 e 95 da Consti-
tuição Federal, para impedir a utilização da 
aposentadoria dos magistrados como me-
dida disciplinar e permitir a perda de cargo, 
nos casos que estabelece.

Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Demóstenes Torres, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 17, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 17, de 2008, tendo como 
primeiro signatário o Senador Arthur Vir-
gílio, que acrescenta artigos ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
(prorrogação dos benefícios para a Zona 
Franca de Manaus).

Parecer sob nº 1.084, de 2009, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: 
Senador Neuto de Conto, favorável, com a Emenda nº 
1-CCJ, que apresenta.

13 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 32, de 2008, tendo como 
primeira signatária a Senadora Patrícia Sa-
boya, que altera o § 4º do art. 225 da Consti-
tuição Federal para incluir a caatinga entre 
os ecossistemas que constituem patrimô-
nio nacional.

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko.

14 
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 ori-
gem, do Deputado Paulo Paim), que altera 
a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
que “dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos servi-
ços correspondentes e dá outras providên-
cias”, para determinar que o atendimento 
de urgências e emergências médicas, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde, seja 
prestado pela iniciativa privada, mediante 
ressarcimento, nos casos em que as dispo-
nibilidades do Sistema forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial.
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Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a 
redação do vencido.

15 
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 
utilização do jateamento de areia a seco.

Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a 
redação do vencido.

16 
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 ori-
gem, do Deputado João Herrmann Neto), 
que altera a Lei nº 9.008, de 21 de mar-
ço de 1995, para determinar a publicidade 
dos valores 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 Comissão 
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a 
redação do vencido.

17 
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 educação básica.

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a 
redação do vencido.

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 
2.961/2000, na Casa de origem), que ex-

tingue as listas tríplices do processo de 
escolha dos dirigentes universitários re-
gulado pela Lei nº 9.192, de 21 de dezem-
bro de 1995.

Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Comissão de 
Educação, Relator ad hoc: Senador Mão Santa, favo-
rável, nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que oferece.

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 
6.100/2002, na Casa de origem, do Depu-
tado Celso Russomanno), que altera o art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, que dispõe sobre a proteção do con-
sumidor e dá outras providências (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, 1ºpronunciamento (sobre o 
Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de 
redação, que apresenta; 2º pronunciamento (so-
bre 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 Fiscali-
zação 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.

 
20 

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 Emis-
sões Evocadas Otoacústicas.

Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Flávio 
Arns, com as Emendas nºs 1 e 2-CAS, de redação, 
que apresenta.
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21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto 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 apreendidos na forma da lei, alte-
rando 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, Relator: Senador 
Marcelo Crivella;

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: 
Senador Antonio Carlos Júnior; e

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador João 
Durval.

22 
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 obrigatorie-
dade de exposição de obras de artistas na-
cionais em prédios públicos da União e de 
suas autarquias 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, favorável, com a Emen-
da nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta; e

– de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável, nos termos do Subs-
titutivo aprovado na Comissão de Constituição 
e Justiça e Cidadania.

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 
1.244/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do 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 (subs-
titui a expressão “medida sócio-educativa” 
pela “medida psicossocioeducativa”).

Parecer sob n° 1.480, de 2009, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: 

Senador Efraim Morais, favorável, com a Emenda no 
1-CCJ, de redação, que apresenta.

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto 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 Ma-
terna.

Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão de 
Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão Santa, favo-
rável, nos termos da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), 
que oferece.

25 
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 re-
gime de separação de bens no casamento 
de pessoa maior de 70 anos).

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Valdir Raupp, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que 
apresenta.

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 
5.702/2005, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente 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 enti-
dades federais e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: 
Senador Inácio Arruda.

27 
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), 
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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 trabalho, por justa causa, do empregado 
bancário inadimplente).

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Paulo 
Paim.

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 
2.347/2003, na Casa de origem, do Deputado 
Sandro Mabel), 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 Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador 
Marconi Perillo, favorável, com as Emendas nºs 1 e 
2-CCJ, que apresenta.

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 
1.871/2007, na Casa de origem, do Deputa-
do 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 Comissão 
de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cíce-
ro Lucena, favorável nos termos da Emenda nº 1-CI 
(Substitutivo), que oferece.

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto 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 contra-
tuais de sociedade que seja integrada por 
sócio incapaz).

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator 
ad hoc: Senador Efraim Morais.

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 
2.093/2003, na Casa de origem, do Deputado 
Júlio Delgado), que dispõe sobre a adver-
tência em rótulos de alimentos e bulas de 
medicamentos que contêm fenilalanina.

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de 
Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CAS (Substitu-
tivo), que oferece.

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 
2.977/2004, na Casa de origem, do Depu-
tado Eduardo Cunha), que altera a Lei nº 
9.615, de 24 de março de 1998, de forma a 
obrigar a realização de exames periódicos 
para avaliar a saúde dos atletas e prever a 
disponibilização de equipes de atendimen-
to de emergência em competições profis-
sionais.

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 Es-
porte, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns.

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto 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 reti-
rada de peças e componentes, sem auto-
rização do consumidor no fornecimento 
de serviços).

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 2009, das 
Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Sena-
dora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos 
das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
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– da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Flexa Ribeiro, favorável ao Projeto e as emendas 
oferecidas pela CCJ.

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto 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 Esta-
tuto do Idoso, para reservar aos idosos pelo 
menos três por cento das unidades residen-
ciais 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 Participativa, Re-
lator: Senador Paulo Paim, favorável; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Efraim Mo-
rais, pela rejeição (em audiência, nos termos do 
Requerimento nº 635, de 2009).

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 
1.890/2007, na Casa de origem, do Deputa-
do Mauro Nazif), que acrescenta dispositivo 
à Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, para 
dispor sobre a duração do trabalho do As-
sistente Social.

Parecer favorável, sob nº 582, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador 
Flávio Arns.

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 
7.343/2006, na Casa de origem, do Deputado 
Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 
da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 
– Estatuto do Idoso, para garantir a priori-
dade dos idosos na aquisição 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 audiência, nos termos do Requerimento nº 
636, de 2009).

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 
843/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Daniel Almeida), 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 pre-
ventivo de câncer.

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Comissão de 
Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: Senadora Fátima 
Cleide, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CAS, 
que apresenta.

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 
1.036/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Magela), que institui o exercício da profis-
são de Instrutor de Trânsito.

Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Moza-
rildo Cavalcanti.

39 
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 Bac-
ci), 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 Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar 
Quintanilha.

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008

Discussão, em turno único do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 
231/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do Bernardo Ariston), que dispõe sobre a 
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criação de áreas 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 Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator 
ad hoc: Senador Paulo Paim, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CDH (Substitutivo), que oferece.

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 
1.681/1999, na Casa de origem, do Deputado 
Arnaldo Faria 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 Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Renato Casa-
grande, favorável, nos termos da Emenda no 1-CAS 
(Substitutivo), que oferece.

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 
612/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do 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 Co-
mércio de Drogas, Medicamentos, Insumos 
Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras 
providências,para permitir que farmácias e 
drogarias disponibilizem serviços de aferi-
ção da pressão arterial.

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Comissão de 
Assuntos Sociais, Relator: Senador Mozarildo Caval-
canti, favorável, com a Emenda nº 1-CAS, que apre-
senta.

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto 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 conjuga-
da C, pneumocócica conjugada sete valen-
te, varicela e pneumococo no Calendário 
Básico de Vacinação da Criança.

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão 
Santa.

 
44 

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, Relator: 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.

 
45 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 
6.171/2005, na Casa de origem, do Depu-
tado Celso Russomanno), que acrescenta 
parágrafos ao art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor, para garantir ao consumidor 
o exame dos produtos adquiridos.

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, da Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, 
Fiscalização e Controle, Relator ad hoc: Senador Fle-
xa Ribeiro.

 
46 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 
6.244/2005, na Casa de origem, da Deputa-
da Sandra Rosado), 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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47 
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 Pro-
jeto 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 re-
dação 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 Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Romero Jucá.

48 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 312, DE 2009

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 312, de 2009 (nº 
4.760/2009, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que autoriza 
o Poder Executivo a realizar doação para 
a reconstrução de Gaza.

Pareceres favoráveis, sob nºs 324 e 325, de 2010, 
das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador João Pedro; e de Assuntos 
Econômicos, Relator: Senador Eduardo Suplicy.

49 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 77, DE 2007 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 

do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em 
primeiro turno, do Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 77, de 2007 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 3, de 2007-CN, da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú-
blicos e Fiscalização, Relator: Senador João 
Ribeiro), que aprova as contas do Governo 
Federal, do Senado Federal, da Câmara dos 
Deputados, do Supremo Tribunal Federal, 
do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça 
do Trabalho, do Conselho da Justiça Fede-
ral e da Justiça Federal 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.

50 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 60, DE 2009 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 

do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em 
primeiro turno, do Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 60, de 2009 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1, de 2009-CN, da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú-
blicos e Fiscalização, Relator: Senador Gim 
Argello), que aprova as Contas do Governo 
Federal relativas ao Exercício de 2004.

51 
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 Pro-
jeto 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 Comissões Parlamenta-
res de Inquérito (tipifica as condutas de 
fazer afirmação falsa ou negar a verdade, 
na condição de indiciado ou acusado, em 
inquéritos, processos ou Comissões Par-
lamentares de Inquérito).

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, da Co-
missão de Constituição e Justiça (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 29, de 2007), Relator: Se-
nador Alvaro Dias.

52 
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 autoria 
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.
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Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Mar-
co Maciel, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CE 
(Substitutivo), que oferece.

 
53 

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 regu-
lamenta o emprego de algemas em todo o 
território nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor “ad hoc”: Senador Antonio Carlos Valadares, 1º 
pronunciamento (sobre o Projeto, em turno único, 
perante a Comissão): favorável, nos termos de emen-
da substitutiva, que oferece; 2º pronunciamento (so-
bre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no 
turno suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que 
apresenta.

 
54 

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 au-
toria 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 subs-
tância entorpecente.

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, de 2009, 
das Comissões

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Augusto Bo-
telho, favorável, com a Emenda nº 1-CAS (Subs-
titutivo), que oferece; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad 
hoc: Senador Valter Pereira, favorável, nos ter-
mos do Substitutivo, oferecido pela Comissão de 
Assuntos Sociais.

55 
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 Pro-
jeto 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, índices e indicadores de pro-
dutividade.

Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de 2009, da 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Relato-
ra: Senadora Kátia Abreu, 1º pronunciamento (sobre 
o projeto): favorável, nos termos da Emenda nº 1-CRA 
(Substitutivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com voto 
em separado do Senador Sadi Cassol.

56 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, de autoria do Senador Renan Ca-
lheiros 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 re-
lativos 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, Justiça e Cidadania

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de Lei do Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), 
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável 
ao Projeto de Lei do Senado nº 390, de 2005-
Complementar, nos termos da Emenda nº 6-CCJ 
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(Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 175, DE 2003– 

COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, de autoria do Senador Eduardo Su-
plicy, que altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” 
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, que dispõe sobre inelegibilidade comi-
nada 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, Justiça e Cidadania

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de Lei do Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 17, 84, 184, 236 e 249, 

de 2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 316, de 2004-Com-
plementar, de autoria da Senadora Serys 
Slhessarenko, que acrescenta dispositivo 

à Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990 (Lei das Inelegibilidades),para de-
clarar a inelegibilidade, em quaisquer ou-
tros Municípios do mesmo Estado, dos que 
tenham sido reeleitos Prefeitos na eleição 
imediatamente anterior.

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 17, 84, 184, 236 e 249, 

de 2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 341, de 2004-Com-
plementar, 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 Execu-
tivo 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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), 
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável 
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ao Projeto de Lei do Senado nº 390, de 2005-
Complementar, nos termos da Emenda nº 6-CCJ 
(Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.

60 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, de autoria do Senador Alvaro Dias, 
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 subseqüentes, do ocupante 
de cargo público que a ele renuncie.

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.

61 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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 61, 

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-Comple-
mentar, 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 ine-
legibilidade, nas eleições subsequentes, 
do parlamentar que renuncie ao mandato 
e do chefe do Poder Executivo que, réu de 
processo crime de responsabilidade, re-
nuncie ao cargo.

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.

62 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, de autoria do Senador Tião Viana, 
que altera a Lei Complementar nº 64 de 19 
de maio de 1990, para acrescentar nova 
hipótese de inelegibilidade quando houver 
renúncia ao mandato parlamentar.

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), 
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável 
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ao Projeto de Lei do Senado nº 390, de 2005-
Complementar, nos termos da Emenda nº 6-CCJ 
(Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.

63 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, de autoria do Senador 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, Justiça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de Lei do Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.

64 PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, 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 magis-
trados.

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.

 
65 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto 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; 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, Justiça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de Lei do Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.
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66 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 141, de 2006-Com-
plementar, de autoria do Senador Antônio 
Carlos Valadares, 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, Justiça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de Lei do Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.

67 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 231, de 2006-Com-
plementar, de autoria do Senador Romeu 
Tuma, que altera 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 decisão que rejei-

tou as contas de agente público suspenda 
sua inelegibilidade.

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.

68 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, de autoria do Senador Jefferson 
Péres, que altera a Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, para estabe-
lecer a inelegibilidade de condenados ou 
processados por crime contra a adminis-
tração pública.

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.
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69 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, de autoria do Senador Epitácio Ca-
feteira, 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 parentes próximos as con-
dições de inelegibilidade aplicáveis aos 
agentes políticos.

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.

70 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 684, DE 2007 – 

COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, de autoria da Senadora Serys Slhes-
sarenko, 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 comenta-
ristas de programas de rádio ou televisão 
que não se afastarem de suas funções até 
um ano antes do pleito, e proibir detento-
res de mandatos eletivos de exercer essas 
atividades.

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.

71 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, de autoria do Senador Tasso Jereis-
sati, que altera dispositivos da Lei Comple-
mentar nº 64, de 18 de maio de 1990, que 
estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º, 
da Constituição Federal, casos de inelegi-
bilidades, prazo de cessação e determina 
outras providências.

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), 
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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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.

72 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 84, DE 2008 – 

COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 84, de 2008-Com-
plementar, de autoria do Senador Pedro 
Simon, que acrescenta alínea “j” inciso I 
do art. 1° da Lei Complementar n° 64, de 
18 de maio de 1990, para determinar a ine-
legibilidade de candidato que responda a 
processo judicial.

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.

73 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 184, de 2008-Com-

plementar, 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 administrativa 
irrecorrível do órgão competente para re-
jeição das contas, de ação que questione 
a legalidade dessa deliberação.

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.

74 
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-Comple-
mentar, 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 denun-
ciado por envolvimento com prostituição 
infantil.

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), 
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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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.

75 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 236, de 2008-Com-
plementar, 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, fazer constar 
que a contagem do prazo de inelegibilida-
de do dispositivo em questão é contado a 
partir da perda do mandato 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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.

76 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon, 
que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 
de maio de 1990, para determinar a inele-
gibilidade dos que foram condenados pela 
prática dos crimes que especifica, por im-
probidade 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, Justiça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de Lei do Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), 
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao 
Projeto de Lei Senado nº 390, de 2005-Comple-
mentar, nos termos da Emenda nº 6-CCJ (Subs-
titutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das 
matérias que tramitam em conjunto.

77 
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 
obrigatoriedade do ensino da Libras na edu-
cação infantil e no ensino fundamental.

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 2008, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esportes, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): Relator ad hoc: Sena-
dor 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 sube-
menda que apresenta.

78 
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 Pro-
jeto de Lei do Senado nº 117, de 2007, de 
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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 financeiras na concessão 
de financiamentos habitacionais de inte-
resse social.

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 2009, das 
Comissões:

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Antonio Car-
los Valadares, contrário; e – de Assuntos Eco-
nômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Jú-
nior, favorável, com a Emenda nº 1-CAE, que 
apresenta; com abstenção do Senador Antonio 
Carlos Valadares.

79 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 140, de 2007-Comple-
mentar, de autoria do Senador Demóstenes 
Torres, que altera o art. 1º da Lei Comple-
mentar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, 
para especificar os dados financeiros não 
sigilosos, para fins de investigação de ilí-
cito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: 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.

 
80 

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 auto-
ria 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 pro-
gressão de regime, livramento condicional, 
indulto e comutação de pena.

Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comissão de 
Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Antônio Carlos Júnior, favorável, com a Emenda nº 
1-CCJ, que apresenta.

81 
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: 
Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 
da Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994 
(Lei dos Cartórios), para incluir, entre os 
deveres dos notários e oficiais de registro, 
o encaminhamento de relatório pertinente 
ao quantitativo de emolumentos recebi-
dos no exercício anterior à corregedoria 
do tribunal.

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator 
ad hoc: Senador Renato Casagrande.

82 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 235, de 2009, de 
iniciativa da Comissão Parlamentar de In-
quérito da Pedofilia, 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 descrito 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 (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Volta-se à lista de oradores.

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti. (Pausa.)

Senador Mário Couto. (Pausa.)
S. Exª já falou.
Senador Cristovam. (Pausa.)
Senador Pedro Simon. (Pausa.)
S. Exª declina.
Concedo a palavra ao Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-

guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Marconi Perillo, que preside esta sessão de 22 de ju-
nho, Parlamentares presentes, brasileiras e brasileiros 
aqui no plenário do Senado da República e os que nos 
acompanham pelo sistema de comunicação do Senado, 
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Ulysses Guimarães, que está encantado no fundo do 
mar, deixou um ensinamento, Romeu Tuma: ele disse 
que a corrupção é o cupim que corrói a democracia.

Senador Marconi Perillo, atentai bem aqui, nós 
estamos disputando a Copa do Mundo, mas eu e o 
Mário Couto tínhamos uma disputa de qual era o pior 
Governador: o do PT do Pará ou o do PT do Piauí. 
Hoje, o Mário Couto entregou a toalha. Ele trouxe as 
condições salariais dos policiais. Aí ele jogou a toalha. 
Ele viu que o do Piauí era pior mesmo.

Mário Couto, olhe aqui – e é bom que Heráclito 
Fortes está aí na Mesa –: o povo do Piauí, de muita fé 
e cristão, rezou muito para o Governador do PT sair, 
porque, inspirado pelo livro de Deus, que diz que de-
pois da tempestade viria a bonança, assumiu um do 
PSB. Mas estou é com pena do homem. Estou é com 
pena de ele ter assumido depois do estrago do PT, no 
Piauí e no Pará. O PT notabilizou-se, e o Brasil e os 
Estados que ele governou sentiram o tripé da mentira 
– como mentem! –, da corrupção – como roubam! – 
e da incompetência – como aparelharam a máquina 
administrativa que existia antes! 

E lá do Piauí o pobre coitado do PSB, um rapaz 
bom, médico, – não é, Heráclito? –, neurocirurgião, 
Wilson Martins, defrontou-se logo com o escândalo 
da farra de aluguéis. Uma maracutaia, dessas que o 
Romeu Tuma já pegou muito, descobriu, na Polícia 
Federal. 

Mas esse negócio de manto protetor do PT é 
muito sério. 

Então, eles alugavam os carros. A carteira de iden-
tidade hoje do PT do Piauí, ô Mário Couto, sabe qual 
é? Não é aquela de plástico, não são aqueles anéis de 
bambu preto com que eles andavam. Eles não tinham 
uns anéis velhos pretos de bambu? Não é mais, não. 
É uma Hilux, de Tucum. Não, agora, é Hilux. Se vir no 
Piauí uma Hilux, é do PT.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Ele dança 
carimbó?

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Não. Lá, viu, 
Arthur Virgílio, a carteira de identidade é uma Hilux, 
aquele carrão.

Era o seguinte a maracutaia, notória, não preci-
sava nem do Romeu Tuma descobrir. Eles alugavam 
um carro por R$2.500,00, os aloprados, por mês; em 
20 meses, está pago o carro. Não está pago? Viu, Ar-
thur Virgílio, está pago. Mas acontece que eles tinham 
um contrato de gaveta, e aquele carro ficava para o 
secretário, para o diretor, para o aloprado, para o fi-
liado. E haja ele desfilar de Hilux por aí. É o lugar que 
tem mais Hilux no Brasil, nem São Paulo, nem Belém. 
É Hillux. 

Presidente Heráclito, V. Exª que está aí, eu já ti-
nha desconfiado, você sabe União? Houve uma elei-
ção de sindicato de trabalhador rural. Então, eu tinha 
um amigo que foi candidatar-se lá a presidente. E fui 
por amizade, mas não estava com muita fé, não, por-
que eu conhecia. 

Olha – vendo, Heráclito? –, quando eu cheguei 
em União, aí quando eu vi o meu candidato, trabalha-
dor rural, negócio de bicicleta e era circulando Hilux, 
até eu tive medo de ir lá, na sede, onde estava a vota-
ção, e eleição de sindicato de trabalhador rural. Mas 
disse que o governador que adentrou se espantou. O 
Estado pagava R$5 milhões por mês de prestação. 
Viu, Romeu Tuma? Essa sua Polícia Federal não está 
mais daquela do seu tempo, não, que eu conheci, cuja 
história conheço. Olha, atentai bem: R$5 milhões por 
mês! Ora, R$50 mil é o carro; R$500 mil dá dez; dava 
cem carros por mês no Piauí. Entendeu como era a 
jogada deles? Aí o governador pula acolá e chamou, 
mas ou nós nos livramos desse PT ou a desgraceira 
está... Olha aí. Olha, aí botaram lá, e o governador fi-
cou apavorado. R$5 milhões por mês, R$50 milhões. 
E olha a desgraceira que está este Brasil. 

“Promotor que investiga caso da ‘farra de alu-
guéis’ [onde está o Heráclito?] no Estado é transfe-
rido”. Nunca antes, Luiz Inácio, teve tanta corrupção, 
tanta malandragem, tanta sem-vergonhice neste País. 
Romeu Tuma, não é mais aquela sua Polícia Federal, 
não é mais, não é mais. O Boris Casoy, que dizia “isso 
é uma vergonha”, não diz mais.

“Promotor que investiga o caso da ‘farra de alu-
guéis’ no Estado é transferido”. Aí botaram, denuncia-
ram aqui – está ouvindo, Heráclito Fortes? –, aqueles 
discursos que nós fizemos, botaram lá, mas o pobre 
coitado é transferido. Isso é uma vergonha. Nunca se 
viu tanta corrupção, tanto mar de lama. “O Promotor 
de Justiça, Fernando Santos, foi afastado da 2ª Vara 
dos Feitos da Fazenda Pública e transferido (...)”. Ô, 
vergonha! Por isso que queriam fechar o Senado. A 
mídia, toda comprada, paga, subsidiada não diz isso. 
E nós podemos dizer, esta a razão, só o Senado re-
sistiu a tanta roubalheira, a tanta corrupção, a tanta 
sem-vergonhice. 

Este País, todos sucumbiram, todas as institui-
ções, todas, até a Une, de passado. Não passou o 
terceiro mandato porque nós não deixamos, fomos só 
nós. Isto aqui não fecharam, eles queriam o terceiro 
mandato. Quem quer terceiro mandato pergunte ao 
Fidel Castro, quantos mandatos ele quis. Pergunte ao 
Chávez, quanto ele já quis e quantos ele vai querer. 
Nós que não deixamos. E aqui, ô Pedro Simon, o Pro-
motor de Justiça, Fernando Santos, foi afastado da 
2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública e transferido. 
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Agora tem o portal o dia, porque a grande imprensa 
toda não diz isso, as televisões não dizem, mas eles 
são despreparados, a ignorância é audaciosa. 

Mário Couto, no livro A Terceira Onda, ele diz 
que nós chegaremos a ter... É a desmassificação da 
comunicação. E aí ela tem. Tem esses portais, que é 
mesmo que baladeira, os blogs, os twitters, e, mesmo 
o Governo, os banqueiros cerceando a verdade, ela 
estoura. E eu estou com o portal. Não se vê isso em 
jornais.

Então, ele foi transferido para atuar na vara cri-
minal. 

Segundo ele, a decisão, que veio da Pro-
curadoria-Geral da Justiça, pegou-o de surpre-
sa. Ele disse que tentará rever a decisão. 

De “acordo com o promotor, o motivo ofi-
cial foi de que haveria uma redistribuição de 
atribuições, na qual o Santos estaria enqua-
drado. No entanto, a alegação da Procurado-
ria-Geral da Justiça foi considerada “estranha” 
pelo promotor Fernando Santos. “Achei estra-
nho porque, mesmo com a redistribuição de 
atribuições, os promotores consideraram im-
portante eu permanecer na 2ª Vara dos Feitos 
da Fazenda Pública pelas investigações que 
eu estava responsável”, explicou. Fernando 
Santos é o promotor na ação que pede inves-
tigação do caso que ficou conhecido como “a 
farra dos carros alugados”, escândalo. 

Olha, aí, perdeu mesmo. O Governo do Pará fi-
cou com medalha de prata, porque ouro na corrupção, 
na bandidagem, na malandragem era o Governo do 
PT do Piauí.

“Farra dos carros alugados”, escândalo, protago-
nizada pelo Governo do Estado, que teria gasto R$ 25 
milhões em 2009 com aluguel de veículos, cerca de 
R$4,2 milhões só pela Agespisa...”, só pela Agespisa, 
cortando a água dos pobres lá. E eles alugam, só a 
Agespisa, água, 4,2 bilhões.

Olha, 500 mil dá 10 carros; 5 milhões dá 100 carros. 
Se você colocar no ano 100 vezes 12, olha a quantidade 
de carros! E não tem uma ambulância no Piauí, e o povo 
sofrendo! Mas a carteira de identidade dum malandro 
do PT é uma Hilux na rua. Isso é interessante! E mais 
R$3,1 milhões no Detran do Piauí. Detran! 

“Fernando Santos é também promotor em outra 
ação em que o Ministério Público pede denúncias sobre 
possíveis irregularidades no Plamta (Plantão Médico 
de Tratamento e Assistência)...”

O Planta foi no meu governo que criamos. Era de 
assistência médica do Iapep. Como eu encontrei gen-
te... “O senhor me operou do coração...” Eu respondi 

que não sabia operar o coração. Eu era cirurgião geral 
do bom, mas coração... “Não. É que o senhor criou o 
Planta. O Planta me fez um transplante cardíaco.”

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – V. Exª me con-
cede um aparte, Senador Mão Santa?

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Eu concedo, 
mas quero que V. Exª jogue a toalha e diga que já 
perdeu. Aloprados como esses do Piauí não existem, 
nem no Pará. 

Com a palavra o Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – V. Exª tem 

toda a razão. Eu acho que há um empate técnico aí 
entre o seu ex-Governador e a minha Governadora. 
São péssimos governantes. Veja bem, Senador Mão 
Santa, se não fossem eles, do PT... O caso do Arruda, 
aqui em Brasília.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Ah, o Arruda é 
um rapaz bom, o Arruda é pessoa boa. Eu conheço o 
Arruda. Não ofenda o rapaz. O rapaz foi vítima. Ele não 
teve foi sorte. Ele se inscreveu errado. O Partido dele 
devia ser o PT. Apenas foi um erro de inscrição.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – O caso do 
Governador Arruda...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Foi. Ele teve 
esse... ele se filiou errado.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Mas, olhe 
Senador Mão Santa, sinceramente, perto do que fez 
e do que faz a Governadora do meu Estado e do ex-
Governador do Piauí, o que o Arruda fez é fichinha, é 
fichinha. Perto deles é fichinha. Agora, porque todos 
os dois são do PT, tanto o ex-Governador seu como a 
minha Governadora, nada acontece com eles. Tiraram 
aí o promotor que estava investigando...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Investigando 
a farra.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Já tiraram, já 
tiraram para não acontecer absolutamente nada, Se-
nador Mão Santa. Não acontece nada com o pessoal 
do PT. Cite-me um caso de punição dos aloprados, um 
caso só. Ninguém foi punido até hoje. Ninguém! Quem 
é do PT, neste País, pode roubar. Não acontece nada, 
Senador Mão Santa. Eles sabem disso. Por isso é que 
eles fazem isso, o que V. Exª está mostrando na tribu-
na. Sabe o que vai acontecer com ele? Nada! Sabe 
o vai acontecer com a Ana Júlia? Nada! O povo está 
sofrendo, a corrupção é abundante, mas não acontece 
absolutamente nada, porque é apadrinhado do Presi-
dente Lula, que pertence ao Partido dos Trabalhadores. 
Isso é lamentável, Senador Mão Santa. É lamentável. 
Esse é o nosso País. Esse é o Brasil de hoje. Muito 
obrigado, Senador.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Então, ele tam-
bém está investigando irregularidades no PLAMTA.
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A preocupação do promotor é de que, 
caso o seu afastamento venha a se concreti-
zar, as investigações ficam atrasadas. [Vão ficar 
mesmo, entendeu?] [Nunca antes, houve tan-
ta corrupção]. “Com meu afastamento, outros 
promotores seriam designados para acompa-
nhar a investigação nos processos que estou 
responsável. Por conta disso, haveria atrasos, 
já que levaria algum tempo para os promotores 
se inteirarem”, argumenta. Caso o afastamento 
do promotor venha a se concretizar, Fernando 
Santos assumirá suas funções na Vara Criminal 
a partir de 20 de julho. [É...] “Ainda estou con-
versando com os outros promotores no sentido 
de rever essa decisão”, conclui. [É... Eis aí].

A crença, eu me lembro de como é diferente, ô, 
Paulo Duque, aquela passagem em que Frederico da 
Prússia invadiu uma fazenda e quis o moinho que achou 
bonito. Aí chamou o fazendeiro e disse: “Eu vou levar, 
eu vou comprar. Quanto é isso?” Ele disse: “Não, o se-
nhor não vai levar. O senhor não vai levar porque eu não 
vendo. Isso pertenceu ao meu avô, meu pai cuidou, eu 
estou cuidando, é a história, é a tradição de minha famí-
lia”. Aí olhou, assim, o Frederico da Prússia, poderoso, 
e disse: “Você sabe com quem está falando?” O outro 
respondeu: “Não”. Ele disse: “Com Frederico da Prússia, 
o rei! Eu vou levar”. O outro disse: “Não vai, não”. Olha 
o caboclo dizendo o que nós, do Piauí, do Pará, não 
podemos dizer. Ele disse: “Não vai, Majestade, ainda há 
juízes em Berlim”. Nós não podemos dizer isso. Eles são 
afastados, e multiplica-se a corrupção neste Brasil.

Mas eu sou otimista. Juscelino disse que é melhor 
ser otimista, porque o otimista pode errar, mas o pessi-
mista já nasce errando e continua errando. O Piauí nem 
é tudo isso. Há essa banda podre que aí está, que go-
vernou no tripé da mentira, da corrupção e da incompe-
tência. Fizeram o Brasil e o Piauí viverem da esperança. 
A esperança, como diz o caboclo, é a última que morre. 
Como disse o Apóstolo Paulo, é um pecado perder a 
esperança. Como disse Ernest Hemingway, em O Velho 
e o mar, é uma estupidez perder a esperança. Nós vive-
mos da esperança que chega da alternância de poder 
no Brasil e no Piauí, pelas eleições democráticas.

Mas, Pedro Simon, eu e Heráclito Fortes, no Piauí 
do trabalho, no Piauí da vergonha, no Piauí da decên-
cia, no Piauí que repudiou esse mar de corrupção, no 
Piauí cristão, que acredita que depois da tempestade 
vem a bonança, temos um convite para lhe fazer – do 
Piauí que trabalha. Quando governei aquele Estado, 
levei milhares e milhares de gaúchos, de homens de 
Santa Catarina, do Paraná para cultivarmos a nossa 
fronteira agrícola/cerrado – onze milhões de hectares 
– a Bunge. Num dia só, recebi 300 famílias de uma 

colônia agrícola, a Cotrirosa, que hoje é uma cidade, 
e eles transformaram o Piauí. Do amor entre gaúcho 
que foram para as nossas terras e piauienses que o 
receberam nasceu um termo: “piúcho”, que é o cruza-
mento de gaúcho com piauiense. É um rolo danado! 
E estamos lá crescendo, plantando e produzindo. Daí, 
nós termos vencido esse grande mal que foi o Governo 
do PT. Então, eles mandam convidar o Pedro Simon, e 
eu e o Heráclito estamos aqui para viabilizar:

Piauí Agroshow 2010
A maior feira de agronegócio do Piauí
Bom Jesus, 16 de junho de 2010
(...)
Temos a honra de convidar – e é para V. Exª, 

Pedro Simon, estou incumbido disso – Vossa Ex-
celência a participar do Piauí Agroshow, que será 
realizado nos dias 23 a 26 de junho de 2010 e 
tem por objetivo reunir empresários de vários seg-
mentos, assim como demonstrar a necessidade 
de investimentos por parte das políticas públicas 
na melhoria de infraestrutura, para dinamizar as 
atividades do setor, melhorar a geração de em-
prego e renda, contribuir para a consolidação de 
uma região cada vez mais próspera e respectiva, 
no sentido de congregar pessoas, famílias, etnias 
e interesses nos negócios.

Trata-se de uma grande exposição en-
volvendo fornecedores de máquinas, semen-
tes, implementos, ferramentas, softwares, co-
municação, transportes, veículos, pecuária e 
tecnologia para agricultura familiar, integrando 
a todos que juntos desenvolvem o Estado do 
Piauí. Um grande encontro do poder público e 
instituições de fomento e ensino com o merca-
do produtivo, tendo realizado mais de R$140 
milhões em volumes de negócios alcançando 
um público de 50.000 visitantes nos três dias 
de feira em sua edição de 2009.

Gostaríamos de contar com sua ilustre 
presença na abertura do maior evento do agro-
negócio do Piauí, de 23 de junho às 11h00min 
no Complexo Piauí Agroshow.

Respeitosamente, – Hélio Rosa, Dire-
tor – MCR do Empreendimento e Investimen-
to. Telma Manganeli, Secretária Municipal de 
Agricultura de Agricultura

(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pedro Simon, 

há uma insistência dos gaúchos que lá vivem, que lá 
fazem a riqueza, que lá, na sua vocação da agricultura 
trazida pelos europeus – eles tinham poucas terras e 
se fixaram no Piauí – para que nós o levemos, ô, Pedro 
Simon. Eles exigem. Então, eu e o Heráclito estamos 
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aqui para trazer este convite, para ver a transformação 
do Piauí pelos gaúchos que lá chegaram.

Com a palavra Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Eu fico emo-

cionado com o pronunciamento de V. Exª porque V. Exª 
está dando uma demonstração daquilo que eu, várias 
vezes, fui para a tribuna dizer, e inclusive fiz uma refe-
rência a V. Exª. E há o trabalho dos gaúchos no Piauí. A 
recepção que eles tiveram por parte de V. Exª, quando 
Governador, que acreditou e que confiou. Era gente 
que chegava e pessoas que foram levadas para uma 
terra que, praticamente, não tinha ainda uma destina-
ção definitiva. E muitas pessoas achavam que ali não 
era terra de plantar. Plantaram o arroz e tudo mais, e 
essa gente hoje honra o Piauí. E nós, do Rio Grande 
do Sul, sentimos muito orgulho disso, Senador, muito 
orgulho desses “piaúchos”... É isso?

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – “Piúchos”. Eles 
são orgulhosos.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – “Piúchos”. 
Pois é, realmente, repare V. Exª: eu posso garantir a V. 
Exª que esses “piúchos” são tão apaixonados pelo Piauí 
como V. Exª. Gostam do Rio Grande, lembram do Rio 
Grande, tomam chimarrão, comem seu churrasco...

(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Por isso o pro-

nunciamento de V. Exª, realmente, é importante. Para 
mim, vai ser uma honra ir ao Piauí fazer essa visita, uma 
terra que tem V. Exª como Senador, um brilhante Se-
nador. E não consigo entender o meu Partido; juro que 
não consigo entender o PMDB, tendo alguém como V. 
Exª, que poderia ser e teria condições de ser o nosso 
candidato a Governador. Havia duas vagas. Poderia ser 
uma vaga de V. Exª e outra do Heráclito. Não lhe deram 
vaga para Governador, nem para Vice-Governador, nem 
para Senador, e V. Exª saiu do Partido. Aliás, saiu ou foi 
“saído”, mas V. Exª está de cabeça erguida. Quem ficou 
mais pobre foi o PMDB do Piauí. Quem realmente deu 
uma demonstração triste do que é o nosso PMDB hoje 
foi o PMDB do Piauí. E eu, com toda a sinceridade, no 
que depender de mim, estou com V. Exª. Se eu votasse 
no Piauí, eu pediria para votarem em V. Exª. E para os 
“piúchos” que eu encontrar, aqueles lá no Rio Grande 
que me disserem que têm parentes no Piauí, vou dizer: 
“Votem no Mão Santa, porque ele é o grande homem 
do Piauí e do Senado nacional”.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Agradeço a V. 
Exª e incorporo o seu aparte. Quero levar a esperança 
de que, algum dia, V. Exª, com sua encantadora espo-
sa, vá conviver conosco e ver a grandeza de uma nova 
civilização que os piauienses gaúchos estão fazendo 
no sul do Piauí, com a produção de grãos, de soja e 

de riqueza, culminando com a Bunge, uma empresa 
multinacional que para lá levamos, além da eletrifica-
ção de 230 quilowatts que fizemos na região.

Então, essas são as nossas palavras de entu-
siasmo ao grande empresário Luís Truvial, que é um 
dos líderes disso e o proprietário do hotel.

Eu e o Heráclito vamos tentar convidar o Pedro 
Simon a ir rever e abraçar o seu povo, que faz produzir 
também lá no Piauí.

Essas são as nossas palavras.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o 

Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Heráclito Fortes, 1º Secretário.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, 
o Sr. Heráclito Fortes, 1º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – Se-
nador Heráclito e, em seguida, Senador Valter Pereira.

Senador Delcídio, como V. Exª estava preocu-
pado, foi aberta a Ordem do Dia, votada a retirada do 
pré-sal no que diz respeito à distribuição dos royalties, 
e ficou para amanhã a votação de autoridades e, para 
6 e 7, as outras votações mais importantes, de acordo 
com as Lideranças.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Sr. Presidente.

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

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de apresentar um requerimento de pesar. Com licença, 
Senador Heráclito Fortes.

Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno, de acordo com as tradições da Casa, a inser-
ção de voto de pesar pelo falecimento da Srª Maria 
do Perpétuo Socorro dos Santos Raposo, mulher do 
tuxaua Caetano Raposo, e, ainda, que a Mesa apre-
sente condolências à sua família.

Caetano Raposo é descendente direto dos tuxauas 
– que são os caciques – da região da Raposa, quase a 
100 quilômetros da Serra do Sol, que depois virou uma 
coisa só e se transformou nessa salada toda, que todos 
conhecem. O tuxaua Caetano é um homem tradicional 
e respeitável. Foi ele que nos levou, uma vez, ao lixão de 
Roraima para mostrar o que os índios estavam fazendo 
lá. Foi na gestão da Prefeita anterior. Os índios estavam 
coletando lixo. Ele disse: “Dr. Augusto [eu nem era Senador 
ainda], olhe o que estão fazendo com nossa gente aqui. 
Olhe o que meus irmãos estão fazendo aqui.”

Ontem, D. Perpétua, antes de morrer, falando em ma-
cuxi, disse para ele: “Caetano, estou indo embora, mas tu 
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vais ficar sendo a sombra dos nossos filhos.” Ou seja, ela 
disse que ele deveria continuar ao lado dos filhos dele.

Nós lamentamos muito a morte da D. Perpétua.
Muito obrigado pela oportunidade, e desculpe, Sena-

dor Heráclito, por ter interrompido o início da sua fala.

Durante o discurso do Sr. Augusto Bote-
lho, o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Sobre a mesa requerimento que passo a ler.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 651, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 218 do Re-
gimento Interno, e de acordo com as tradições 
da Casa, a inserção em ata de Voto de Pesar 
pelo falecimento da senhora Maria do Perpé-
tuo Socorro dos Santos Raposo, mulher do 
tuxaua Caetano Raposo, e ainda, que a Mesa 
apresente condolências a sua família.

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

O Requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.  

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

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

E, logo em seguida, já está na tribuna o Senador 
Heráclito Fortes.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu só quero, Sr. Pre-
sidente, manifestar aqui a minha preocupação com a 
informação que recebi do Presidente e do Senador 
Tuma com relação à agenda de amanhã. Porque ficou 
para amanhã a votação da Petro-Sal, que é um PL im-
portantíssimo nesse novo marco regulatório do pré-sal. 
Nós temos vários embaixadores também para votar, e 
é importante registrar - eu estou vendo aqui o Diretor 
da Aneel, o Diretor Romeu, com a Rita, assessora par-
lamentar da Aneel - que nós temos amanhã uma saba-
tina na Comissão de Infraestrutura, não só do Diretor 
Romeu, mas do André e de mais dois nomes, um para 
a Antac e outro, se não me engano, para o Dnit.

Então, eu quero só manifestar aqui, Sr. Presidente, 
a minha preocupação, porque amanhã nós precisamos 
fazer um esforço aqui concentrado. É bom lembrar que 
amanhã é dia 23 de junho, São João. Portanto, tem que 
haver muita fé amanhã, para ver se vamos conseguir 
votar não só os nomes sabatinados, como também o 
projeto de lei da Petro-Sal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Mão Santa, o 
assunto que me traz aqui é desperdício de ONGs. Mas 
eu, antes, quero... Só me chegou agora o material. V. Exª 
falou sobre desperdício no Piauí, sobre corrupção, e o 
jornal Diário do Povo traz uma matéria hoje muito inte-
ressante. Veja bem: “Dívida do Detran faz empresa sus-
pender emissão de CNH”. O Detran é um dos órgãos do 
Piauí envolvidos naquela farra dos aluguéis de carro. Aí, 
veja o que diz a matéria. Acho que V. Exª não abordou, 
porque eu não tinha recebido ainda. Mas veja bem: 

Desde ontem (21) nenhum condutor pode 
mais renovar ou receber carteira de habilitação 
no Piauí. A empresa ICE Card, que tem sede 
em São Paulo e é responsável pela emissão 
das CNHs, tirou o site de habilitação do ar e 
o sistema ficou paralisado. O motivo são dez 
meses [Senador Mão Santa] de atraso no pa-
gamento que já beira R$3,6 milhões. 

O advogado do ICE Card, Cleanto Jales, 
informou que, segundo o Direito Administra-
tivo, qualquer fornecedor só pode suspender 
trabalho feito com o Governo após 90 dias, 
mas, no caso, a empresa está há mais de dez 
meses sem receber o pagamento.[Senador 
Mão Santa, isso é grave!]

A empresa ICE Card é a mesma que faz 
os cartões telefônicos e trabalha também com 
a gestão dos Detrans de vários estados como 
Rio Grande do Sul, Tocantins, Goiás, Santa 
Catarina e Piauí. No caso do Piauí, a empresa 
foi contratada para resolver problemas com as 
CNHs no estado e agilizar a missão das car-
teiras de motorista. 

“O proprietário da empresa comunicou 
que estava suspendendo os trabalhos e pa-
rando o site do Detran do Piauí, por falta de 
pagamento.

São mais de dez meses sem pagamen-
to, e o valor é alto, é quase R$ 3,6 milhões”, 
informou o advogado Cleanto Jales, que re-
presenta a empresa no Piauí.

Sr. Presidente, eu gostaria que ficasse registrado 
nos Anais da Casa, para mostrar exatamente como 
anda mal administrado o Estado do Piauí. O Gover-
nador que assumiu recebeu uma verdadeira massa 
falida. São dez meses de atraso, e o prejudicado é o 
pobre, é o profissional que depende da sua carteira de 
motorista para conduzir o veículo e que, diante disso, 
está impossibilitado de exercer a sua profissão.
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Faço este registro na esperança de que, urgen-
temente, o Sr. Governador determine o pagamento em 
atraso, e esse fato seja regularizado.

Mas o que me traz aqui à tribuna é uma matéria 
publicada hoje no jornal O Estado de S. Paulo: “TCU vê 
desperdício em repasses para ONGs e assentamentos”. 
É assinado pela competente jornalista Rosa Costa:

Entre as 15 ressalvas e 13 recomenda-
ções existentes no Relatório do Tribunal de 
Contas da União sobre contas do Governo Fe-
deral do ano passado, quase a metade delas 
se refere apenas a dois temas: reforma agrária 
e repasse de recursos para Organizações Não 
Governamentais – as famosas ONGs – e outras 
entidades privadas. O documento será entregue 
hoje ao Presidente da Câmara, Michel Temer, e 
do Senado, José Sarney, ambos do PMDB.

Cabe, agora, aos Parlamentares analisar 
o texto aprovado com ressalvas pelos Ministros 
do TCU na semana passada.

No seu voto, o Relator Ministro Carrero 
faz uma série de alertas sobre desperdício 
de dinheiro público nas duas áreas e levanta 
suspeita da politização nos dois setores, evi-
denciada pela lista dos beneficiários alheia a 
critérios técnicos e de aproveitamento. “São 
áreas cuja avaliação é dificultada pela baixa 
confiabilidade dos dados disponíveis”.

No caso das ONGs, o Relatório do Mi-
nistro Carrero diz que, entre 2006 e 2009, o 
valor empenhado nos convênios cresceu 77% 
– de R$16,86 bilhões, em 2006 para R$29,75 
bilhões [estou falando em bilhões, Senador 
Mão Santa], em 2009.

A ausência de prestação de contas na 
maioria dos Municípios também aumentou. Em 
2006, 5.564 Municípios favorecidos, quando 
R$2,8 bilhões deixaram de informar os gas-
tos. No ano passado, 6.132 beneficiados com 
R$4,5 bilhões não informaram ao Governo 
como, quando e onde aplicaram esse recur-
so. Em quatro anos, o total de prestação de 
contas não analisado cresceu 19%.

E aí ele faz um minucioso levantamento que mos-
tra, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o quanto é 
grave a situação das ONGs no Brasil.

Mas estou fazendo isso, Senador Mão Santa, por-
que, na semana passada, salvo engano na quinta-feira, 
um Deputado do PCdoB, da Assembleia Legislativa do 
Ceará, me atacou, inclusive com agressões graves, pelo 
fato de eu não ter ainda concluído a CPI das ONGs. 
Quero agradecer ao Vice-Presidente em exercício da 

Assembleia do Ceará, Deputado Gony Arruda, que co-
nheço e por quem tenho o maior apreço, e ao Deputado 
Fernando Hugo que fizeram a defesa deste Senador. A 
argumentação do Deputado é que eu poderia encerrá-
la porque o Senador Inácio Arruda já tem em mãos um 
relatório final sobre o marco regulatório.

Ora, essa CPI tem dois objetivos: um deles realmente 
é apresentar uma nova proposta com seu marco regula-
tório; mas, o mais grave, o mais importante é a apuração 
das denúncias de corrupção que estão aí. E eu seria um 
irresponsável se não levasse à frente essa questão.

Quero dizer ao Parlamentar do Ceará, cujo nome 
não sei – não me interessa também e, se soubesse, 
não iria dizer aqui para não prestigiá-lo –, que ele está 
completamente enganado ou mal informado. Nós temos 
vários requerimentos, nós temos pedidos de quebra 
de sigilo bancário, de quebra de sigilo fiscal, de denún-
cias de corrupção envolvendo ONGs, e essa matéria 
de hoje parece que caiu como uma luva, pois mostra 
exatamente que não se pode, de maneira nenhuma, 
encerrar essa CPI como querem alguns.

O mais estranho é o PCdoB ter mudado de com-
portamento e querer que se anule, que se encerre uma 
CPI sem apuração dos fatos graves que estão aí.

Quero dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que essa CPI já poderia, sim, ter sido concluída, Senador 
Valter Pereira, que é membro da Comissão. Sabe V. Exª 
que nós temos matérias gravíssimas; temos denúncias 
envolvendo malversação de recursos públicos na quase 
totalidade das Unidades Federativas do Brasil. E esse 
Relatório do Tribunal de Contas, que eu levarei à próxi-
ma reunião da Comissão, precisa ser analisado.

Recentemente, estourou um escândalo envol-
vendo uma ONG na cidade de Guarulhos, matéria de 
revista de circulação nacional, salvo engano, a revista 
Época ou Istoé – não lembro aqui com certeza –, e 
que mostra o envolvimento do desvio de recursos com 
a participação do Prefeito e de familiares. Esse casos, 
Senador Casagrande, estouram em todo o País, e o 
Senado ficaria muito mal se não fizesse uma apuração 
profunda desses fatos. Eu sugiro a esse Deputado lá 
do Ceará que leia o parecer do Ministro do Tribunal que 
foi enviado, segundo a própria matéria aqui, para apre-
ciação do Congresso Nacional, Senado e Câmara.

De qualquer forma, eu renovo os meus agrade-
cimentos aos dois Deputados Estaduais, o Gony Ar-
ruda e o Fernando Hugo, por terem tido a gentileza de 
prestar os esclarecimentos.

Quero dizer ao Deputado que, em nenhum mo-
mento, eu abrirei mão de uma prerrogativa que tenho, 
como Senador da República, de presidir uma comissão 
dessa importância e levá-la a bom termo, enfrentando, 
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evidentemente, as dificuldades que temos encontrado 
e que todo o Brasil sabe.

Por último, Senador Mão Santa, eu quero registrar 
que, na companhia de V. Exª, estivemos no Município 
de Pimenteira nesse final de semana. Fomos partici-
par dos festejos de nosso glorioso São João Batista e 
tivemos a oportunidade de manter contato com velhas 
lideranças políticas, com a Edna, o PJ, com Vereado-
res e, o mais importante, com o povo. Nós participa-
mos de uma missa que considerei um ato fantástico. 
Encontramos lá o nosso Padre Miguel Júnior, um dos 
melhores oradores sacros do Piauí. Nesse momento 
de pessimismo, nós ouvimos dele uma pregação oti-
mista, uma pregação cristã que, pelo menos a mim, 
Senador Mão Santa, me deixou aliviado.

A tristeza que trago de Pimenteiras é ver que aque-
la estrada, Senador Mão Santa, que liga Pimenteiras 
a São Miguel do Tapuio, que nos aproximaria muito do 
Ceará, diminuindo as distâncias do norte do Piauí com 
o Centro-Sul e o Sul do País, ainda continua na promes-
sa, depois de sete anos. No final do Governo Fernando 
Henrique, nós colocamos recursos para a sua construção 
e, para tristeza minha, nada, nada, nada foi feito.

A minha alegria foi ver que, apesar de tudo, com 
a ajuda quase exclusiva do poder privado, Pimentei-
ra cresceu de maneira muito positiva. São obras da 
iniciativa privada. Vimos na entrada da cidade aquele 
hotel de um casal de advogados, de cujo nome não 

me lembro agora, que é uma obra fantástica que está 
sendo feita com recursos próprios!

Saí de lá, portanto, na certeza de que o Piauí tem 
conseguido crescer, Senador Mão Santa, mas crescer 
com o incentivo privado, com recursos privados. Isso é 
bom, porque mostra que o Estado começa a caminhar 
com os seus próprios pés.

Quero dizer que estaremos na próxima sexta-
feira em Bom Jesus, participando do agroshow na 
companhia de V. Exª e da nossa colega Presidente da 
Confederação Nacional da Agricultura, Senadora Kátia 
Abreu. Vamos lá participar dessa feira. Haverá soleni-
dade na sexta-feira e palestra com a participação da 
Kátia. Vamos não só para prestigiar, mas também para 
dar nosso apoio e estímulo a esses “piúchos”, como 
diz V. Exª, que saíram do Rio Grande do Sul, de Santa 
Catarina, do Paraná e estão fazendo daquela região 
um verdadeiro eldorado, transformando o Piauí em um 
grande celeiro de alimentos para o Brasil.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

Matéria referida:
Dívida do Detran faz empresa suspender emis-

são de CNH.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
–Após ouvir brilhante pronunciamento do Senador 
Heráclito Fortes, chamamos o Senador Valter Pereira, 
que estava inscrito. 

O Senador Valter Pereira é do PMDB do Mato 
Grosso do Sul.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, pela ordem. Tenho uma indagação.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, pela ordem, uma indagação simples.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem inscrição do orador.) – Sr. Presidente, eu 
noto que diversos Senadores que não estavam aqui 
às 16 horas, daí se disse que a votação ficaria para 
amanhã, acabaram chegando. E muitos estão preocu-
pados. Será que amanhã haverá quorum? Eu pergunto 
se haveria possibilidade, se ainda estiverem na Casa 
os Líderes e os demais Senadores...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, não há porque a Ordem do Dia já foi encerrada.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Mas quando se fecha a Ordem do Dia, não se pode 
reabri-la, se houver acordo?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, porque ele já determinou uma reunião da Mesa 
Diretora, que ele vai presidir, às 18 horas, e já está 
passando...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Bom, então, o meu apelo é para que haja a presença 
de todos os Senadores amanhã. Eu estarei aqui.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Amanhã haverá esse esforço de todos nós para estar-
mos aqui, cumprindo o dever, como agora.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente. Só quero pedir, Sr. Presidente, 
que V. Exª me inscreva como Líder da Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª está inscrito. Com a palavra Valter Pereira.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, em toda temporada de 
eleições, aparecem problemas que instigam a função 
legiferante de Deputados e de Senadores. E eleições 
acontecem a cada dois anos para alternar a escolha 
de Prefeitos e Vereadores por um lado, e, por outro, 
os pleitos estaduais e federais.

O fato é que esse intervalo de dois anos entre 
os dois calendários tem se revelado muito curto e 
prejudicial ao interesse público. Por um vértice são 

as restrições que a legislação impõe à Administração 
Pública.

No ano eleitoral, por exemplo, é proibida a dis-
tribuição gratuita de bens, valores e benefícios. Ape-
nas os programas sociais autorizados em lei e já em 
execução orçamentária no exercício anterior escapam 
dessa vedação. E, mesmo assim, passam a ser fisca-
lizados pelo Ministério Público, que tem o direito de 
promover o acompanhamento de sua execução finan-
ceira e administrativa. 

Além disso, nos três meses que antecedem o 
pleito, é proibida a transferência voluntária de recursos 
da União aos Estados e Municípios. Além da União, 
também os Estados ficam impedidos de promover o 
mesmo tipo de ajuda aos Municípios sob pena de nu-
lidade. 

Nós estamos referindo, aqui, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, àqueles convênios que reforçam o orça-
mento dos Municípios, que reforçam o caixa dos Es-
tados para a realização de diretrizes governamentais. 
São restrições que atropelam o Executivo, que é obri-
gado a correr para evitar possíveis descumprimentos 
de prazos. 

Ao mesmo tempo, os expõem a riscos de produ-
zirem projetos defeituosos capazes de acarretar abor-
recimentos e prejuízos futuros, dada a pressa com que 
são elaborados para atender a exiguidade do tempo. 

É verdade que existem ressalvas para situações 
de emergência e de calamidade pública, bem como para 
aquelas obrigações decorrentes e obras ou serviços já 
em andamento e com cronograma prefixado.

De maneira geral, o que prevalece, nesse pe-
ríodo, é um engessamento da administração pública 
nesse período. 

Isso é mais grave no Legislativo, no Congresso 
Nacional e nas Assembléias Legislativas. A dificuldade 
maior é fazer, por exemplo, o Congresso debruçar-se 
sobre projetos estruturais. No Congresso Nacional, são 
inquestionáveis os entraves para enfrentar, por exem-
plo, a reforma tributária, o código florestal, a reforma 
política e tantas outras iniciativas estruturais. Mesmo 
o novo Código de Processo Penal e com o novo Có-
digo de Processo Civil, cuja tramitação é precedida 
de estudos, de debates, realizados não só aqui mas 
sobretudo em comissões especiais, para as quais são 
chamados juristas de renomado conhecimento, de 
renomada experiência, de renomada cultura, mesmo 
assim, ainda é difícil pautar e votar. 

Hoje mesmo eu estava presidindo a reunião da 
Comissão de Agricultura quando fui instado pelo Se-
nador Casagrande a comparecer aqui, deixar aquela 
reunião para vir aqui anotar a minha presença, a fim de 
garantir que num lapso de tempo ocorresse o quórum 
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que permitisse votar o novo CPP, que já está maduro, 
que já está em condições de ser votado.

E assuntos polêmicos como o pré-sal, por exem-
plo? Há poucos instantes o Senador Delcídio estava 
comentando a dificuldade que temos para enfrentá-lo, 
já que as condições do Congresso não permitem se-
gurança para que se faça essa votação.

A conseqüência disso é o constante adiamento 
de tais soluções ou aprovação de medidas fatiadas, 
que acabam insuficientes ou ineficazes. 

A unificação das eleições, Senador Paulo Duque, 
na minha avaliação, como também o fim da reeleição, 
são medidas essenciais para o aprimoramento do pro-
cesso eleitoral e a prevenção contra o uso da máquina 
pública em tais disputas.

Hoje o que ocorre é uma simbiose, uma simbiose 
nas diversas esferas do poder para que se promova 
uma eleição, ou as eleições de maneira geral, valendo-
se da máquina pública. Mas enquanto reformas mais 
de fundo não acontecem, o que nos cumpre é dar a 
nossa contribuição para aperfeiçoar o ordenamento 
jurídico vigente.

Já me reportei aqui desta tribuna a projetos de 
minha autoria que caminham nessa direção, e hoje 
gostaria de anunciar mais um deles. A iniciativa que 
tomei desta feita propõe eliminar uma deficiência que 
tem trazido grande frustração à Justiça Eleitoral e 
descrença à sociedade. Diz respeito ao uso irregu-
lar do horário reservado à divulgação dos programas 
partidários.

Como se sabe, os partidos políticos têm direito 
a esses espaços para difundir seus programas parti-
dários, para estabelecer o link com seus filiados, para 
garantir, para propagar, para difundir seus eventos, 
enfim, para fazer o merchandise que toda agremiação 
tem necessidade de promover.

No entanto requisitar a televisão e o rádio para 
esse fim tem se prestado, na verdade, a outra desti-
nação. Televisão e rádio têm sido usados em favor de 
virtuais candidaturas. E isso, inquestionavelmente, é 
um desvio de finalidade que macula o processo elei-
toral. Em outras palavras, todo ano de eleição, muitos 
pré-candidatos a cargos eletivos utilizam o tempo da 
televisão e do rádio que é destinado a realizar propa-
ganda partidária de uma forma que, na verdade, cor-
responde a propaganda eleitoral antecipada, o que 
contraria frontalmente a natureza do programa reser-
vado aos partidos políticos.

Isso vem acontecendo com absoluta naturalidade 
e sem quaisquer receios das sanções previstas. Como 
estamos falando de um jogo bruto, nem sempre ele é 
limitado pela lei eleitoral.

Não raras vezes a lei de Gerson tem dado sua 
contribuição também. Afinal, para difundir os atributos 
eleitorais dos candidatos, a lei previu um programa 
específico para a campanha eleitoral cuja veiculação 
limita-se a um calendário que tem começo, meio e fim. 
E o começo deve acontecer no dia 6 de julho do ano 
da eleição. Portanto, no próximo mês. Não antes disso, 
como já está acontecendo. 

Como o programa eleitoral, diferentemente do 
programa doutrinário do partido, este, sim, que deve 
ser veiculado antes do calendário eleitoral, quem des-
virtua a sua utilização, na verdade, acaba antecipando a 
campanha e criando a desigualdade na disputa. É uma 
perda que só tem reparação numa circunstância: se 
os demais possíveis candidatos cometerem a mesma 
infração. E isso é exatamente o que está acontecen-
do. Um partido comete essa infração e o outro, para 
não ser penalizado politicamente, acaba cometendo 
a mesma infração.

Isso tudo, Sr. Presidente, acontece porque a 
penalidade prevista para esse tipo de infração é tão 
frouxa que é de se admitir que, neste caso específico, 
o crime compensa. O balanço entre os benefícios e 
os possíveis prejuízos certamente estimula a prática 
da conduta antijurídica. Multa de R$5 mil a R$25 mil 
e suspensão proporcional do mesmo programa par-
tidário no primeiro semestre do ano seguinte. Essas, 
Sr. Presidente, são as sanções previstas para quem 
comete esse tipo de infração.

O valor da multa chega a ser simbólico diante 
dos gastos das campanhas majoritárias, e a proibição 
do programa em nada prejudica o candidato, já que 
ela só vai se dar depois que o infrator já usufruiu do 
benefício da transgressão.

A falta de penalidade eficaz tempestiva acaba 
deixando a Justiça Eleitoral de mãos atadas e, con-
sequentemente, impedida de dar resposta à infração, 
desgastando-se por isso.

Nós assistimos, já no primeiro semestre deste 
ano, ao desencadear da campanha eleitoral valendo-
se do programa doutrinário do partido.

E não foram poucos aqueles que riram das pe-
nalidades aplicadas. Mas as penalidades são aquelas 
previstas na lei. 

O que estão propondo é garantir eficácia à norma, 
introduzindo mudança exatamente na penalidade, de 
sorte que, uma vez configurada a campanha eleitoral 
antecipada por meio dos programas doutrinários do 
Partido, o candidato beneficiário perde, no programa 
eleitoral gratuito, o dobro do tempo que utilizou irregu-
larmente no programa do Partido. 

Em outras palavras, a proposta de alteração le-
gislativa que apresentei é no sentido de impor, àqueles 
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que se utilizarem do tempo para propaganda partidá-
ria a fim de realizar propaganda eleitoral antecipada, 
a sanção de perda do dobro do tempo utilizado inde-
vidamente, a ser retirado do horário eleitoral gratuito 
no rádio e na televisão ao qual o Partido teria direito 
durante a campanha.

Não tenho dúvida de que esse tipo de risco ne-
nhum Partido ou candidato decidirá assumir, uma vez 
que o prejuízo será imediato e irreparável. Assim, a 
solução projetada, sem dúvidas, pune exemplar e tem-
pestivamente quem insiste em desrespeitar a vedação 
de realização de propaganda eleitoral antecipada.

O projeto certamente vai passar pelo crivo da 
Comissão de Constituição e Justiça, e se nós quiser-
mos efetivamente coibir aquele arremedo de programa 
partidário, de programa doutrinário reservado pela lei 
aos partidos políticos, nós temos que aprovar a medi-
da seguindo exatamente na direção que pode, efeti-
vamente, causar prejuízo ao autor da infração, àquele 
que desrespeita a legislação.

O que nós esperamos é que essa contribuição 
para aprimorar, para aperfeiçoar a ordenamento ju-
rídico no que concerne às regras eleitorais, tenha 
a devida aprovação na Comissão de Constituição e 
Justiça, que venha para o plenário, ou neste resto de 
sessão legislativa ou na próxima legislatura, mas que 
se incorpore a lei eleitoral, à lei das eleições, à lei dos 
partidos políticos, a fim de que a campanha eleitoral 
seja levada com a seriedade que ela deve efetivamen-
te se caracterizar.

Era essa a nossa fala, Srª. Presidenta.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Valter Pereira, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Paulo Duque.

Durante o discurso do Sr. Valter Pereira, o 
Sr. Paulo Duque deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pela Sra. Kátia Abreu.

A SRª PRESIDENTE (Kátia Abreu. DEM – TO) 
– Com a palavra, o Senador Magno Malta, em nome 
da Liderança do PR.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela Li-
derança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, no-
bre Senadora, que está bem na cadeira de Presidente, 
com esse laço do Brasil no pescoço e com o sapato 
verde e amarelo. Quando V. Exª andar no plenário, todo 
mundo vai ver esse sapato modelo Copa do Mundo. O 
lencinho também é Copa do Mundo.

Srª Presidente, Srs. Senadores, Senador Valter 
Pereira, Senador Eduardo Azeredo, Senador Renato 
Casagrande, Brasil que nos acompanha pelos meios 

de comunicação desta Casa, quero fazer um registro 
importante, antes mesmo de começar o meu pronun-
ciamento, e que tem o contexto do meu pronuncia-
mento. Tenho o prazer de receber visitas ilustres aqui, 
Srª Presidente. Ali, na tribuna da imprensa, nós temos 
sentados três amigos: o Carlinhos, que é um maestro, 
um grande maestro de São Paulo, da banda Gerd, tão 
conhecido no meio gospel do Brasil e que já me deu 
a oportunidade e o privilégio de tê-lo como maestro e 
produtor de três CDs meus, da minha banda. De alta 
competência, tem a voz mais bonita do Brasil. Tenho 
o prazer de recebê-lo aqui. Sou amigo da família, uma 
família absolutamente ajustada; pai do Jean, do Felipe, 
da Lisa, que militam com ele na música. Uma família 
bonita, Srª Presidenta.

Seja bem-vindo a esta Casa.
Ele se faz acompanhar do seu amigo, advogado, 

militante na Baixada Santista.
Também tenho o privilégio de receber nesta tar-

de uma figura conhecida no Brasil, querida dos jovens 
e adolescentes, e já há uma geração de mães e pais 
jovens também, de 20, 22, 23 anos. Está sentado ali, 
Srª Presidente, o Kiko, do KLB. Ele é muito grande, não 
precisa nem ficar em pé para que possa ser percebido. 
Essa banda de três irmãos que ganharam o coração 
dos jovens e dos adolescentes do Brasil, o Kiko, o Le-
andro e o Bruno, filhos do meu amigo Franco, um dos 
maiores produtores do Brasil. O Franco foi uma mola 
propulsora na carreira vitoriosa do Zezé di Camargo e 
Luciano e deu esses meninos para o Brasil, esse ta-
lento, que é o Kiko, maestro, arranjador, músico.

E mais que isso, Senador Renato Casagrande, 
o Kiko tem uma visão social muito aguçada. Há dez 
anos, presidi a CPI do Narcotráfico. E há dez anos, 
Senador Azeredo, eu denunciei o crack, que era uma 
droga de São Paulo. Havia um acordo do PCC e do 
Comando Vermelho de que o crack não entraria no Rio 
de Janeiro. E o crack começou a entrar o Brasil pelas 
periferias. Eu alertava para o crack. Hoje, não é que o 
crack seja o grande monstro, um monstrozinho ado-
lescente, mas ele é só um afluente do vício, porque 
olhar para o crack não é para esquecer a maconha, a 
cocaína, o álcool. É só um afluente. E há dois anos e 
meio, eu me sentei com os meninos, com o Kiko prin-
cipalmente, e disse a ele: “Olha, há dois dramas terrí-
veis no Brasil: o primeiro é o abuso de crianças”. Ele 
dizia: “Mas como isso?” E eu comecei a explicar para 
ele. Há dois anos e meio, o Brasil não conhecia nem 
esse termo pedofilia. V. Exª se lembra de que, há dois 
anos e meio, fui pegar a sua assinatura para a CPI da 
Pedofilia e falava assim: “Senadora, você é mãe de 
família. Esse é um monstro que está debaixo da terra 
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e vamos revelar para o País”. V. Exª assinou comigo. 
As pessoas não acreditavam.

Hoje, o abuso, a pedofilia pautou o Brasil. É um 
tema sobre o qual todo mundo fala e discute. E fui 
chamar. Sabe por que fui chamar? Porque precisava 
dessas pessoas que movimentam a massa. E o KLB 
é um desses instrumentos de massa e de boa refe-
rência, porque esses meninos não são drogados, es-
ses meninos não são bêbados. Esses meninos vivem 
debaixo da autoridade de pai e mãe, Senador Flexa 
Ribeiro, dentro de casa, num mundo globalizado no 
que diz respeito às drogas também, desde as baladas 
até o álcool e o crack.

Aliás, o Brasil já começa a sofrer porque já come-
çaram a ser presos os primeiros tabletes de maconha 
vindo do Paraguai misturado com crack. Estão fazendo 
farinha da pedra de crack misturando com maconha 
para poder viciar mais rápido. Eles então decidiram en-
campar uma campanha chamada “Brasil de Cara Lim-
pa”. E começaram a pregar a prevenção no Brasil nos 
shows abertos para os adolescentes, para os jovens, 
chamando a atenção para a necessidade de ser filho 
de verdade, de estar debaixo de autoridade de pai e 
mãe, de fortalecimento de família. Isso é muito impor-
tante para o Brasil. Isso evitou que muitos fossem para 
as drogas e alguns conseguiram até se retirar.

Entraram nessa luta mais forte de combate à 
pedofilia, porque, há dois anos e meio, quando nós 
instalamos essa CPI, Senador Azeredo, eu comecei a 
fazer uma cruzada no Brasil chamada “Todos Contra a 
Pedofilia”, em lugares pequenos e grandes. E não hou-
ve um lugar, nenhum, Senador Valter Pereira, onde o 
KLB não estivesse arrastando consigo a multidão dos 
fãs para que nós pudéssemos fazer uma palestra a céu 
aberto. O evento “Todos Contra a Pedofilia” é palestra 
a céu aberto. Para falar de quê? De prevenção. Falar 
como? Identificar criança abusada, ensinar pai e mãe 
a ajudar os filhos, a imunizá-los, porque, infelizmente, 
o problema é tão grave que criança no Brasil tem que 
ser ensinada a se defender desses pestes, desses 
desgraçados, que mutilam, desmoralizam, matam e 
acabam com o sonho de criança. E eles aprenderam. 
Recentemente, tive uma informação de que o Kiko es-
tava palestrando numa audiência pública na Câmara 
Municipal de Ribeirão Preto. Aprendeu.

Fico feliz porque, havendo a cultura de que artis-
ta só quer ficar rico e não quer se envolver – e isso é 
mais ou menos comum aqui, no Brasil – com causas 
de quem de fato está sofrendo, vejo a atitude desses 
meninos. E fico muito orgulhoso de receber esse jovem 
aqui, ainda jovem, com uma visão, preparado, com 
uma causa na mão, com uma bandeira na mão – e 
não abre mão disso em nenhum momento.

Por isso, Kiko, seja bem-vindo. Quem dera agis-
sem assim, como você, todos os artistas, que são in-
centivados pelos partidos a se filiarem para disputar 
uma eleição tão somente pensando na relação que 
têm com as pessoas para poder trazer voto para a 
legenda – e aqueles que se elegem chegam aqui e 
“mamãe, me acode”. 

Nada acrescentam, vão embora decepcionados 
porque nada somaram e alguns vão para o processo 
eleitoral para se decepcionar porque nada têm a falar, 
porque não têm bandeira. Mas penso que você é di-
ferente, penso que você tem a acrescentar. Você tem 
a acrescentar pela demonstração do envolvimento 
com essa causa. E, certamente, as famílias agrade-
cem quando você e seus irmãos pegam o microfone e 
chamam a atenção das famílias com relação ao forta-
lecimento da família porque toda desgraça, todo bem 
e todo mal da sociedade começa em casa.

O primeiro livro que o filho aprende a ler, a primeira 
frase que uma criança decora é lida no livro da vida dos 
pais. O pai e a mãe é que são os exemplos primeiros. 
Não é professor ou professora que vai educar nossos 
filhos. Aliás, educação se aprende em casa. A escola 
dá conhecimento, abre janela para o conhecimento, 
mas educação quem tem que dar é pai e mãe.

Quando vejo gente falando que o problema do 
Brasil é educação, eu fico preocupado, porque minha 
mãe era analfabeta profissional e não era mal-educada. 
Eu nunca passei em vestibular e não sou mal-educado. 
Eu sou educado. A escola dá conhecimento, não dá 
educação, educação quem dá é pai e mãe. Então, nós 
só vamos salvar o Brasil com a prevenção. 

O Brasil agradece, Kiko, os jovens, as famílias, 
os adolescentes, esse investimento, essa chamada de 
atenção para si e aumenta a responsabilidade, aumenta 
a responsabilidade. Por exemplo, o Prince, nos Estados 
Unidos, você sabe que o Prince, no contrato do show 
do Prince está que é proibido vender cerveja, ele não 
admite. E penso que esse bom exemplo, e penso que 
você é um jovem que está preparado para vir para o 
Parlamento brasileiro. Espero que você tenha boa sorte 
no processo eleitoral. Você tem causa, você é corajoso, 
você aprendeu... Nós lhe agradecemos muito. Eu agra-
deço aos seus irmãos, Leandro e Bruno, que não estão 
aqui, a exemplo dos nossos amigos Gian e Geovani, 
César Menotti e Fabiano, Cristina Mel, Fernanda Brum, 
Rayssa e Ravel, Daniel e Samuel, Gil Melândia e tantos 
outros companheiros nossos, o Frank Aguiar, o nosso 
grande Netinho, que, aliás, é candidato a Senador em 
São Paulo. Ele diz que é candidato a Senador porque 
só tem oportunidade de fazer uma princesa por mês, 
mas vai lutar para que um país tão rico como o nosso 
possa tirar todas as meninas da pobreza para todas 
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virarem princesas num país que tem tanto petróleo, 
tem tanto ouro e ainda tem trinta milhões de brasileiros 
abaixo da linha da miséria.

Portanto, minha saudação também ao meu amigo 
Netinho, ao meu amigo Frank Aguiar, esses artistas que 
estão envolvidos nesta causa, à Luciana Gimenez, ao 
Datena, que nem se fala, gente envolvida diretamente 
nesta causa conosco. Agradeço ao PG, tanta gente 
boa que tem participado conosco, ao Jean e ao Julia-
no, ao Gino e ao Gabriel, todo mundo que participa 
conosco, ao Ataíde e ao Alexandre, tantos e tantos que 
se meteram nesta causa com a alma absolutamente 
importante, Senador Renato Casagrande.

Nós vamos estar em Cariacica no dia 28 e que-
ro convidar V. Exª, lembrando que, no sábado próximo 
passado, tivemos a convenção do seu Partido, o PSB, 
lançando o nome de V. Exª para o Governo do Esta-
do. E eu estou muito feliz de o meu Partido, o PR, ter 
se juntado ao seu Partido, o PSB, para que eu possa 
compor uma chapa de Senador com V. Exª. Vou ter 
o maior orgulho, porque me orgulho do exercício do 
seu mandato. Somos amigos desde a época em que 
V. Exª foi vice-Governador no Espírito Santo. Antes, 
eu acompanhei o seu mandato – eu era Vereador – 
como Deputado Estadual e hoje, do seu lado, estou 
em uma chapa para voltar a esta Casa, como Senador 
da República, para continuar a minha luta de combate 
a esses crimes tão nefastos e a defesa das crianças 
do Brasil, uma chapa onde o PMDB indicou o Ricardo 
Ferraço, que é vice-Governador, companheiro meu e 
seu. Nós vamos juntos para a rua, conforme o nosso 
compromisso, porque sei que um Estado como o nos-
so, aliás, Estado a que Deus deu o privilégio de ter as 
bacias de petróleo... 

Quero agradecer a Deus, porque o Presidente 
Lula é lúcido e corajoso e já declarou que vai vetar a 
Emenda Pedro Simon e que vai lutar para que a Câ-
mara vete as Emendas Ibsen Pinheiro e Pedro Simon 
para retirar os royalties do Espírito Santo.

O Presidente Lula, como todo e qualquer indivíduo 
lúcido deste País, entende que royaltie não é petróleo. 
O petróleo é de todos, mas o royaltie é o ressarcimento 
de passivo social, de passivo ambiental.

Quero agradecer ao Presidente Lula por essa 
lucidez, por essa compreensão e essa coragem de 
declarar que vai vetar essa excrescência. 

E nós, no Espírito Santo, continuaremos o nos-
so trabalho, com V. Exª no comando do Governo, com 
uma visão de trazer para dentro os menos favorecidos, 
utilizando-se dessa riqueza para que nós possamos, de 
fato, erradicar a miséria no Estado do Espírito Santo.

Ouviremos o Senador Eduardo Azeredo e, de-
pois, V. Exª.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador 
Magno Malta, também quero registrar a minha concor-
dância com a participação de artistas nesse esforço 
de educação mesmo, de alerta em relação ao pro-
blema das drogas, que é crítico, sim, e atinge hoje as 
menores cidades do Brasil, não é mais uma questão 
das grandes cidades. Eu também acompanhei esse 
esforço. Vejo que o Kiko tem tido um papel importante, 
assim como o seu pai. Eu os conheci ainda na época 
através do Zezé Di Camargo e sei que eles também 
vêm auxiliando nessa luta há muito tempo. Na verdade, 
não só na luta contra as drogas, mas nas questões so-
ciais como um todo. Eu me lembro bem de shows em 
benefício da Apae de que eles participaram em Belo 
Horizonte. Então, eu quero dizer que a minha imagem, 
a minha percepção é no mesmo sentido que V. Exª co-
loca, a da importância do trabalho que eles realizam 
em termos do grupo musical, do KLB, dos membros 
do grupo, e dessa importância que eles têm, porque 
a juventude, evidentemente, acompanha muito o que 
os artistas fazem. A importância da mídia é enorme. 
Muita gente vai atrás do que a televisão mostra, infeliz-
mente nem sempre para o bem. Tem muita coisa que 
a televisão encaminha para o outro lado. Mas esse é 
um exemplo importante, bem lembrado aqui. A nossa 
luta tem de ser permanente para enfrentar essa praga 
do século XX.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu 
agradeço o aparte de V. Exª. E ainda falando, eu que-
ria lembrar ao meu querido Município de Guaçuí, no 
sul do Estado, que, no dia 29, terça-feira, nós vamos 
estar lá. A dupla Gian e Giovani vai estar lá, o KLB 
vai estar lá, o Vixe Mainha vai estar lá, o Tempero do 
Mundo vai estar lá, a Cristina Mel vai estar lá também, 
nesse grande evento Todos contra a Pedofilia, que é 
palestra a céu aberto mesmo, para criar essa consci-
ência. Agradeço a V. Exª pela participação na CPI da 
Pedofilia. V. Exª só esqueceu de falar isso. E eu quero 
lembrar ao povo de Minas Gerais que uma CPI não 
anda só, que V. Exª é parte dessa CPI, que tanto re-
sultado deu para o País, para o mundo, com o trabalho 
que nós estamos fazendo. 

Senador Casagrande. 
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) 

– Obrigado, Senador Magno Malta. Quero fazer três 
comentários ao seu pronunciamento. Primeiro, quero 
concordar com a importância dos artistas no comba-
te às drogas. O artista tem um papel fundamental. Ele 
pode incentivar ao consumo de droga, porque, como 
disseram V. Exª e o Senador Eduardo Azeredo, o ar-
tista é referência, assim como a liderança política é 
uma referência. Então, tudo que nós fazemos, nós, 
com menor popularidade, menor credibilidade, pela 
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situação das lideranças políticas, dos partidos, da con-
juntura política, nós nos tornamos referência. Na hora 
em que V. Exª assume esta tribuna, V. Exª vira uma 
referência para o Brasil todo. Mas artistas conseguem 
ter uma posição hegemônica em torno da sua posição, 
da sua capacidade, do seu talento. Então, de fato, é 
fundamental que o artista tenha noção da sua respon-
sabilidade no incentivo a práticas e à cultura do não 
consumo de drogas, lícitas ou ilícitas. A outra questão 
que quero também registrar no pronunciamento de V. 
Exª é a convenção que nós fizemos. Quero agradecer 
a V. Exª pela presença na nossa convenção, que re-
alizamos no sábado, uma convenção muito animada, 
com muita gente. E fechamos a nossa chapa de Gover-
nador, de Senador, com V. Exª e, na outra vaga para o 
Senado, com o vice-Governador Ricardo Ferraço, do 
PMDB. Então, acho que demos um passo importante 
no sábado, para que nós possamos apresentar um 
projeto para a população capixaba discutir. Meu com-
promisso, naturalmente, é do padrão do mandato que 
estou exercendo. 

Fui Deputado Estadual, Vice-Governador, Depu-
tado Federal e sou Senador da República. A população 
brasileira, em especial a população capixaba, conhe-
ce-me e sabe como atuo. Se me derem a honra e a 
alegria de chegar ao Governo, vou exercer o trabalho 
com esse padrão. Mas quero fazer o terceiro registro, 
com relação ao assunto royalties de petróleo e pré-sal. 
É um anúncio positivo, que já tinha sido feito e que o 
Presidente da Petrobras, Gabrielli, fez novamente, re-
afirmando a posição de que teremos uma fábrica de 
fertilizantes no norte do Estado do Espírito Santo. Na 
verdade, mais que uma fábrica de fertilizantes, será um 
polo gás-químico, para que possamos, através do gás 
natural, produzir diversos derivados do gás natural, o 
que agrega renda. Além de fertilizantes, poderemos 
produzir metanol e outros produtos oriundos do gás, 
que vai gerar emprego e renda para o Espírito Santo 
e vai abastecer o mercado interno do Brasil de produ-
tos que estamos importando. Então, a consolidação 
de um polo gás-químico até 2014 no norte do Espírito 
Santo é um anúncio muito importante para o nosso 
Estado. Além disso, os capixabas lançaram um movi-
mento pelo veto da emenda do Senador Pedro Simon 
pelo Presidente da República. É lógico que a Câmara 
ainda tem a oportunidade de fazer esta correção: re-
jeitar a emenda do Senador Pedro Simon. Então, há 
possibilidade dessa correção e há a possibilidade de 
construirmos uma proposta equilibrada, que traga, de 
fato, uma distribuição dos royalties do petróleo do pré-
sal de uma forma mais equilibrada pelo Brasil afora, 
dando um tratamento diferenciado aos Estados e Mu-
nicípios produtores. Então, há ainda essa possibilidade 

de nós fazermos isso pelo Congresso Nacional. Mas, se 
nós não conseguirmos fazer na Câmara, o Presidente 
Lula dá sinais concretos - e já anunciou, inclusive, ao 
Governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral - de que 
vai vetar essa emenda, e o veto à emenda vai obrigar 
que o próprio Presidente encaminhe ou peça ao Con-
gresso que discuta uma proposta equilibrada, que não 
seja inconstitucional, uma proposta que não seja con-
tra o Rio de Janeiro, nem contra o Estado do Espírito 
Santo. Então, nós estamos confiantes novamente no 
Presidente Lula de que ele vai fazer justiça ao nosso 
Estado e ao Estado do Rio de Janeiro, para que não 
haja um desequilíbrio da Federação. Manifesto meu 
apoio – e V. Exª também manifesta – ao movimento 
da sociedade capixaba em defesa do veto à emenda 
do Senador Pedro Simon. E acho que ontem, numa 
reunião no gabinete do Governador Paulo Hartung, 
com as entidades – OAB, centrais sindicais e diversas 
outras entidades –, tomou-se a decisão de fazer um 
movimento e um documento ao Presidente Lula. Eu, 
na semana passada, encaminhei uma carta minha, 
pessoal, ao Presidente Lula, solicitando o veto e colo-
cando as razões que ele pode usar para se posicionar. 
Então, há uma expectativa e uma confiança grande 
com relação a essa posição do Presidente Lula e uma 
confiança também de que nós, do Estado do Espírito 
Santo e do Rio Janeiro, queremos uma proposta que 
equilibre a distribuição de riqueza para o Brasil todo, 
mas que não prejudique os nossos Estados. Obrigado 
pelo aparte e parabéns pelo pronunciamento.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Se-
nador Magno Malta...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agra-
deço a V. Exª e incorporo seu aparte ao meu pronun-
ciamento.

Realmente, o Presidente Lula, que foi esse grande 
parceiro do Estado do Espírito Santo, a quem somos 
muito gratos, cumpriu seu papel como Presidente da 
República conosco e foi até mais além. O Presidente 
Lula foi parceiro e é parceiro. O Presidente Lula não 
sei se já recebeu, mas devia ter recebido o título de 
cidadão capixaba. Nunca machucou, nunca falhou co-
nosco. E tenho certeza de que, com a sensibilidade que 
tem com as causas populares, com a luta que travou 
nesses oito anos para fazer tanta inclusão social neste 
País, agora não ia sancionar alguma coisa que viesse 
a trazer prejuízo para nós, por algo que, na verdade, 
não tem nada que ver com o que está debaixo do sub-
solo, que é só para reparar passivos sociais, principal-
mente, e passivos ambientais. Nós acreditamos nisso, 
Senador Renato Casagrande.

Parabéns ao movimento, começado no Estado de 
Espírito Santo, e parabéns ao Presidente Lula, porque, 
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com a força popular que tem, não se intimida diante 
de coisas como essa e certamente vai vetar a emen-
da, em nome dos Estados produtores, da população 
do Rio, da população do Espírito Santo e um pouco 
de São Paulo.

Ouço o Senador Augusto Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Sena-

dor Magno Malta, V. Exª, que trouxe para a luz, para a 
clareza a pedofilia, que agora é discutida normalmente 
e contra a qual todo o mundo tem posição bem clara, 
agora faz uma defesa do nosso Estado, o Espírito San-
to. Só faço este aparte a V. Exª para afirmar que votei 
a favor de que se mantenham os contratos atuais. Fui 
contra a forma como foi feita aquela emenda que...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – E o 
povo do Estado do Espírito Santo, do seu Estado, re-
conhece isso. E a minha sorte foi V. Exª ter saído de lá, 
porque, se V. Exª não tivesse saído, não haveria vaga 
para mim. Eu vim do Nordeste e ia ficar onde? Aí V. 
Exª foi para outro Estado e deixou a vaga para mim. 
Mas V. Exª é filho nato daquele chão, daquele torrão. O 
povo o reconhece e reconhece a sua posição ao votar 
contra a emenda Pedro Simon.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Mui-
to obrigado, Senador. Exato, realmente, mas a minha 
mãe ficou grávida em Roraima...

(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Isso 

não conta, não. É o lugar em que nasceu. 
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – E eu 

nasci no Espírito Santo. Realmente. o Presidente Lula 
vai vetar, porque é inconstitucional. Nós não podemos 
quebrar os contratos. O nosso País é sério, e temos 
de mostrar para o mundo que nós somos sérios. Mais 
um motivo para haver uma diferenciação para os Es-
tados que estão bem próximos das bacias de petróleo 
é esse acidente que houve agora nos Estados Unidos. 
Quer dizer, não pode ser igual; tem realmente de ha-
ver um diferencial, porque o risco é maior para os se-
nhores, que estão à beira-mar. Então, parabéns pelo 
pronunciamento, e pode contar com a gente sempre 
para defender os direitos do nosso Estado, o Espírito 
Santo, e do Rio de Janeiro, dos Estados produtores 
de petróleo.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Muito 
obrigado, Senador Augusto Botelho. O povo da sua terra 
reconhece a sua posição. Nós a reconhecemos, e eu, 
mais do que em especial, sou-lhe grato duas vezes. 

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – O meu 
Estado de Roraima está entre a Venezuela, que é uma 
das maiores bacias de petróleo, e a Guiana, que tem 
petróleo. Só Roraima que dizem que não tem petró-
leo! Nós somos uma cunha entre os dois países. Mas 

há petróleo lá também. Nós vamos ser produtores de 
petróleo um dia, se Deus quiser. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É só 
a Petrobras começar a estudar que acha. Quem pro-
cura acha. 

Eu queria fazer um agradecimento muito espe-
cial ao meu amigo Padre Fábio de Melo. Anteontem, 
o Fábio de Melo esteve com a Marília Gabriela, no 
SBT, e deu uma entrevista muito lúcida. E a Marília, 
de diversos assuntos que tocou com a competência 
de entrevistadora, tratou, com o Padre Fábio de Melo, 
da questão da pedofilia. E Fábio, lúcido e inteligente 
como é, saiu-se muito bem. Quero agradecer, Senador 
Casagrande, a referência que o Fábio de Melo fez à 
CPI da Pedofilia. Dizia ele: “Eu acompanho há mais de 
dois anos o Senador Malta, a CPI da Pedofilia”. Aliás, a 
banda do Fábio de Melo, a exemplo da nossa, só toca 
com a camisa “todos contra a pedofilia”. Ele repudiou 
esse crime nojento, tomou posição como religioso 
conhecido, famoso, falou de punibilidade, tomou uma 
posição severa e assumiu posições que são de crença 
da sociedade: independentemente de quem seja, de 
qual seja o credo, de qual seja a fé que professe, se é 
rico, se é pobre, se é letrado, se é analfabeto, de onde 
vem e para onde vai, se cometeu crime de abuso, há 
que ser punido.

Portanto, agradeço ao Padre Fábio de Melo as 
palavras elogiosas e respeitosas à CPI. Foi por isso 
que ele virou essa referência nacional. Os meus respei-
tos a esse meu amigo. É a mesma amizade que tenho 
pelo Padre Zezinho há muito tempo. O meu respeito e 
o meu agradecimento, como Presidente da CPI, pelos 
elogios que fez a esta Comissão.

Quero registrar, Senador Renato Casagrande, 
que, na próxima quarta-feira – já pedi à Assessoria 
da CPI para comunicar –, pretendo ouvir em oitiva, 
como convidado da CPI, o juiz que autorizou a soltu-
ra do matador das crianças de Luziânia. Na próxima 
quarta-feira, quero ouvi-lo; quero ouvir a promotora 
que se pronunciou, que determinou a prisão dele por 
causa de abuso e, ao tomar conhecimento de que solto 
ele seria, afirmou no processo que ele não teria con-
dições de ir para a rua; e quero ouvir também a perita 
que emitiu o laudo. Porque, se ele estivesse recolhido, 
certamente essas famílias não estariam chorando o 
desaparecimento dos seus filhos. Quero ouvir o juiz e 
dar a oportunidade para que ele fale para a sociedade 
brasileira as razões pelas quais...

Embora nosso ordenamento jurídico tenha pro-
gressão do regime, lamento, Senador Renato Casa-
grande, que a lei que esta Casa e a Câmara votaram, 
a lei que autoriza o rastreamento eletrônico, ou seja, 
a algema eletrônica para gente que está em progres-
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são de regime, em regime semiaberto ou recebendo 
o indulto... Ele jamais teria matado. Agora já é lei. O 
Presidente Lula sancionou. Agora, o preso de progres-
são de regime e de indulto vai usar o rastreamento 
eletrônico.

Orgulho-me de falar para meu Estado do Espí-
rito Santo que sou o autor dessa lei. Senador Renato 
Casagrande, essa lei é do Espírito Santo. Essa lei é 
nossa. Sou o autor dessa lei, Carlinhos, que rastreia 
eletronicamente aqueles que estão sob progressão 
de regime. Não vai resolver os problemas do Brasil, 
mas é um avanço significativo no combate ao crime 
no Brasil.

Então, quero ouvir o juiz. A assessoria vai comu-
nicá-lo a partir de amanhã. São 48 horas, mas temos 
oito dias a partir de amanha para ouvir S. Exª, para 
que possamos dar uma resposta à sociedade brasi-
leira, entendendo as razões.

A SRª PRESIDENTE (Kátia Abreu. DEM – TO. 
Fazendo soar a campainha.) – Senador Magno Malta, 
mais um minuto para V. Exª encerrar, por favor.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR– ES) – Vou 
tentar aqui. Vou ter a capacidade do Senador Suplicy 
de resumir.

A SRª PRESIDENTE (Kátia Abreu. DEM – TO) 
– Há 30 minutos V. Exª está na tribuna. É um belo dis-
curso, muito louvável, mas temos colegas cobrando à 
Mesa e à Presidência. Obrigada.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Mas eu 
estava até gostando de V. Exª, porque não tinha marca-
do o tempo. Eu ia pedir para V. Exª ser a Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Kátia Abreu. DEM – TO) 
– Ossos do ofício. Há exigência dos colegas que tam-
bém querem falar.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR– ES) – Para 
não errar, me dê três minutos, porque, com um, não 
acabo e não quero contar mentira e ficar esperando 
V. Exª abrir para mim. Bote três minutos.

A SRª PRESIDENTE (Kátia Abreu. DEM – TO) 
– Dois minutos, Senador. Dois minutos.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Não, 
três. Três. Eu não consigo, não vou contar mentira. Eu 
não sou o Senador Suplicy, que tem a capacidade de 
resumir. Eu não sou. Eu tenho dificuldade, eu sou pro-
lixo. Mas com três minutos eu acabo.

Eu quero fazer um registro, com três minutos, para 
acabar, de que, no final de semana próximo passado, 
não, aliás, na segunda e na terça, na terça, nós esti-
vemos em Baixo Guandu, Senador Casagrande, com 
a sociedade organizada de Baixo Guandu, com milha-
res de pessoas na rua fazendo o seu protesto contra a 
pedofilia. O meu amigo Tim organizou tudo, tivemos lá 
o Prefeito, os Vereadores, a polícia, todo mundo, uma 

sociedade de crianças na rua para poder fazer o seu 
protesto de enfrentamento à pedofilia no Brasil.

Por isso eu agradeço demais essas pessoas que 
participaram, que fizeram tanto esforço para que lá nós 
estivéssemos fazendo esse evento. Na terça-feira, foi 
maravilhoso, mais de vinte mil, eu imagino que um pou-
co mais, em Barra de São Francisco. A sociedade, as 
rádios, a FM dos Anjos, que participou tão efetivamente. 
Lá estava o Prefeito Waldeles, Vereadores, participan-
do conosco, a sociedade civil organizada, lideranças 
religiosas e milhares de pessoas, milhares de jovens, 
adolescentes, adultos, terceira idade, nas ruas...

(Interrupção do som.)
A SRª. PRESIDENTE (Kátia Abreu. DEM – TO) 

– Mais um, Senador.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eram 

dois, V. Exª não prestou atenção. 
Fazendo o seu protesto. Aliás, não estou fazendo 

protesto nenhum, mas eram dois. As pessoas estavam 
na rua fazendo o seu protesto.

E registro, Srª Presidente, que estive em Água 
Doce, com o Prefeito Abraão, gente muito boa, com a 
minha Vereadora Paula, seu esposo, Isaac, gente muito 
boa, o Vereador Véio, gente muito boa que eu acabei 
de conhecer e com quem tive a oportunidade de com-
partilhar naquela cidade, naquela noite tão feliz que 
passei com eles ali. E mando o meu abraço ao Véio, 
mando o meu abraço à Paula, ao seu esposo queri-
do, ao seu filho querido que me acolheu na sua casa, 
com a sua esposa, ao meu querido Prefeito Abraão. 
Mandar o meu abraço e fazer este registro, porque 
foi um dia significativo aquele, quando todos nós nos 
preparávamos e nos preparamos...

(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Nos 

preparamos para poder fazer esse enfrentamento a 
partir da escola, a partir das instituições, para fortale-
cer a família. Podemos criar todas as leis do mundo, 
viu, Vereador Abraão, viu, Vereador Veio? Podemos 
fazer todas as leis do mundo, agradecer aqui ao que-
rido Moabe, pela movimentação tão grande que fez 
para que tudo desse certo, mas uma movimentação 
dessa só tem sentido, Moabe, fortalecendo a família; 
só tem sentido, meu amigo Enivaldo, fortalecendo a 
família. A família é o nascedouro; a família é o bem e 
o mal de todas as coisas. Não é a polícia nem a clas-
se política quem vai criar nossos filhos. Criação de fi-
lho é coisa de pai e mãe. Nós temos é que olhar para 
dentro de nós e nos perguntar que tipo de caráter, que 
tipo de filho, que tipo de mulher, que tipo de homem 
nós estamos formando para entregar à sociedade a 
partir da família. 
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Por isso, eu agradeço muito e sou grato a vocês 
por tudo o que aconteceu!

Muito obrigado, Srª Presidente.
Senador Mão Santa.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Magno Malta, Deus 

escreve certo por linhas tortas. Acabei de dar um de-
poimento sobre V. Exª. Fiquei emocionado e seu auxi-
liar chorou, porque ele não conhecia a vida de V. Exª 
como eu conheci, e eu a descrevi. E terminei, dizendo 
assim – atentai bem – : o Brasil quer, o Brasil precisa 
e deseja Magno Malta no Senado da República. O Es-
pírito Santo não pode decepcionar o Brasil.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Obriga-
do, Senador Mão Santa. Eu também fiquei emocionado, 
pelas palavras carinhosas e pelo reconhecimento do 
trabalho, até porque, quando V. Exª era Governador, 
tive oportunidade de, junto com V. Exª, enfrentar o cri-
me organizado no seu Estado.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Kátia Abreu. DEM – TO) 

– Senador Magno Malta, eu gostaria de dizer que es-
tamos com o protocolo de sua autoria para a moção 
de aplauso à banda KLB, que V. Exª homenageia, 
nesta tarde, no Senado Federal. Com certeza, a Casa 
aprovará a homenagem à banda KLB, Kiko, Leandro 
e Bruno, pelo extraordinário trabalho que têm feito no 
Brasil em prol das famílias do Brasil, contra o consu-
mo de drogas, que tem aumentado exorbitantemente 
neste País, infelizmente. É um dos maiores do mundo, 
o segundo maior consumidor de todas as Américas, 
apenas ficando atrás dos Estados Unidos, com um 
aumento exorbitante no consumo de crack. E este é 
o retrato do Brasil.

Quero dizer que a participação de vocês nessa 
jornada é da maior importância, pela influência que 
vocês da banda KLB têm sobre a juventude do País. 
Kiko, Leandro e Bruno, que começaram seu grande su-
cesso apenas em 2000, com quatro milhões de cópias 
de CDs vendidos. Apenas o primeiro, já com um milhão 
de cópias. Utilizem esse sucesso não só para a vida 
pessoal e profissional, mas para ajudar o Brasil.

Em nome dos meus filhos, Irajá, Iratã e Iane, que 
são seus fãs, especialmente já me ligaram aqui para 
falar da música, ela não está aqui, que é sucesso e 
paixão nacional, utilizem desse talento para encantar 
o Brasil, não só corações e almas, mas a saúde dos 
jovens deste País.

Sejam muito bem-vindos ao Senado Federal.
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Senadora Kátia Abreu, nosso 1º Secretá-

rio, Senador Heráclito Fortes, Srs. Senadores, venho 
hoje, como tenho feito todas as terças-feiras, fazer um 
relato das nossas caminhadas pelo Estado do Pará, 
conversando com os amigos nos vários Municípios, 
nas vilas, nas comunidades, verificando in loco a situ-
ação lamentável em que se encontra o nosso querido 
Estado do Pará, no atual desgoverno do Partido dos 
Trabalhadores.

No domingo retrasado, dia 13 de junho, fomos a 
Quatipuru, Município do nordeste do nosso Estado, na 
região do Salgado, e lá estivemos em uma reunião com 
o Prefeito Denis, com os Vereadores Gisleno Caval-
cante, Simone Borges, Márcia Silva, Hélio Brito, José 
Carlos Reis, Luiz Souto Martins e José Rodrigues da 
Costa. Vereadores de vários partidos.

Foi uma reunião para discutir com os Vereadores 
as reivindicações do Município para que nós pudésse-
mos, então, incluir essas reivindicações no programa 
que será apresentado durante o processo eleitoral, “O 
Pará que queremos”.

Almoçamos no restaurante da Marizete, que pe-
diu que eu fizesse esse comercial aqui, na TV Sena-
do, porque realmente é um restaurante de Quatipuru 
com uma comida que não fica a dever na qualidade a 
restaurantes da própria capital.

Quero mandar também um abraço ao empresário 
Galego e à sua esposa Fabiana, do ramo de super-
mercado, e à Tânia Negrão, que é diretora da unidade 
de saúde, e lamentar, lamentar realmente, a condição 
em que nós encontramos o Município de Quatipuru, 
totalmente abandonado.

A estrada, que leva ao Município de Quatipuru – 
tenho anotado aqui –, a PA-446, no governo anterior 
a este desgoverno que está instalado, foi asfaltada até 
Primavera, e de Primavera a Boa Vista era para dar 
continuidade ao serviço de asfaltamento, mas este foi 
interrompido. Estão lá hoje 22 km que este governo 
não teve competência de fazer, de dar continuidade ao 
trabalho, e o povo é que fica sofrendo, tendo que levar 
mais de uma hora para percorrer esses 22 km.

Eu quero também mandar um abraço ao João 
Osmar, esposo da Vereadora Simone; à Milena, es-
posa do Márcio; à Geciane, esposa do Hélio; à Maria 
das Graças, esposa do José Carlos; e à Paula, esposa 
do Gisleno. Dizer e agradecer a recepção que deram 
ao Senador Flexa Ribeiro, e mais do que a recepção, 
as informações recebidas durante o nosso encontro. 
Tenho certeza absoluta de que essas informações se-
rão levadas à equipe técnica que monta “O Pará que 
queremos”.

No dia 19 agora, sábado passado, fui a São Félix 
do Xingu. Em São Félix do Xingu, Senador Cristovam 
Buarque, não fomos fazer uma reunião política; nós 
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fomos fazer uma reunião para tratar de um assunto 
muito sério, que já venho denunciando aqui há mais 
de quatro anos, que traz a indignação e traz o temor a 
2.500 famílias que estão hoje numa área homologada 
no dia 19 de abril de 2007; é uma área que foi homo-
logada em plena negociação com o Governo Federal. 
E para que os Srs. Senadores tenham uma ideia e os 
nossos amigos da reserva indígena de Apyterewa, 
para que o Brasil tenha uma ideia, nós somos a favor 
e queremos defender os nossos irmãos índios. Ago-
ra, Senador Mão Santa, se for cumprir o que está na 
Constituição, todo o Brasil...

Senador Azeredo, eu quero dar um abraço aqui ao 
Senador Wellington Salgado, V. Exª nos deixa saudade, 
essa figura que não passa despercebida, não só pelo 
tamanho, mas pela competência e pelo cumprimento 
do cabelo. Quero dizer que V. Exª é bem-vindo. E fico 
muito feliz em ver o entrosamento, a amizade entre 
V. Exª e o Senador Eduardo Azeredo, que, apesar de 
serem concorrentes à Câmara Federal pelo Estado de 
Minas Gerais, são amigos e trabalham para o melhor 
de Minas. Tenho certeza que os dois serão eleitos para 
a Câmara. Eu gostaria muito que o Senador Azeredo 
fizesse par com o futuro Senador Aécio Neves. Nós 
teríamos dois grandes Senadores aqui, no Senado 
Federal, pelo PSDB de Minas Gerais.

Mas, voltando à questão de Apyterewa, Senador 
Azeredo, nós estávamos conversando, como eu disse, 
com o Governo Federal e, coincidência – Deus é gene-
roso e sabe fazer as coisas de forma correta –, quem 
presidia as reuniões antes da homologação da reserva 
era o Secretário-Executivo do Ministério da Justiça à 
época, hoje Ministro Luiz Paulo. Ou seja, ele acompa-
nhou o processo todo e, hoje, está no Ministério.

E para defendermos essas 2.500 famílias, a maio-
ria delas assentadas pelo próprio Incra, pois foram le-
vadas para aquela área pelo Incra, ou seja, pelo Go-
verno Federal, cuja área é de 7.800 km2 de extensão, 
havia um acordo: os próprios índios concordavam que 
2.500, 2.600 ou 2.800 km2 fossem apartados dessa 
área para atender a essas 2.500 famílias, e o restante, 
em torno de 5.000 km2, ficasse como reserva indíge-
na. Era essa a negociação que havia entre os índios 
e os não índios.

Lamentavelmente, o Gestor da Funai em São 
Félix do Xingu, de nome Benigno, que é conhecido 
na região como “Maligno”, usava os índios, trazendo-
os de avião, de centenas de quilômetros de distância, 
para irem para a área dos não índios e dizerem lá que 
estavam sendo prejudicados.

O Governo não atendeu à reivindicação desse 
povo e, como eu disse, homologou a reserva indígena 
em 2007 no meio da negociação.

Eu, em 2009, apresentei um projeto para tentar 
reverter, mas até hoje o projeto não caminha porque, 
lamentavelmente, o Congresso está submisso ao Exe-
cutivo. 

Então, aqui no Senado, na Câmara Federal, os 
projetos pelos quais o Executivo não tem interesse 
dormem nas Comissões ou na mesa sem virem à 
pauta.

Só para que o Brasil tenha ideia da injustiça que 
está sendo feita com essas 2,5 mil famílias: a área 
dessa Reserva de Apyterewa, homologada pelo Go-
verno, é 1,33 vezes maior que a área do Distrito Fe-
deral; sabem quantos índios habitam essa área 1,33 
vezes maior que a área do Distrito Federal? Em torno 
de 150 índios. Cento e cinquenta índios que concorda-
vam em ceder parte da área para não haver nenhum 
contencioso.

Agora, o Governo quer retirar essas pessoas, na 
marra – desculpem-me a expressão –, e não vai fazer. 
Não vai fazer, porque ele tem de cumprir a Constitui-
ção, ele tem de indenizar essas pessoas; indenizar 
e dar terras para elas. Indenizar não só no valor das 
benfeitorias feitas de forma errada, de propósito, pela 
Funai, porque os colonos, todos os pequenos agricul-
tores, todos, todos, todos os pequenos agricultores de 
quatro módulos rurais ou um pouco mais contestam 
o laudo da Funai. E quem vai arbitrar isso? A própria 
Funai? Não.

Então, eu quero dizer da reunião que nós fize-
mos lá no sábado. Quem representou o Ministério da 
Justiça foi o assessor especial da Secretaria Executiva 
do Ministério da Justiça, Dr. Mauro Noleto, um técnico 
muito sensato que ouviu os pronunciamentos das vá-
rias pessoas que estavam lá, pessoas humildes, como 
o Paulinho, o Juscelinio, o Antonio Belford, o Carlos 
Cabral, a Marcilene.

A Marcilene, inclusive, chorou ao fazer o seu 
depoimento, dizendo que o Governo tinha tirado dela 
o futuro dos seus filhos, porque era na terra, no seu 
pequeno lote – Senador Mão Santa, Senadora Kátia 
Abreu, V. Exª que, com competência, dirige a CNA –, 
naquele pequeno lote, que ela dava condições de sus-
tento aos seus filhos. E o sonho da sua filha, que tem 
hoje 18 anos, era cursar a Faculdade de Medicina, ser 
médica. E ela, ao ser agora expulsa da área, vê esse 
sonho desaparecer.

Estava lá, também, o Dr. Victor Hugo, advogado 
das partes, o João Soares, o Laudir, o Alvino, a Ângela, 
meu amigo Barizon, e várias outras pessoas partici-
param da Mesa. Eu quero fazer referência à presença 
do Deputado Federal Zequinha Marinho; do Deputado 
Asdrúbal Bentes; do Prefeito Antonio Levino, de São 
Félix do Xingu; do Prefeito Celso Lopes, de Tucumã; e 
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do Prefeito Renan Lopes, de Água Azul do Norte. Jun-
tamente com o Município de Ourilândia são os quatro 
Municípios atingidos pela área da Reserva Indígena 
de Apyterewa.

Então, um abraço à Vice-Prefeita Rosana e ao 
Vereador Cessino Cristo.

Estavam lá presentes também, além do Incra 
e do Funai, o Basa e, como já disse, o Ministério da 
Justiça e a Polícia Federal. Só que o Incra e a Funai 
estavam representados pelo quarto, quinto escalão. 
Não tinham nem o que dizer. A própria pessoa que 
estava representando o Basa não tinha competência 
para que pudesse tomar alguma posição em relação 
à questão dos financiamentos em andamento. As pes-
soas lá estão proibidas de produzir, proibidas de plan-
tar a safra deste ano, apesar de não terem recebido a 
indenização ainda.

A Polícia Federal, ao usar da palavra, disse que 
o povo lá não se preocupasse, não se atemorizasse, 
não ficasse apavorado, porque iam aumentar o efetivo 
da Polícia Federal e o efetivo da Força Nacional, Se-
nador Mão Santa, mas que eles iam só circular pela 
área, que eles não ficassem apavorados. Isso é fazer 
terrorismo com aquelas pobres pessoas que lá estão, 
passando por esse sofrimento muito grande.

Pedi ontem, por e-mail, e pedi hoje, por telefo-
ne, uma audiência com o Ministro da Justiça, Dr. Luiz 
Paulo, para que possamos conversar, possamos ter 
uma reunião com ele e com o Dr. Mauro, a fim de que 
o Dr. Mauro possa fazer um relato daquilo que ele viu, 
daquilo que ele assistiu naquele nessa audiência em 
São Félix do Xingu.

A audiência foi toda filmada, Senador Casagran-
de, toda filmada, e eu vou encaminhar uma cópia da 
filmagem ao Presidente da República, ao Ministro da 
Justiça, ao Presidente do Senado e do Congresso 
Federal, para que, de posse da fita e ao assistir os 
depoimentos, eles possam ter a consciência de ajuda-
rem aquelas 2,5 mil famílias. E é muito fácil ajudá-los: 
é só rever o decreto, retirar os 2.500km², que atende. 
O Governo não vai ter gasto, não vai ter que indenizar 
essas pessoas, não vai trazer sofrimento para essas 
2,5 mil famílias e vai atender os índios com a reserva 
de 5.500km², que, no total, como eu disse, é quase 
um vez e meia a área do Distrito Federal.

Disse, lá na reunião, que, se nós não conseguir-
mos reverter a demarcação da área, se não conse-
guirmos com o Ministro, Dr. Luiz Paulo Barreto e com 
o assessor Dr. Mauro Noleto reaver essa área, quero 
deixar claro aqui, pela TV Senado, aos amigos lá de 
São Félix do Xingu, da Reserva Apyterewa, ao amigo 
Barizon, aos outros amigos, que nós não vamos dei-

xar que façam isso com aquelas pobres famílias que 
lá estão.

Por exemplo, a Funai está alegando quem está na 
área de boa fé ou de má fé. Ela quer considerar como 
de má-fé quem veio para a área a partir de 1992. Ora, 
se o assentamento do Incra foi de 1994, quem agiu de 
má-fé foi o Governo, quem agiu de má-fé foi o Incra.

Então, o que eles estão solicitando, pleiteando 
é que sejam considerados de boa-fé aqueles que es-
tavam na área até a homologação da reserva, que, 
como eu disse, foi feita em abril de 2007.

Um outro problema que também vamos conver-
sar com o Ministro é que eles só querem indenizar 
aqueles que são clientes da reforma agrária, ou seja, 
até quatro módulos e que não se enquadram como 
clientes da reforma agrária. Então, eles também têm 
que receber a indenização, e a indenização não é só 
o valor da terra, não é só o valor das benfeitorias, mas 
principalmente o valor de produção que essas famí-
lias têm no lote hoje de cultura de cacau, de pecuá-
ria, pouca, três, quatro vacas leiteiras. E elas vão ter 
que repor isso se forem remanejadas para outra área. 
Então, eles vão precisar, eles têm que receber essa 
indenização ao longo desse tempo para que o cacau 
possa reproduzir – são quatro anos. E é fundamental 
que, enquanto não haja indenização e não haja reti-
rada das áreas, que seja feito um termo de ajuste de 
conduta com o Ministério da Justiça, com o Ministério 
Público, com o Incra, com o MDA, de tal forma que 
essas famílias possam continuar cuidando das suas 
roças, porque eles precisam dar alimentação aos seus 
filhos, mas eles estão proibidos de, desde o decreto, 
fazer a roça mesmo nas áreas – não vão abrir área 
nenhuma – já utilizadas.

Então, essa foi uma viagem que eu gostaria de 
não ter feito, mas....

(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Regimentalmente, mais quanto tempo V. Exª deseja 
ainda?

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Mais 
vinte minutos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Eu fico entre você e a Kátia. A sabedoria está no meio. 
A virtude está no meio. Vou dar-lhe 10 e é a nota que 
quero dar para V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sena-
dor Mão Santa, subi até à mesa e pedi que a Sena-
dora Kátia Abreu continuasse presidindo a sessão, 
até porque...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Eu recebi um apelo da Globo, do SBT e da Ban-
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deirantes para que ela não ficasse assim, porque a 
audiência...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pois é, 
até porque a imagem dela na TV Senado é bem me-
lhor do que a sua. Está entendendo? 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Eu estou de acordo.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Muito 
mais bonita.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Aí 
é comigo mesmo.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pois é. 
Então, eu pedi que ela...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Ela empata com a Adalgisa.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Exata-
mente. É verdade. Adalgisa está no seu coração e a 
Senadora Kátia no coração de todos nós aqui, dos seus 
80 Pares, amiga de todos e competente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está com a nota 10. Não me faça baixar.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, V. 
Exª vai me retomar o tempo dos elogios a V. Exª e à 
Senadora Kátia Abreu. Mas ela concedeu ao Senador 
Magno Malta 48 minutos. Eu não vou precisar de 48 
minutos, só de 45, que é o grande número que todos 
nós temos que seguir agora.

V. Exª tirou o meu raciocínio, Senador Mão San-
ta, como sempre.

Mas vou encerrar aqui a questão da Apyterewa, 
aguardando que o Ministro Luiz Paulo Barreto conce-
da essa audiência ainda amanhã para que possamos 
conversar sobre isso.

Ontem, segunda-feira, fomos a São Sebastião da 
Boa Vista. São Sebastião da Boa Vista é um Município 
no arquipélago de Marajó, arquipélago do nosso Se-
nador Mário Couto. Lá, o Deputado Megale; o Wilton 
Lima, que é ex-vice-Prefeito; a viúva do ex-Prefeito 
Xidó, Dona Donete; o Patrick, representante dos pro-
fessores; e eu ouvimos depoimentos. Fizemos lá o “O 
Pará que Queremos” e ouvimos depoimento do irmão 
Marinho, da Márcia Pompeo, do Natanael do Serrão, 
do João do Xidó e do José Socorro. As reclamações 
são as mesmas: saúde, segurança, educação.

Senador Mão Santa, V. Exª me disse que teve um 
embate com o Senador Mário Couto sobre qual era o 
pior Governo: se o do Piauí ou o do Pará. V. Exª disse 
que o Senador Mário Couto admitiu que é o do Piauí. 
Quero discordar do Senador Mário Couto. O pior é o 
do Pará, até porque, quando há convergência, como 
é o caso em São Sebastião da Boa Vista – Governo 
Federal, PT; Governo Estadual, PT; Governo Municipal, 
PT –, é o caos total. Não se salva ninguém.

Então, todos os Vereadores são de Oposição. 
São quatro do PT, três do PSB e dois do PDT. Eles não 
foram ao encontro, apesar de terem sido convidados, 
porque o encontro é suprapartidário; mesmo assim, 
nos receberam na Câmara Municipal. Quero aqui pa-
rabenizar o Presidente, Vereador Reinaldo, do PT, e 
os Vereadores Aílson, do PDT, Tia Zeca, do PSB, e o 
Vereador Eca, do PSB. Os quatro são de Oposição, 
mas não são oposição ao Município. Estiveram conos-
co, dando também as informações que precisávamos 
colher para a confecção do documento “O Pará que 
Queremos”.

Mas quero só, rapidamente, citar duas coisas. Ao 
andar pela cidade – que é pequena, e se caminha a pé 
–, encontrei lixo. A Prefeitura não tira da rua, amontoa 
junto às árvores e aos postes. Então, vi o que nunca 
tinha visto: um papelão em que se lia: “Vítor, me leva.” 
E eu quis saber quem era Vítor. Vítor é o funcionário 
da Prefeitura que tem a obrigação de tirar o lixo da rua 
e não tira. Portanto, Vítor, tire o lixo de São Sebastião 
da Boa Vista, porque o povo já não aguenta isso.

Quero dar um recado aos professores que fize-
ram concurso em 2004. Para cumprir a determinação 
do Ministério Público, a Prefeitura abriu concurso; e 
os professores aprovados foram nomeados. Houve 
a eleição, e entrou o Prefeito do PT, que demitiu os 
concursados. Nunca vi isso. Eles entraram na Justiça, 
foram reintegrados e foram demitidos. Ou seja, até hoje 
eles estão brigando na Justiça para cumprir o direito 
que eles têm de ser definitivamente incorporados ao 
quadro do magistério municipal de São Sebastião da 
Boa Vista.

Quero dizer a esses professores que vou pedir 
uma audiência ao Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado, Dr. Rômulo Nunes, para conversar com 
ele sobre o processo que tramita na Justiça por esses 
anos todos.

Para encerrar, Senador Mão Santa, eu queria fa-
zer aqui dois requerimentos que encaminho à Mesa. 
Um requerimento de aplauso ao Município de San-
tarém, que é um Município polo da região oeste do 
meu Estado. Tive oportunidade de fazer um projeto 
para instalar ali a primeira universidade no interior da 
Amazônia, que é a Universidade Federal do Oeste do 
Pará, que está lá já funcionando. Mas hoje Santarém 
completa 394 anos de existência. Então, eu quero 
mandar um abraço e faço este registro pedindo, de 
acordo com os termos do art. 222 do Regimento, e 
ouvido o Plenário, que seja consignado nos Anais do 
Senado voto de aplauso ao Município de Santarém 
pelo transcurso, no dia de hoje, dos seus 394 anos de 
existência. Que seja dado conhecimento à Prefeita, do 
PT, ao vice-Prefeito, do PMDB, ao Deputado Federal 
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Lira Maia, ao Deputado Estadual Alexandre Von, aos 
Vereadores da Câmara Municipal de Santarém e à 
Associação Comercial e Empresarial de Santarém. A 
justificativa não precisa dizer. Santarém é a pérola do 
Tapajós. Tem a cerâmica conhecida mundialmente e 
tem a praia que o jornal inglês The Guardian colocou 
como uma das dez melhores praias do mundo, que é 
a praia de Alter do Chão, que precisa ser conhecida 
por todos. 

Eu lamento que, ao fazer este voto de aplauso, 
eu tenha que dizer ao Chiquinho, que é o Presidente 
da Associação dos Moradores do Bairro Aeroporto 
Velho, que a Prefeita quer tirar a área que foi concedi-
da a vocês pelo Comando do Exército. Essa Prefeita 
não vai fazer isso, não. Ela é minha amiga. Maria do 
Carmo, crie juízo, crie juízo! A área foi transferida pelo 
Comando do Exército para a associação. O Senador 
Flexa Ribeiro vai defender. Pela primeira vez, eu vi, 
Senadora Kátia Abreu, a quem eu peço um minuto só, 
pela primeira vez, eu vi uma associação de sem ter-
ra, sem moradia, agir dentro da legalidade. Passaram 
cinco anos pleiteando a terra; quando conseguiram, a 
Prefeita vem e diz: “Não, a terra é da Prefeitura. Não 
vai ficar”. Nós vamos lutar, Chiquinho, com todos vo-
cês, até nós conseguirmos, se Deus quiser, deixar a 
área com essas 500 famílias que lutam durante cinco 
anos para conseguirem espaço para acomodar com 
dignidade seus filhos. 

Finalizando, quero também requerer um voto de 
pesar. De acordo com os arts. 218 e 221, pelo falecimen-
to do pecuarista Joaquim Elias Lopes, lá no Município 
de Rondon do Pará, no último dia 11 de junho. 

Peço a inserção em Ata de voto de profundo pe-
sar, apresentação de condolências à família e comu-
nicação deste voto ao sindicato dos produtores rurais 
de Rondon do Pará, que tem como Presidente a nossa 
amiga Cristina Malcher.

É lamentável dizer – e já estivemos aqui diversas 
vezes para falar da insegurança no Estado do Pará, 
porque quem sai à rua não sabe se volta vivo –, mas 
a Cristina Malcher me relatou um fato que aconteceu 
agora, depois do jogo do Brasil, no domingo.

Terminado o jogo do Brasil, a população de Ron-
don foi para a praça para festejar e, às 20 horas e 30 
minutos, em plena praça pública, no bairro da Jarde-
lândia...

(Interrupção do som)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Já con-

cluo, Sr. Presidente. 
Uma pessoa saiu atirando, matou dois inocentes 

e baleou mais dois. Entre os mortos, estava o Sérgio 
Moreira Figueiredo, 41 anos, fazendeiro, pai de um 

menino de 11 anos e de outro de um ano incompleto, 
e a esposa grávida de quatro meses.

Essa é, lamentavelmente, a situação da segu-
rança no Estado do Pará, pela qual a Governadora 
fez um grande trabalho ao longo desses quatro anos: 
de desgoverno na área de segurança. Os soldados 
militares, civis e Corpo de Bombeiros têm que ter o 
nosso aplauso, porque eles são bravos ao cumprir 
sua missão.

(Interrupção do som)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Senador Flexa Ribeiro. Já quer entrar na telinha a Se-
nadora Kátia Abreu.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não têm 
apoio do Governo. A grande obra da Governadora na 
área da segurança foi trocar a cor da farda dos policiais 
militares. Essa é a grande obra. Não entendi até hoje o 
motivo. Ela deve saber ou os seus assessores devem 
saber o motivo pelo qual ela trocou a farda de todos os 
policiais militares para um verde claro, uma cor meio 
estranha, em vez de comprar colete, munição, treinar 
o pessoal, melhorar o salário dos policiais.

Senador Mão Santa, essas eram as notícias 
boas, Senadora Kátia Abreu, e outras lamentáveis do 
meu Estado do Pará.

Agradeço a paciência da Senadora Kátia Abreu, 
que com certeza é solidária; dois companheiros dela 
morreram. Um faleceu por doença. Era fazendeiro, 
pioneiro de Rondônia. O outro foi morto por falta de 
segurança no Estado do Pará.

Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, 
a Sra. Kátia Abreu deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senadores 
que está convocada sessão conjunta do Congresso 
Nacional, a realizar-se dia 23 do corrente, quarta-
feira, às 12 horas, no plenário da Câmara dos Depu-
tados, destinada a apreciar o Projeto de Lei nº 3, de 
2010-CN, que “altera o inciso XVIII do art. 4º da Lei nº 
12.214, de 26 de janeiro de 2010, que estima a receita 
e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 
de 2010”.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com a palavra a encantadora e brava Senadora Kátia 
Abreu, do Tocantins.

A SRª KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Senador Mão Santa.

Eu gostaria hoje, Sr. Presidente, de conversar 
com os colegas Senadores e Senadoras e com aqueles 
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brasileiros que nos dão a honra de acompanhar a TV 
Senado e o trabalho que estamos fazendo no Senado 
Federal a respeito da questão ambiental, a respeito do 
Código Florestal, essa grande polêmica nacional, e a 
respeito das possíveis mudanças, dos possíveis avan-
ços e dos cuidados que nós precisamos ter diante de 
uma questão tão importante para o Brasil.

Eu não quero aqui, Sr. Presidente, entrar nos de-
talhes das mudanças ou não do Código, do relatório 
do Deputado federal do PCdoB Aldo Rebelo, mas eu 
gostaria de iniciar falando sobre uma questão fundiária, 
e não específica e diretamente ambiental.

Sr. Presidente, os brasileiros têm muita razão em 
se preocupar com a questão ambiental. O medo das 
crianças, dos jovens, dos idosos, dos pais e mães de 
família com relação à questão ambiental é verdadei-
ro, é preocupante. O meio ambiente precisa de cuida-
dos, mas nós não podemos deixar que um assunto 
importante, que precisa ser tratado com racionalidade 
e principalmente com o apoio da ciência se transfor-
me numa religião, se transforme num dogma, sen-
do proibido tocar nesse assunto, como se a questão 
ambiental, assim como questões da saúde, questões 
da educação, questões da violência também não pu-
dessem ser discutidas por esta Casa ou por qualquer 
brasileiro que assim entender fazê-lo. Um pequeno 
grupo de pessoas, Sr. Presidente, estabeleceu uma 
norma: apenas eles podem discutir meio ambiente, 
apenas eles podem discutir Código Florestal, como se 
fossem os únicos interessados e os únicos guardiões 
da questão ambiental no País. 

A nossa preocupação é resolver a questão do Có-
digo Florestal sem exageros, sem transformar isso num 
dogma, numa religião e numa reserva de mercado.

Portanto, eu gostaria de tentar aqui, com todo 
esforço e empenho, esclarecer aos meus colegas e 
àqueles que nos ouvem alguns detalhes importantes 
que aqueles que se dizem os únicos defensores do 
meio ambiente não dizem em hora nenhuma. Não di-
zem e não sei por que não dizem, mas eu gostaria que 
pudessem vir à público debater comigo, contraditar nas 
comissões do Senado, ponto por ponto, calmamente, 
tranquilamente, porque, Sr. Presidente, quem cavalga 
a razão não precisa usar esporas. E nós procuramos 
todos os dias cavalgar a razão. Nós não somos donos 
da verdade. Humildemente, os produtores rurais do País 
estão procurando aprender sobre meio ambiente, o que 
é importante de verdade fazer. Porque nós queremos 
produzir, sim, continuar ajudando o País, mas com a 
consciência tranquila de que não estamos destruindo 
o bem natural, aquele que nos favorece.

E é importante entender que, se para todos a 
questão ambiental é fundamental, para os produtores 

rurais do Brasil e de todo o planeta há um componente 
a mais: os produtores não conseguem produzir satisfa-
toriamente sem água, os produtores não conseguem 
produzir satisfatoriamente sem o equilíbrio da biodiversi-
dade, porque, se não, as pragas e as doenças tomarão 
conta da nossa produção. Nós não podemos produzir 
em áreas degradadas, porque isso diminui a nossa 
produtividade e dá prejuízo ao nosso bolso. Então, os 
produtores rurais são também verdadeiros interessa-
dos no equilíbrio ambiental para que a sua produção 
continue de forma equilibrada e sustentada.

Portanto, Sr. Presidente, na condição de Senado-
ra, também produtora rural e Presidente da CNA, eu 
gostaria de aqui dar alguns dados importante, embora 
os dados, os números às vezes cansam as pessoas, 
mas são dois dados da maior importância que nós co-
letamos no Censo Agropecuário do IBGE, que é feito 
a cada dez anos no País. O último censo foi feito em 
2006. Infelizmente, ele só foi publicado neste ano, com 
quatro anos de atraso. A normalidade são dois anos 
até que todos os dados possam ser contabilizados, 
possam ser tabulados. É natural esperar dois anos, 
mas esperar quatro anos, Sr. Presidente, foi uma per-
da terrível para o Brasil, mas, de qualquer sorte, nós, 
com quatro anos de atraso, estamos aqui com o Cen-
so Agropecuário 2006, feito pelo IBGE. E é de lá que 
nós tiramos estes números que eu quero apresentar 
ao Brasil e aos nossos colegas Senadores.

O Brasil inteiro, Sr. Presidente, todo o território 
nacional tem 850 milhões de hectares. O Brasil é um 
dos maiores países do mundo. Quando falamos de 
Código Florestal, da mudança do Código, do avanço 
e da modernização do Código, não estamos tratando 
dos 850 milhões de hectares. Por quê? Porque, na 
verdade, apenas 330 milhões de hectares estão nas 
mãos dos produtores rurais, nas mãos da iniciativa 
privada. Portanto, apenas 38,8% – podemos arredon-
dar para 40%, não faz mal –, apenas 40% estão nas 
mãos dos produtores do Brasil. Mas, se são 40% nas 
mãos dos produtores rurais do Brasil, o que está sen-
do feito dentro da propriedade privada no Brasil? Mas 
e o restante? O restante do Brasil é formado de quê? 
Por quem? Quem é o dono? Quem está cuidando do 
restante do Brasil?

Eu posso dizer a todos que aqui estão: se, dos 
851 milhões, 330 milhões, arredondando para mais, 
são dos produtores rurais, temos 122 milhões de hec-
tares de parques nacionais, de unidades de conser-
vação, criadas pelos órgãos ambientais, municipais, 
estaduais e federais. 

Mas ainda temos, Sr. Presidente, 
107 milhões de hectares que são reservas in-

dígenas. É só ir somando: 330 milhões dos produto-

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL692



30724 Quarta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010

res; 122 milhões de parques nacionais; 107 milhões 
de reservas indígenas, em que também não se pode 
produzir nem desmatar.

Nós ainda temos 2 milhões e 100 que são desti-
nadas às cidades, à infraestrutura das cidades. E ainda 
temos 150 milhões de hectares de terras devolutas, do 
Incra, do Governo Federal do nosso País. E 138 mi-
lhões de hectares são destinados a “outros usos”. Aí 
estão incluídos áreas da Marinha, áreas do Exército, 
ilhas, enfim, uma infinidade de espaços que ainda não 
está definida pelo IBGE nacional. Mas é fato que, dos 
850 milhões de hectares, apenas 330 são dos produ-
tores rurais. Ponto.

Do que estamos tratando no Código Florestal 
Brasileiro que mais tem trazido polêmica para a sua 
mudança? Uma instituição que se chama reserva le-
gal. O que significa reserva legal? Aumenta, diminui, 
extingue. O que fazer com a reserva legal? Em primeiro 
lugar, eu gostaria de dizer aos brasileiros, aos Sena-
dores, às Senadoras, que a reserva legal só existe no 
Brasil. Considerando todo o Planeta, não existe reserva 
legal em nenhum lugar do mundo.

Portanto, se um pequeno produtor assentado da 
reforma agrária ou um pequeno produtor de uma as-
sociação que não seja da reforma agrária, se ele tiver 
dez hectares, 20%, se ele não estiver na Amazônia, 
é reserva legal, onde ele não pode produzir nada. Se 
for um produtor de cinco hectares, 20% disso – dois 
vezes cinco dez – um hectare, e ele não pode produzir 
nada. Se ele estiver lá na nossa Amazônia e tiver 10 
hectares, em 8 hectares ele não pode produzir nada. 
Só sobram 2 hectares. Se ele estiver lá no cerrado do 
meu Estado do Tocantins – e ninguém sabe por que 
a reserva legal do cerrado do Tocantins é maior do 
que os demais cerrados do Brasil, sendo a mesma 
vegetação – se esse pequeno produtor de 10 hecta-
res estiver lá no meu Tocantins, ele tem que deixar de 
reserva legal 35%; portanto, em 3 hectares e meio ele 
não pode produzir nada. É pouco? É muito? Nós temos 
que perguntar a esses produtores e também pergun-
tar ao Governo brasileiro com relação à quantidade de 
produção de alimentos deste País. 

Mas, Sr. Presidente, essa reserva legal surgiu do 
quê? Surgiu de onde? Quem inventou a reserva legal? 
Em 1934, o mundo era tocado por carvão à lenha, e o 
Brasil não era diferente. Portanto, a reserva legal, por 
incrível que pareça, foi criada para guardar uma reserva 
para que a madeira, que era matéria prima do carvão, 
que gerava energia, não acabasse. Essa reserva legal 
tão decantada foi criada para preservar a queima que 
viraria carvão; carvão energia. E, hoje, essa reserva 
legal é tão defendida pelos ambientalistas – alguns 
deles se julgam os donos da verdade. Eu todo dia 

procuro ler e estudar, para aprender com humildade, 
Presidente. Mas esses ambientalistas que se julgam 
donos da verdade não sabem que essa reserva legal 
que era para preservar a madeira para queimar, para 
não faltar energia, foi transformada do dia para a noite 
numa reserva florestal, numa reserva ambiental. 

O que tem de mais ou de menos nessa transfor-
mação, Senador Cristovam Buarque? Eu vou lhe dizer. 
O que tem de mais ou de menos nessa transformação, 
Senador Cristovam Buarque? Eu vou lhe dizer.

As reservas ou os maciços de preservação têm 
sentido quando garantem os fluxos gênicos, ou seja, 
o cruzamento dos animais e também a multiplicação 
das plantas. Portanto, se eu tenho um pedacinho de 
reserva legal aqui e hectares e hectares de soja, mais 
um pedacinho de reserva legal de lá, como os animais 
vão fazer para terem fluxo gênico, para se encontrarem 
e para fazerem a sua reprodução? Portanto, a reserva 
legal hoje escrita no Código Florestal Brasileiro, que 
veio de um outro conceito, não tem sentido científico 
nenhum. Nenhum! 

Agora, se criarmos os parques nacionais, as uni-
dades de conservação que a lei prevê, se o Governo 
vai lá, desapropria – mas paga, cumpre a Constituição 
direito, não faz parque de papel, como está cheio o 
Brasil e daqui a pouco vamos ver escândalos saindo 
por aí – e paga o produtor que era o dono, para ele 
procurar o caminho dele e para ele comprar um outro 
pedacinho de chão em outro lugar, aí, sim, com um 
grande maciço de preservação de muitos hectares 
reunidos, estaremos preservando a biodiversidade e 
a multiplicação das plantas e dos animais.

Agora, pergunto a todos, aqui, neste momento: 
será que é justo um produtor brasileiro que está pro-
duzindo arroz e feijão ser penalizado porque não tem 
reserva legal sendo proibido de produzir nessa área e 
o Brasil comprar arroz das Filipinas, da China, da Índia, 
onde nunca ouviram falar sobre reserva legal, onde 
nunca houve uma legislação ambiental decente? 

Sr. Presidente, na China, aquele tal glifosato, do 
qual todos reclamam, que é para matar as pragas, as 
ervas daninhas das lavouras lá na China, aquilo que 
resta, aquilo que sobra – porque aqui no Brasil é tra-
tado, fiscalizado e aí sim, depois de tratado, jogado no 
mar ou nos rios – lá vira adubo de novo e é jogado de 
novo nas plantações, preservando apenas 10% da sua 
eficácia, sendo 90% de sujeira e impurezas. 

É esse arroz que esses ambientalistas querem 
que os brasileiros comam? 

Esse arroz nós não vamos comer, Senador Jay-
me Campos. Vamos comer arroz produzido no Bra-
sil, com toda garantia. Não é justo que eu pegue um 
produtor rural lá do sul de Minas, que está lá há mais 
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de 200 anos, passando a propriedade e a tradição de 
pai para filho, dos seus avós e bisavós plantando café, 
produzindo leite, produzindo frutas em Santa Catarina 
(maçã), produzindo cana no Nordeste, produzindo ar-
roz no meu Tocantins e assim sucessivamente, e exija 
que esse produtor brasileiro corte da própria carne, 
reduzindo sua produção. 

Vamos reduzir? É uma decisão nacional? Se o 
Brasil quiser que reduza a produção de alimentos, nós 
só temos que baixar a cabeça e obedecer, mas primei-
ro os brasileiros precisam saber da verdade, que nós 
vamos diminuir a produção aqui e que vamos ter de 
comprar de outro país. Não tem importância. Só que 
aquele outro país não tem reserva legal, não tem APP 
em margem de rios, não tem nada. Então, é de uma hi-
pocrisia que nós estamos tratando. Chega de ter medo 
de tratar essas coisas com transparência.

Sr. Presidente, quero lembrar ainda mais uma ver-
dade que não é minha, mas está no site do Ministério 
do Meio Ambiente: o Brasil, de todos os 850 milhões 
de hectares, como eu citei no início, tem 56% com co-
bertura original, nativa, que ninguém nunca tirou.

“É pouco ou é muito, Kátia?” Não sei, mas posso 
dizer uma coisa: àqueles que estão nos criticando, às 
ONGs lá da Europa, às ONGs lá do Japão que estão 
aqui nos criticando eu vou dizer quanto é que têm de 
área florestal nos seus países. Na Europa inteira não 
tem 1% de cobertura original, nativa. Aqui tem 56%.

Lá, Sr. Presidente, as ONGs, aquelas mais duras 
e críticas com relação à produção do Brasil, que vêm 
lá da Europa, por que não exigem reserva legal dos 
europeus? Quer dizer que nós vamos diminuir a área 
de produção de leite aqui e comprar leite dos france-
ses, comprar leite da Itália, comprar leite e carne da 
Inglaterra, que não têm reserva legal e têm menos de 
1% de cobertura original para prejudicar os brasileiros?! 
A que interesse isso serve, Sr. Presidente?

Quero aqui mencionar os biomas do Brasil e suas 
preservações. O Bioma Pantanal, lá no seu Mato Gros-
so e no Mato Grosso do Sul, Senador Jayme Campos. 
Lá tem 86% preservados. 

O bioma pampa, lá no Rio Grande do Sul, do 
Senador Pedro Simon, do Deputado Onix Lorenzoni, 
do Deputado Heinze, tem 41% preservados. O bioma 
caatinga, no Nordeste brasileiro, tem 63% preserva-
dos. O bioma cerrado tem 51% preservados, a metade. 
O bioma amazônico está com 85% preservados. E a 
floresta Atlântica, que tem a menor parte, 27% preser-
vados. Por que, Sr. Presidente, que a Mata Atlântica 
tem menos espaço preservado e mais áreas abertas 
com alimentos? 

Eu quero lembrar que o Brasil do interior não 
existia. O Brasil do interior só veio existir depois de 

Brasília, em 1960, com Juscelino Kubitschek. Até então 
o Brasil só existia na Mata Atlântica, o Brasil só existia 
até a Serra do Mar e era natural que as pessoas se 
desenvolvessem naquelas áreas onde estavam mo-
rando. Portanto, é por isso que hoje o desmatamento 
lá é proibido. Existem centenas de ações para aumen-
tar e recompor um pouco mais da Mata Atlântica do 
nosso País. 

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dora...

A SRª KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Senador 
Azeredo, Minas Gerais, PSDB, pois não.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dora, nós sentimos sua falta ontem lá em Uberaba. Eu 
estive lá acompanhando o Governador José Serra, no 
debate na ABCZ Zebu. E uma das coisas que foi co-
locada lá – e acho muito importante – é a questão de 
que as matas ciliares, aquelas matas que seguem os 
rios não são contadas como reserva, e deveriam ser 
contadas como reserva. E é um ponto que me pareceu 
muito sensato. Aquilo ali que poderia eventualmente 
ser utilizada também como área agriculturável, como 
área de pastagem. E, na verdade, quando o produtor 
protege o rio, fazendo a mata ciliar, ele está fazendo 
reserva, e isso não é utilizado como reserva.

A SRª KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Exatamente, 
Senador. Infelizmente, não pude estar presente a esse 
importante debate com a presença do candidato José 
Serra, em Uberaba, apesar de ter recebido o convite, 
mas não faltará oportunidade.

Dia 1º de julho, às 9h da manhã, na CNA, nós 
receberemos os candidatos e transmitiremos ao vivo 
o encontro. Estarão lá José Serra e Marina Silva. Infe-
lizmente, a Ministra Dilma não encontrou possibilida-
de de participação na agenda, mas, em outra oportu-
nidade, nós também abriremos para ouvir a Ministra 
Dilma na CNA.

Essa questão também é importantíssima. Além 
da reserva legal, as propriedades do Brasil têm a obri-
gatoriedade de deixar tantos metros à margem dos 
rios. E isso é importante. As margens dos rios, que 
se chamam matas ciliares, são da maior importância 
para a preservação da água. Essa é a grande discus-
são. As margens dos rios e as matas ciliares são os 
verdadeiros espaços, os corredores ecológicos que o 
Brasil pode ter, até chegando ao mar.

Sr. Presidente, quero aqui lembrar o que significa, 
na realidade, essa reserva legal. Do que estamos falan-
do quando exigimos, lá do Rio Grande do Sul, que, de 
repente, recomponha os 20% da sua reserva legal?

Eu recomendo a leitura de um livro lançado há 
pouco do grande escritor Jorge Caldeira, que conta 
a história do Brasil pelos empreendedores. Sem falar 
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de questão ambiental absolutamente, ele demonstra 
a grandeza e o crescimento da produção brasileira 
em mil oitocentos e tantos anos. Em 1800, a área de 
trigo plantada no Rio Grande passou de sete mil hec-
tares para 212. Portanto, naquela época, não existia 
reserva legal. 

E temos uma Constituição que garante às pes-
soas a não retroatividade da lei principalmente sem 
indenização.

Agora, quero ainda lembrar que, desses 320 mi-
lhões de hectares, Senador Jayme Campos e Sena-
dor Delcídio Amaral, de dois Estados extremamente 
produtores – 38% do Brasil na mão dos produtores –, 
o Censo IBGE 2006 já constatou que 93% já estão 
compostos com cobertura original. Há dez anos, no 
penúltimo censo, eram 56 milhões de hectares nas 
propriedades privadas. Hoje, já temos 93 milhões de 
hectares, quase o dobro em dez anos, de aumento de 
vegetação original.

Alguém poderia perguntar com muita razão: “En-
tão, o Código Florestal é muito bom. Ele está aumentan-
do a área de vegetação original nas fazendas desses 
produtores.” Sr. Presidente, a conta é muito simples. 
Qualquer criança em qualquer colégio pode fazer. Se 
já temos 330 milhões na mão de produtores, tirem 13 
milhões – que são a parte dos rios, das construções, 
das estradas e aquelas áreas que só com milagre de 
Deus para produzir, pois não servem para produção 
– e já se passa para 317. Retirem os 98 milhões de 
hectares de cobertura original nas fazendas, já caímos 
para 219. O Brasil tem 851! Mas vamos esperar mais 
dez anos pelo próximo censo, Senador Jayme Cam-
pos, para também mais 98 a 100 milhões de hectares 
serem retirados de 219 e ficarmos apenas com 100 
milhões de hectares para produzir? 

Sou legalista. Se a lei determinar que é para o 
Brasil virar uma grande reserva legal do mundo, nós, 
produtores rurais, queremos cumprir. Mas a sociedade, 
os brasileiros têm que conhecer a verdade nos deta-
lhes para nos ajudar a decidir. Como é que a sociedade 
decide e nos ajuda a decidir? Através dos seus parla-
mentares, através dos seus Deputados e Senadores, 
na base, ela pode se manifestar, sim.

Então, com 850 milhões de hectares de um Brasil 
extraordinário, um Brasil plano, com terras férteis, com 
água abundante, com seis biomas extraordinários, uma 
riqueza infinita, nós temos o direito de decidir que este 
Brasil inteiro vai virar reserva legal lá dos franceses, 
dos ingleses, dos alemães, dos japoneses, que sola-
param toda a sua reserva?

Eu pergunto aos ambientalistas, aos presidentes 
e representantes das ONGs: o que estão fazendo em 

seus países para que eles possam recompor a sua 
reserva legal? 

O Brasil é o segundo país do mundo em cobertura 
original, mas devia ser o primeiro. Por quê? Porque o 
primeiro é a Rússia e o terceiro é o Canadá. Adivinhem 
por quê. Porque só têm gelo. Então, de verdade, quem 
está abrindo mão de áreas produtivas férteis em favor 
do meio ambiente somos nós. 

E por que os ambientalistas xiitas, radicais, extre-
mistas não falam isso para o mundo e para o Brasil? 
Por que também não fazer elogios ao que nós esta-
mos fazendo?

Nós somos a maior e melhor agricultura deste 
planeta, porque nós somos campeões em produção 
e produtividade e ainda mantivemos 56% da nossa 
cobertura original. E a senhora Europa nem 1% tem; 
a África hoje tem 7,5%; a Ásia tem 5,6%. E nós temos 
56%.

Que dia o Sr. Greenpeace já disse isso? Que dia 
que todas elas já disseram isso? Está no site do Mi-
nistério do Meio Ambiente...

(Interrupção do som.)
A SRª KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Não está 

no site da CNA, não, Sr. Presidente. Está no site do 
Governo Federal.

E, quando se fala, Senadores, em competência 
concorrente, eles querem ser melhores e maiores do 
que a Constituição Federal, aprovada nesta Casa em 
1988, a nossa Constituinte reformada. Ou seja, em 
1988, o Congresso Nacional votou o seguinte: “Ma-
téria de meio ambiente não é mais de competência 
exclusiva da União. Matéria de meio ambiente é de 
competência concorrente.” Significa que esta Casa e 
a Câmara só podem legislar as normas gerais, e os 
detalhes são enviados para os Estados para que cada 
um cuide das suas características, dos seus biomas e 
das suas peculiaridades.

Ah, mas os Governadores são todos uns irres-
ponsáveis, vão destruir o meio ambiente, vão deixar 
que tudo se acabe...

(Interrupção do som.)
(Fora do microfone.)
A SRª KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Engraça-

do, Sr. Presidente, eu nunca vi ninguém reclamando 
que a saúde, que a educação foram para os Estados 
e segurança pública também. Eu nunca vi ninguém 
reclamando disso! Tudo bem que essas áreas não 
vão bem, mas os Estados e os Municípios, de dez 
anos para cá, aumentaram, com exorbitância, os seus 
gastos com saúde e educação, e a União diminuiu os 
seus gastos com saúde. Portanto, não é bem assim, 
não. E eu poderia citar aqui o nome de uma infinidade 
de Governadores que têm espírito público, que são 
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responsáveis, que são políticos com idoneidade e que 
sabem cuidar dos seus Estados. 

Fora isso, para aqueles que não têm tanta res-
ponsabilidade, nós temos uma instituição que é cha-
mada Ministério Público Federal, nós temos as ONGs, 
aquelas de boa-fé que podem fiscalizar os Estados. 
Agora, sabem por que não querem a competência 
concorrente, Senador Delcídio? Eu imagino, tenho al-
gumas suposições...

(Interrupção do som.)
A SRª KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Não querem 

perder o poder político e nem o poder financeiro com a 
descentralização extremamente democrática da ques-
tão ambiental. Querem ficar concentrados em Brasília, 
dentro do Congresso Nacional, com os recursos do 
Ministério, querendo indicar ministro, querendo indicar 
políticas públicas etc. Quero ver essas ONGs fazerem 
política lá em Dourados, lá no Axixá do Tocantins, lá 
em Campo Grande; quero ver elas irem lá para o Pan-
tanal. Eu quero ver elas rodarem o Brasil inteiro, lá na 
Amazônia, onde tem malária, onde tem dificuldades, 
não tem luz, não tem estradas... Vão fazer manifesta-
ção de ONG no interior do Brasil, como nós políticos 
vamos para o nosso interior e o conhecemos como a 
palma da mão. Não querem sair de Brasília. Querem 
ter o controle político e financeiro das ações de meio 
ambiente. Por isso não querem a competência con-
corrente. Não existe argumento. Está na Constituição 
Federal. E nós precisamos ter a coragem, e nós temos, 
de votar para que os Estados, com suas Assembleias, 
e confiando nas instituições estaduais,...

(Interrupção do som.)
A SRª KÁTIA ABREU (DEM – TO) – ...no Minis-

tério Público, no nosso Judiciário, nas instituições civis, 
para que elas possam fiscalizar.

E aqui no Senado e na Câmara não vamos deixar 
ir de qualquer jeito para os Estados, não. Nós vamos 
votar aqui as regras gerais, vamos amarrar tudo aqui 
direitinho, para não deixar ninguém solapar o Brasil.

Estamos propondo uma moratória de cinco anos, 
enquanto não fizer o zoneamento econômico e eco-
lógico, que tem quase vinte anos e não teve dinheiro. 
Não teve dinheiro do Orçamento para poder fazer zo-
neamento no Brasil inteiro. Essa é a importância que 
se dá ao meio ambiente.

Aqui, no Brasil, Sr. Presidente, Ministro de Meio 
Ambiente está fazendo gincana, competição, para o 
seu currículo, de quem saiu do Ministério com o maior 
número de hectares desapropriados para Unidade de 
Conservação, de forma irresponsável.

O jornal O Globo vai soltar matéria esses dias: 
nós precisamos de R$30 bilhões para pagar aos pro-

dutores que tiveram suas terras desapropriadas para 
se tornarem áreas de conservação...

(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Conclua, Senadora.
A SRª KÁTIA ABREU (DEM – TO) – ...e não fo-

ram indenizados.
Só na Serra da Bodoquena, no Mato Grosso do 

Sul, há 42 anos, uma área foi desapropriada e os pro-
dutores jamais foram indenizados. Agora, há pouco, 
no Paraná, um juiz federal deu ganho de causa a uma 
associação de pescadores que, há 13 anos, teve sua 
área decretada como Unidade de Conservação e os 
pobres pescadores nunca foram indenizadas, pessoas 
humildes, pobres, que não receberam indenização. O 
juiz mandou devolver à associação essa unidade de 
papel, como ele diz em sua decisão. Irresponsabili-
dade total.

Mas são craques, Sr. Presidente, são craques para 
entrar na rede, na Internet, e ficar o dia todo plantado, 
batendo papo na rede e enganando pessoas.

Basta, Sr. Presidente!
A juventude brasileira, essa que está na rede da 

Internet, que está procurando se atualizar com as in-
formações, que ela possa estar atenta e ouvir todas 
as versões e não só uma mentira, uma farsa que pre-
tendem contar no Brasil.

Eu agora quero ver o que vão dizer...
(Interrupção do som.)
A SRª KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Último mi-

nuto, Sr. Presidente.
Eu aqui quero ver o que vão dizer de Aldo Rebelo, 

porque, enquanto os ruralistas eram os relatores das 
matérias de meio ambiente, é porque eram parciais, 
queriam destruir o mundo todo, iriam desmatar tudo. E 
agora? E agora? Aldo Rebelo é do PCdoB, do Partido 
Comunista, não é produtor rural, um homem da maior 
dignidade, da maior integridade, de uma folha corrida 
exemplar e está lá relatando o Código Florestal com 
maestria, com brilhantismo, ouvindo todas as pessoas, 
mas principalmente ouvindo a ciência e ouvindo o bom 
senso de um nordestino que tem sangue nas veias e 
que conhece as dificuldades dos pequenos produtores 
do Nordeste. Das cinco milhões de propriedades rurais 
deste Brasil, 49% estão no Nordeste: são pequenas 
propriedades, de pessoas pobres, humildes.

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que, dos cinco 
milhões de produtores rurais deste País, 2,7 milhões, 
mais da metade, segundo o IBGE, Censo Agropecu-
ário 2006, produzem apenas 8% do VBP nacional. 
Toda a agropecuária brasileira produz em torno de 
R$243 bilhões. Portanto, 2.785.000 produtores, dos 
R$243 bilhões, produzem apenas R$3 bilhões. O se-
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nhor acha que isso é motivo de comemoração? Não 
é, Sr. Presidente. Digo isto com muita tristeza. Oito por 
cento do Valor Bruto da Produção significa, Senador 
Arthur Virgílio, que essas famílias recebem, por ano, 
R$6.900,00. Se dividirmos por doze, essas famílias re-
cebem R$580,00 por mês, famílias de quatro, cinco ou 
seis pessoas. Isto significa que estão abaixo da linha 
da pobreza se nós dividirmos esse salário pelos qua-
tro componentes da família. É desse pessoal que nós 
vamos exigir reserva legal num País de 850 milhões 
de hectares, que só tem 330 na mão dos produtores 
com menos 98 de reserva já em pé, com menos 12 
em que não se produz nada? Um País de 850, que, na 
verdade, hoje, tem menos de 250 à disposição da pro-
dução, nós podemos exigir o quê dessas pessoas? São 
pobres, são pessoas pobres. E não estou aqui usando 
da pobreza deles, da sua fragilidade para convencer 
ninguém. Nós temos os outros 2.100.000 produtores 
que produzem 91% do VBP.

Engano daqueles que querem mentir para o Brasil 
e dizer que esse Código era para proteger os grandes 
produtores.

(Interrupção do som.)
A SRª KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Para proteger 

grande produtor, Senador Mão Santa, os grandes pro-
dutores têm dinheiro para fazer a sua reserva legal. A 
tristeza é que os pequenos e os médios não têm R$10 
mil por hectare para recompor floresta nativa.

Ligue para dez, vinte, trinta empresas de reflo-
restamento e pergunte quanto custa. Agora, ligue para 
a Embrapa também e pergunte se tem muda e se tem 
semente. Ligue e pergunte. Então, nós estamos aqui 
defendendo o quê? Uma farsa? É esse o Brasil que 
nós queremos?

Encerro dizendo que um industrial, em São Pau-
lo, há alguns poucos dias, me disse: “Eu não entendo 
vocês, Kátia, produtores rurais. Sinceramente, não 
entendo vocês. Vocês pensam que são Presidente da 
República, vocês pensam que são Ministros?!” Eu levei 
um choque. “O que o senhor está querendo com isso?” 
“Não, porque vocês ficam brigando para aumentar a 
área de produção. Aumenta a área de produção, au-
menta a comida. Se aumenta muito a comida, o preço 
cai e vocês é que perdem. Quer dizer, vocês estão fa-
zendo o papel do Governo e o Governo fazendo o papel 
de vocês. Na realidade, vocês é que tinham que estar 
torcendo para diminuir a área, para produzir menos e 
o preço de vocês subir e vocês saírem dessa pobre-
za em que estão e dessas dívidas que vocês não dão 
conta de pagar nunca”.

Eu, sinceramente, Sr. Presidente, levei um choque. 
Levei um choque de realidade. Nós estamos desempe-
nhando um papel que não é nosso. Nós queremos que 

o Governo brasileiro abra a boca e diga o que quer de 
nós. É para reduzir a área de plantio? Vamos reduzir 
área de plantio. Se a Base do Governo quer isso, va-
mos votar, mas que arque com as consequências. Há 
quarenta anos, a família brasileira pobre e da classe 
média gastava 50% da sua renda com comida; hoje 
gasta 18%. Que arquem com essa responsabilidade. 
Com a diferença dos 18% para os 50% que gastavam 
no passado, compraram televisão, geladeira, carro, 
puseram seus filhos na universidade, o Brasil cresceu, 
a indústria se implementou... Quer dizer, a agricultura 
faz bem a todos, só não faz bem a ela própria.

Concedo um aparte, para encerrar, ao Senador 
Cristovam.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Ele está inscrito e é o próximo. Aparte não. Aí V. Exª 
terá cassada a inscrição. Ele é o próximo orador. Ele 
comenta.

Eu chamo para a tribuna o próximo orador, Cris-
tovam Buarque.

A SRª KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Obrigada, 
Sr. Presidente.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, pela 
ordem. Quero fazer um aparte à Kátia. V. Exª já cortou 
a palavra do Senador Cristovam, como um direito à or-
dem de inscrição... A Senadora falou tudo aqui. Eu não 
quis nem aparteá-la porque ela deu uma verdadeira 
aula em relação ao Código Ambiental, à verdadeira 
história do que está acontecendo na política ambien-
tal do Brasil. Ela deu uma aula aqui, que, sem dúvida, 
retrata uma verdade.

A Senadora Kátia se esqueceu de dizer o seguin-
te: no Pantanal do Mato Grosso, tanto do Mato Grosso 
quanto do Mato Grosso do Sul, todos os focos de in-
cêndio que estão surgido na época da seca são fruto 
da – hoje existe alguma restrição em relação à criação 
do gado – combustão, porque quem é o bombeiro dos 
pantanais do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul é 
o rebanho bovino que tem lá. Quando se criam aque-
las grandes macegas, dá uma verdadeira combustão e 
aqueles verdadeiros incêndios que têm ocorrido, que V. 
Exª acompanha pela televisão. E isso é fruto de quê? 
Das próprias políticas ambientais, que têm restringido 
uma série de situações para o homem pantaneiro. Por 
outro lado, Senadora Kátia, o mais importante de tudo 
isso que a senhora falou é que V. Exª tapou, calou a 
boca dos ambientalistas.

O Relator da matéria na Câmara é o Deputado 
Aldo Rabelo. Acho que nenhum cidadão pode descon-
fiar do envolvimento dele ou de coisa parecida. Tenho 
andado pelo interior de Mato Grosso – fiz dez cidades 
no fim de semana – e isso nos tem permitido demons-
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trar que, na verdade, esse novo Código Ambiental que 
está sendo discutido no Congresso Nacional é um 
Código real, feito por uma pessoa que ninguém pode 
achar que está sendo tendencioso. Portanto, penso que 
vamos discutir, em nível de Congresso – aprovada na 
Câmara, a matéria virá para o Senado –, e vamos, de 
fato, criar um Código Ambiental para que tenhamos se-
gurança jurídica. Jamais poderá acontecer o que está 
acontecendo: o Governo, todos os dias, baixa decre-
tos; a ampliação de reservas indígenas, de parques. V. 
Exª tem conhecimento de uma restrição que o Gover-
no Federal fez em relação à Bacia do Alto Paraguai, 
no Mato Grosso, que tem lá uma atividade econômica 
baseada na cana-de-açúcar. Lamentavelmente, agora 
essas áreas estão impossibilitadas de ampliação. São 
áreas antropizadas já há muitos anos, tendo surgido 
no ciclo do diamante. Dessa feita, o Governo Federal 
baixou um decreto nefasto, inviabilizando um setor 
que só tem dado alegria para o Brasil. O Lula sai pelo 
mundo inteiro, fazendo a política e divulgando o etanol 
como energia renovável. Entretanto, está inviabilizan-
do uma região – V. Exª conhece e sabe perfeitamente 
que um hectare de cana no Mato Grosso produz qua-
se 100 litros de álcool! Ou seja, é uma das áreas mais 
promissoras nessa atividade econômica.

Portanto, teremos a oportunidade ímpar de, neste 
ano – se possível, é claro –, aprovar esse novo Có-
digo Ambiental para permitir que aquele cidadão que 
produz, que constrói a grandeza do Brasil tenha se-
gurança jurídica.

Parabéns, Kátia! Sou seu eleitor, seu simpatizante. 
Enfim, foi uma verdadeira aula, como uma maestrina, 
que entende do assunto. 

E esses famosos “ongueiros”... Há ONGs que são 
ONGs do bem, e outras, que são ONGs do mal.

A cidade de Colíder – vou dar só um exemplo – 
é pequenininha, Senadora, lá no norte de Mato Gros-
so. Lá há 100 ONGs, todas mamando, às custas do 
Governo; são verdadeiros vigaristas, estelionatários, 
fraudulentos. E, lamentavelmente, as palavras dessas 
pessoas, muitas vezes, têm muito mais importância 
que a das pessoas que estão produzindo.

Enfim, acho que chegou o momento de se pas-
sar uma régua e fazer com que o Brasil tenha a sua 
verdadeira soberania nacional.

Parabéns, Senadora Kátia!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Professor Cristovam Buarque, Senador inscrito. É o 
oitavo da lista.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Mão Santa, Senadores, Senadoras, eu 

havia pedido, Senadora Kátia, a palavra, mas não... 
Senadora Kátia. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senadora Kátia!

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Se-
nadora Kátia, eu havia pedido a palavra não para um 
aparte, mas para um comentário. O seu discurso real-
mente é impactante, é impressionante, bem articulado 
e merece uma reflexão muito grande de todos nós.

A sensação que fica hoje é que nós estamos 
divididos entre aqueles que defendem a produção e 
aqueles que defendem a proteção. A gente precisa com-
binar essas duas coisas. Eu até estava pensando que 
a gente precisa inventar uma nova palavra chamada 
“prodeção”, uma mistura de produção com proteção.

Tenho certeza de que o seu discurso, a sua pa-
lavra não é contra a proteção necessária. Alguns, do-
minados por uma espécie de religião, ficaram presos 
na proteção; e alguns, da outra religião, ficaram presos 
na produção. A gente precisa criar um diálogo nesse 
sentido, um diálogo para que as pessoas se livrem do 
tratamento da produção ou da proteção como coisas 
religiosas, como coisas de fé, e para que analisemos, 
cientificamente e eticamente, qual é o ponto de equilí-
brio entre a proteção e a produção, levando em conta 
não as pressões das ONGs internacionais, que não 
cuidam da proteção lá nas terras deles – tanto que eu 
não vi um discurso, uma fala, uma faixa, nessa crise 
do Golfo do México, nenhuma faixa de ONG; não vi 
barcos do Greenpeace, por quem tenho até certa ad-
miração; nenhum barco do Greenpeace lá perto das 
manchas de petróleo. A maior tragédia, desde que 
caiu ali um meteoro, 65 milhões de anos atrás, que 
destruiu quase toda a vida no planeta. É a pior tragé-
dia. E eu não vejo.

Então, de fato, a gente tem que sair dessa religio-
sidade com que se trata o problema ambiental e cair 
numa visão ética e técnica. Talvez, a senhora seja uma 
das pessoas que pode levar adiante esse diálogo. O 
Aldo Rebelo também pode ser um dos intermediários 
desse diálogo para trazer para o chão os que pensam 
apenas na proteção e, também, aqueles que só pen-
sam na produção. Porque, como eu dizia, não é ficar 
preso às ONGs, mas é pensar a longo prazo. E, no 
longo prazo, de fato, se não cuidarmos de proteger, 
como a senhora própria defende, nós vamos ter pro-
blemas mais adiante, daqui a 50 anos, que é amanhã, 
do ponto de vista da nossa preocupação.

Eu fico feliz com o seu discurso. Ele é provocador 
e permite que a gente comece a pensar de uma ma-
neira mais científica e também ética de compromisso 
com as futuras gerações. Eu gostaria de me colocar ao 
seu dispor para ser um dos intermediários, não com as 
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ONGs, mas entre nós, para discutirmos sem religiosi-
dade, nem do lado da proteção, santa proteção, nem 
do lado da santa produção. Vamos criar a “prodeção”, 
uma produção definida num nível tal que seja possível 
garantir que as futuras gerações não vão pagar um 
preço alto pelo excesso de produção de hoje. 

A Srª Kátia Abreu (DEM – TO) – Muito obrigada, 
Senador. Quero apenas informar, Senador Cristovam, 
que, na Inglaterra, o Ministério da Agricultura e o Minis-
tério do Meio Ambiente são um só, tamanho é o grau 
de entendimento e de racionalidade com relação a es-
ses temas. Infelizmente, aqueles que mais gritam e que 
pretendem ser os grandes e únicos protetores do meio 
ambiente não querem o diálogo; eles vivem do conflito, 
eles se alimentam do conflito. Sem o conflito, eles não são 
ninguém. Então, eles não têm disposição para nenhum 
acordo. O Código Florestal de hoje, a que eles estão se 
agarrando, dizendo que é o melhor do mundo, permite 
desmatamento com licença ambiental, e o Aldo Rebelo 
está propondo uma suspensão de qualquer desmata-
mento por cinco anos. E eles não conseguem dizer isso. 
Eles estão defendendo um Código que permite desma-
tamento, inclusive na Amazônia, e o Aldo quer parar o 
desmatamento no Brasil todo – e nós concordamos – até 
que cada um faça seu zoneamento. Isso é apenas um 
exemplo para mostrar que muitos não querem o diálogo, 
não querem o fim do conflito, porque se sustentam e vi-
vem dele. Há uma boa parte de ONGs que são racionais 
e que querem colaborar, mas aqueles que mais berram, 
que mais gritam e que mais confundem as pessoas não 
querem o fim do conflito. Eles vivem, inclusive econômica 
e financeiramente, do conflito. Muito obrigada.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Ago-
ra, o que vou falar, Senador, tem muito a ver com o que 
a Senadora Kátia falou, embora por um lado completa-
mente diferente. Ela falou da necessidade de terra para 
produzir; eu vou falar da necessidade da engenharia 
para produzir – e fico feliz que o Senador Duque esteja 
aqui, pois é um dos defensores dessa área. 

Quero ler, Senador Mão Santa – e não demora 
muito –, o editorial do jornal Folha de S. Paulo do dia 
de hoje, sob o título “Procura-se Engenheiro”. Ele co-
meça afirmando:

O crescimento econômico vai cobrando a 
conta das deficiências educacionais que persis-
tem no país. A situação na área de engenharia, 
conforme mostrou reportagem publicada [...] 
[na véspera] pela Folha, é dramática.

Entidades do setor estimam que o Bra-
sil perca algo como US$15 bilhões (R$ 26,5 
bilhões) por ano com falhas em projetos de 
obras públicas. O valor, em torno de 1% do 
Produto Interno Bruto, veio à luz em Curitiba, 

na semana passada, durante a realização de 
encontro nacional de engenheiros.

De acordo com a CNI (Confederação 
Nacional da Indústria), cerca de 150 mil vagas 
para profissionais formados em engenharia não 
terão como ser preenchidas até 2012.

Vejam bem, Senadores: em 2012, esperam-se 150 
mil vagas de engenheiros, e nós não vamos conseguir 
preenchê-las. Não preencher as vagas de engenheiro 
significa não preencher a meta de produção, porque 
há uma correlação direta entre a disponibilidade de 
engenheiros e a produção.

Prossigo a leitura:

A evasão, nos 1.374 cursos existentes no 
país, alcança [pasmem!] 80%. [Não são 8%, 
não estou lendo errado] evadem! Dos 150 mil 
alunos que ingressam no primeiro ano, só 30 
mil concluem os estudos.

Mas há algo mais grave:
O diretor da Escola Politécnica da USP, 

uma das mais conceituadas do país, estima 
que apenas 1 em cada 4 estudantes ingressa 
no mercado com formação adequada.

Isso significa que, de cada quatro que entram no 
mercado, depois de formados, um tem competência 
para exercer a profissão. Não aparece. Se fossem mé-
dicos, apareceriam, talvez, imediatamente. Na enge-
nharia, não aparece; fica naquele custo de que falou o 
editorial da Folha de S. Paulo, dos 15 bilhões de per-
da, que a gente paga alto preço pelo custo crescente, 
chamado custo Brasil, pela perda de mercado.

Prossegue a matéria: 
Em sua avaliação, dos 30 mil que concluem os 

estudos, não passam de 10 mil os que deixam as es-
colas anualmente com a necessária competência. Ele 
não diz com a alta competência que o mundo de hoje, 
na economia do conhecimento, exige. Apenas 10 mil 
engenheiros deixam as escolas, anualmente, com a 
necessária competência. 

Quando a gente olha para a China, para a Índia, 
dez mil eles estão formando de doutores. A gente, de 
engenheiros de graduação, só consegue esses com 
a competência razoável. 

“O gargalo traduz-se em mais custos e menos 
competitividade”, como falei há pouco. Muitas delas, 
empresas, veem-se compelidas a compensar o de-
sequilíbrio com investimentos em cursos próprios e 
convênios com faculdades. 

Essa é uma das provas da falência do ensino no 
Brasil. Hoje, as empresas têm de dar cursos, porque os 
engenheiros que elas contratam não estão preparados. 
E não estão preparados porque os que ingressam nas 
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escolas de engenharia não chegam a elas preparados. 
Nós temos um série de fracassos: o fracasso do en-
sino fundamental leva ao fracasso do ensino médio, 
que leva ao fracasso nas universidades, nas escolas 
de engenharia, que leva ao fracasso na produção, na 
competitividade e na capacidade de produzir.

“Cerca de 76% das empresas brasileiras pos-
suem programas de treinamento e formação de mão 
de obra.” Veja que prova do fracasso do sistema edu-
cacional brasileiro: 76% das empresas têm curso de 
formação para a sua mão de obra.

Isso significa que o custo das empresas é ele-
vado pelo que gasta para formar mão de obra que as 
escolas deveriam estar formando. Significa que nós 
pagamos um preço maior ao consumir do que pa-
garíamos. Significa que temos menos condições de 
competir lá fora do que nós poderíamos. E aí entra o 
discurso da Senadora Kátia. Quando mostra a impor-
tância da agricultura, Senador Duque, é porque nós 
estamos perdendo mercado de bens de alta tecnologia 
no mundo. O Brasil é um País que exporta muito, mas 
vá olhar lá que você vê: tirando os aviões da Embraer, 
produto de uma escola de Engenharia, o resto que a 
gente exporta muito são bens agrícolas e minérios, 
como é há 500 anos neste País. 

Somos basicamente um produtor de bens primários, 
agrícolas e minerais. E, no que se refere à indústria, nós 
somos exportadores de bens tradicionais da indústria, 
como automóveis, máquinas não inteligentes e, mesmo 
essas que nós exportamos, se formos olhar o conteúdo lá 
dentro de conhecimento, foi importado antes de a gente 
exportar. Os próprios aviões da Embraer têm um conte-
údo alto de componentes importados quando se trata da 
parte de alto conhecimento ali dentro. Os chips não são 
brasileiros. Os motores não são brasileiros. Aquilo que 
exige alta engenharia a gente tem de importar. 

E é isso que o editorial de hoje da Folha de S.Paulo 
mostra, e não demora muito o que estou lendo: “Gasta-
se na educação formal e de novo no treinamento corpo-
rativo, que não raro vai oferecer ao estudante o que ele 
já deveria ter aprendido na escola”, mas não aprendeu. 
“Com isso, em áreas cruciais, como a engenharia, o 
Brasil vai ficando para trás na competição com outras 
economias emergentes – ao mesmo tempo em que o 
preço da mão de obra qualificada se eleva”. Aumen-
tamos o preço da mão de obra daquela pequena que 
conseguimos. Aumentamos o custo pela deficiências 
na produção por incompetência e exportamos bens 
que não têm alto conteúdo de conhecimento. É uma 
tragédia! É um apagão! Nós nos preocupamos tanto 
com o apagão de energia elétrica. Esse é o apagão 
mais grave do que o de energia elétrica. E a gente não 
se preocupa. 

Daí a importância do editorial de hoje na Folha 
de S.Paulo, que continua dizendo que:

A Câmara Americana de Comércio pre-
tende entregar ao Governo e aos candidatos 
à Presidência um documento com análise e 
proposta para enfrentar a situação.

As principais preocupações voltam-se 
para a má qualidade dos cursos e para o apa-
rente desinteresse dos mais jovens pela área 
de engenharia.

E de onde vem isso? Da educação de base. Nos-
sa educação de base não ensina ciência, não ensina 
matemática como deveria. O aluno não consegue ter 
interesse pelas áreas técnicas. E o Brasil vai fracassar 
por isso. Apenas 7% dos nossos estudantes das uni-
versidades públicas estão na área da tecnologia. Na 
Coréia, é o oposto. Não tem futuro. Não tem futuro a 
economia que não é capaz de, além da terra, de que 
a Senadora Kátia falava ainda há pouco, a economia 
que não tem o outro maior e mais importante de todos 
os capitais, que é a engenharia, até porque hoje a ter-
ra não produziria se não fosse a engenharia agrícola, 
se não fosse a biotecnologia. A terra está cada sendo 
cada vez mais um recurso menos importante do que o 
conhecimento. E o Brasil, com essa imensidão de terra 
que tem, está deixando de priorizar o capital conheci-
mento. Mas a terra vai se esgotar. A terra não produz 
os bens sofisticados que a economia do futuro exige,de 
que a alta rentabilidade necessita. E isso é mostrado 
quando a gente vê a conclusão do artigo:

Após um período de expansão contida, o Brasil tem 
conseguido, nos últimos anos, colher os frutos dos ajus-
tes realizados desde a implantação do Plano Real.

O país dá sinais de que encontra, enfim, um lu-
gar na corrente do crescimento global – mas, se quiser 
continuar avançando, a economia terá de se mostrar 
cada vez mais competitiva e o Estado, mais eficiente. 
Para tanto, a educação precisa estar no topo da lista 
de prioridades.

Essa última frase, Senador Mão Santa, eu vou 
reler: Para tanto, para continuar avançando, a econo-
mia... “Para tanto, a educação precisa estar no topo 
da lista de prioridades”.

Esse é o editorial da Folha de S.Paulo, que con-
clui de uma maneira correta: educação. Não disse 
educação superior nem educação tecnológica; disse 
“a educação”.

Nós precisamos entender o que vem sendo dito 
há tanto tempo: não há educação superior sem educa-
ção de base. A educação superior sem educação de 
base é uma educação frágil e para poucos, e o Brasil 
precisa de muitos engenheiros e bem preparados. Hoje 
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temos poucos e mal preparados. O erro todo está lá 
embaixo numa educação de base para poucos e ruim, 
que faz com que os que chegam à universidade exijam 
que a universidade gaste tempo para ensinar o que 
os alunos já deviam ter aprendido no ensino médio e, 
quando se formam, as empresas gastem dinheiro para 
compensar o que eles não aprenderam nas escolas 
de engenharia.

Não é possível que, até aqui, os candidatos a 
Presidente não tenham falado desse assunto. Há fal-
ta de sensibilidade e de percepção para olhar para o 
futuro. 

A prisão imediata e a curto prazo desses can-
didatos a Presidente está fazendo com que, mais 
uma vez, eles queiram apenas continuar e não fazer 
uma inflexão; eles queiram continuar e não fazer uma 
mudança de rumo, que passa por uma revolução na 
educação, dos primeiros anos até uma reorientação 
da universidade.

O Governo Lula colocou muito dinheiro nas uni-
versidades, mas não mudou nada. Não basta mais 
dinheiro. É preciso mudar a universidade. Não basta 
aumentar o número de alunos. É preciso mudar o perfil 
das profissões que esses alunos escolhem. O Brasil 
tem uma universidade prisioneira das áreas das hu-
manas, e o futuro não virá das áreas das humanas. 
O futuro virá das áreas científicas e tecnológicas, ob-
viamente subordinadas a valores éticos e sociais que 
dependem das humanas.

Mas não queremos fazer isso e não vamos con-
seguir fazer. Enquanto não começarmos a dar ma-
temática e ciências desde os seis anos de idade às 
nossas crianças, não vamos ter lá em cima os grandes 
engenheiros de que precisamos. Ninguém consegue 
fazer grandes pianistas depois que eles chegam aos 
18 anos. O pianista começa aos seis. O engenheiro 
começa aos seis também. Um cientista começa aos 
seis. E não estamos cuidando dessa engenharia aos 
seis anos de idade. Assim, não conseguimos cuidar 
no ensino superior e, então, caminhamos para um fra-
casso mesmo com alta produção e com altas expor-
tações, mas de ferro, laranja e soja – não de chips. E 
não há futuro.

Por isso, o editorial – Senador Suplicy, eu lhe pas-
so a palavra – que li hoje me pareceu tão importante 
que acho que deve ficar registrado nos Anais desta 
Casa. Pelo menos um jornal alertou o Brasil, Senador 
Magno Malta, de que estamos num apagão diante de 
um desastre – como eles dizem.

Alertou a nós. Cabe a nós, Senadores, alertarmos 
as autoridades do Poder Executivo e esperarmos, como 
cidadãos e brasileiros, que alguém ouça esse grito que 
a Folha de S.Paulo deu hoje e que eu parabenizo.

Era o meu discurso, Senador Mão Santa, mas eu 
passo a palavra ao Senador Suplicy, que, obviamente, 
sempre que pede a palavra termina engrandecendo 
o discurso.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Consi-
dero importante o pronunciamento de V. Exª, inclusive 
ao registrar o bom editorial da Folha, hoje, sobre a ne-
cessidade de formarmos mais engenheiros no Brasil. 
E V. Exª tem razão quando diz que a boa formação de 
engenheiros depende de termos uma excelente edu-
cação básica e para um número muito maior de pes-
soas. Então, é importante o alerta que esses dados 
levantados pela Folha de S.Paulo ontem e colocados no 
editorial de hoje fazem a fim de que dediquemos mais 
recursos à educação brasileira, desde o nível fundamen-
tal, básico, até o ensino superior, para que tenhamos 
o número necessário de engenheiros compatível com 
o grau de desenvolvimento econômico que desejamos 
para o Brasil. Gostaria de aproveitar esta oportunidade, 
Senador Cristovam Buarque, ainda mais que V. Exª, 
sendo Senador pelo Distrito Federal, é de Pernambuco, 
e tendo em conta os diversos pronunciamentos hoje 
aqui realizados a respeito das enchentes de Pernam-
buco e Alagoas, para aqui transmitir que o Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva resolveu deslocar-se amanhã 
à noite para, por um dia, na próxima quinta-feira, acom-
panhar de perto e pessoalmente o que aconteceu ali, 
os desastres decorrentes das fortíssimas chuvas e das 
inundações que, inclusive, levaram à morte diversas 
pessoas. Ainda há poucos instantes, o Jornal Nacional 
mostrou uma moça que, grávida, estava sendo levada 
por diversos companheiros, que a estavam ajudando a 
chegar à Santa Casa, mas, infelizmente, faleceu antes 
mesmo de fazer o parto.

(O Sr. Presidente faz soar a capainha.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Um minuto para concluir!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Essa 

foi mais uma das consequências dessas chuvas tão 
pesadas que ocorrem naqueles dois Estados. Então, 
avalio como importante o fato de o Presidente Lula 
considerar relevante acompanhar de perto as medidas 
que ainda hoje aqui mencionei, que foram anunciadas 
pelo Governo. Ele, pessoalmente, vai acompanhar de 
perto as medidas tomadas solidariamente à população 
de Pernambuco e de Alagoas.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Agradeço, Senador, e concluo dizendo a minha solida-
riedade. Estou em contato direto com muitas pessoas 
pernambucanas como eu, com lideranças de Pernam-
buco. Sei do sofrimento dessas pessoas, e todos eles 
contam com o apoio de todos nós desta Casa.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
com um brilhante pronunciamento que Cristovam Bu-
arque insiste na necessidade de formação de técnicos 
para o Ensino Fundamental qualificado.

Agora, pela ordem, vamos chamar um Líder. O 
Líder está ali inscrito.

Pela ordem, Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu que-
ria também registrar a minha solidariedade aos irmãos 
nordestinos, como nós, aos nossos irmãos alagoanos, 
aos nossos irmãos pernambucanos, sofridos com essa 
chuva, com essa calamidade que se abateu sobre os 
Estados de Pernambuco e Alagoas.

Este é um momento de muita solidariedade. As 
pessoas socorrem, o Brasil é solidário. Neste momento, 
chega abrigo, chega água, chega comida. As pesso-
as se juntam às ONGs. Mas precisamos nos preparar 
para os trinta dias depois da tragédia. Porque, trinta 
dias depois, sessenta, some a imprensa, as pessoas 
desaparecem, não há mais como gritar. E é preciso 
dar continuidade. A ida do Presidente Lula deve ser 
um planejamento para dar continuidade, até resolver 
os problemas das pessoas.

Penso que lá em Pernambuco, que é o berço 
dele, e ele não está lá por isso e também por isso, 
porque é o Presidente da República, ele deve mesmo 
dar atenção. Mas, nos próximos trinta dias, sessenta 
dias, Senador Jayme, depois que passa este momento, 
que esfria o sangue, as pessoas ficam abandonadas. E 
elas não podem ficar abandonadas depois; são vidas 
humanas, perderam tudo. É uma calamidade terrível 
que se abate, e estamos acostumados a ver isso no 
Brasil. Quando abate a calamidade, todo mundo cor-
re para ajudar e, trinta dias depois, as pessoas ficam 
abandonadas, e isso não queremos.

Por isso, conclamo o entendimento, que é esse 
planejamento. E abraço as pessoas.

Quero abraçar o meu amigo Paulo Márcio, Ve-
reador de Água Doce do Norte, e seu irmão Marcelo, 
que são meus amigos, são produtores, pessoas que 
geram emprego. Esses dois irmãos são pessoas muito 
queridas na região do norte do Estado, que trabalham 
no café, na lavoura, desde cedo; desde meninos que 
trabalham no café, na lavoura, gerando riqueza para 
o Brasil.

Quero abraçar o Paulo Márcio, com quem es-
tive na semana passada, assim como abraçar o seu 
irmão, Marcelo, que são de Santo Agostinho, distrito 
de gente querida, Santo Agostinho, distrito de Água 
Doce do Norte.

Reservei, Sr. Presidente, este momento para abra-
çá-los, até porque as pessoas que geram emprego me 
encantam, porque quem gera emprego gera honra.

Fica aqui ao Paulo Márcio meu abraço, ao seu 
irmão Marcelo, pessoa muito querida nossa, o meu 
abraço também. E muito obrigado pelo carinho e aten-
ção com que têm tratado a mim e a essa bandeira 
maravilhosa de luta difícil que Deus tem colocado na 
minha mão e que eles, certamente, sempre estiveram 
e vão continuar junto comigo.

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

Na tribuna, como Líder da Minoria, Senador Jayme 
Campos.

Antes, porém, gostaria de agradecer o jornal que 
gentilmente V. Exª me enviou, A Gazeta, de Cuiabá, 
com o artigo: “Do Piauí à vice-presidência da Repú-
blica”, escrito por Helder Caldeira, articulista político, 
palestrante e conferencista. Muito agradecido, Sena-
dor Jayme Campos.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem re-
visão do orador.) – Senador Jayme Campos, gostaria 
de me alegrar com V. Exª. Não traz a vida ao Kaytto. 
Quando o menino Kaytto foi morto, eu e V. Exª estive-
mos juntos no meu gabinete, com o Deputado Fede-
ral – e falha-me na memória o seu nome – tão lutador 
desta causa. O pai do menino Kaytto e a sociedade 
organizada de Mato Grosso estavam sentidos com 
dor pela maneira truculenta, bárbara que esta criança 
tinha sido abusada sexualmente e morta pelo algoz, 
que estava preso por abuso de criança, mandado para 
rua na progressão do regime, abusou de outra criança 
de nove anos e matou o menino Kaytto. Mas agora o 
Presidente Lula sanciona, Senador Arthur Virgílio, a lei 
da pulseira eletrônica, ou seja, o rastreamento eletrô-
nico virou lei. Essa lei não traz a vida do menino, mas 
leva o nome dele. Virou símbolo a figura dessa criança, 
a Lei Kaytto, que é a lei do rastreamento.

Todo preso em progressão de regime, seja abu-
sador de criança, esses desgraçados, ou não, todos 
que vão receber indulto de Natal serão rastreados.

Saiba o Brasil que colocar o nome dessa criança 
é um símbolo, uma homenagem à luta da sociedade 
como um todo.

Homenageio V. Exª na tribuna, V. Exª que aqui 
veio lamentar e chorar o sofrimento dessa criança 
neste plenário e comigo no meu gabinete.

E o esforço feito, Senador Arthur Virgílio, por 
V. Exª, que é Líder do PSDB, para que nós aprovás-
semos aqui o rastreamento, na relatoria do Senador 
Demóstenes, e o Presidente Lula sancionou. O Brasil 
agora tem o rastreamento eletrônico para a progres-
são de regime.
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Essa Lei Kaytto, de que me orgulho muito por 
ter sido o autor, não traz a vida a essa criança, mas a 
memória dele será lembrada por todos nós. Cada des-
graçado desse que, por conta de progressão de regi-
me – eles deveriam apodrecer na cadeia –, for à rua, 
certamente estará sendo vigiado por um satélite.

Homenageio V. Exª, Senador Jayme Campos, por 
ter sido parte significativa da aprovação dessa lei, hoje 
sancionada pelo Presidente e lei no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Jayme Campos, da tribuna, com a palavra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Se me permite, Sr. Presidente, é 
só para uma correção de informação. Infelizmente, foi 
a criança que faleceu da mãe Severina, há pouco no-
ticiado. Então, eu queria dar essa informação sobre o 
que acabo de relatar há pouco em aparte ao Senador 
Cristovam Buarque.

Obrigado.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT.Pela Lide-

rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu quero, antes de mais nada, ho-
menagear o Senador Magno Malta pela sua luta aqui, 
uma vez que lei de autoria de S. Exª foi aprovada. Eu 
tenho acompanhado o seu trabalho em defesa das 
crianças brasileiras. Indiscutivelmente, eu imagino que 
leis como essa, aprovada aqui no Senado, é que vão 
nos permitir pelo menos rastrear, de forma eletrônica, 
esses marginais.

Penso que o Kaytto passa a ser um símbolo na-
cional e que o povo do Mato Grosso será eternamente 
grato a V. Exª não só porque aprovou esse projeto, mas 
também pela bandeira que levantou em defesa das 
crianças, sobretudo daquelas menos afortunadas, que, 
muitas vezes, estão à margem de políticas públicas que 
as defendam. Portanto, são indefesas essas crianças 
de que esses marginais têm-se aproveitado.

V. Exª é Senador pelo Estado do Espírito San-
to, mas imagino e tenho quase certeza absoluta, não 
posso garantir 100%, seria Senador por Mato Gros-
so também, talvez em situação melhor, proporcional-
mente em termos de voto, pelo trabalho que o senhor 
tem feito.

Acompanhei as duas visitas que V. Exª fez a Mato 
Grosso. Vi a repercussão que teve a sua primeira visita 
a Mato Grosso, que permitiu até mesmo que o Gover-
no estadual adquirisse e dotasse os 141 Municípios, 
seus conselhos tutelares, de um carro para atender aos 
conselhos tutelares. Isso foi fruto daquela sua visita, foi 
fruto de seu trabalho aqui neste Senado em defesa de 
nossas crianças, para que nós possamos, se possível, 
acabar no Brasil com essa tal da pedofilia. Acho que 
é o maior câncer, acho que é a doença deste século, 

esses pedófilos, que usam muitas vezes as nossas 
crianças, da sua pureza e delas têm abusado.

Portanto, nós, do Mato Grosso, queremos ho-
menageá-lo na certeza de que este seu trabalho vai 
ficar marcado, indiscutivelmente, na história do Sena-
do Federal, por meio de políticas duras, severas, que 
vão permitir que esses marginais não só, se possível, 
apodreçam nas cadeias, mas, quando houver essa 
progressão das suas penas, possam ser monitorados 
por meio de instrumentos como o rastreamento ele-
trônico. Quero cumprimentar V. Exª, desta tribuna, na 
certeza de que o povo do Mato Grosso também se 
sente representado por V. Exª nesta Casa.

Mas, Sr. Presidente, a sociedade, de maneira ge-
ral, está em constante contato com o fisco municipal, 
estadual e federal, ora em função dos recolhimentos 
de tributos, ora em busca de informações ou, ainda, vi-
sando adequar suas situações perante estes órgãos.

Num País como o nosso, onde a multiplicidade 
de obrigações tributárias obriga empresas e cidadãos 
a se familiarizarem com um sem número de normas 
e documentos fiscais; num País como o nosso, cujas 
distâncias se medem, não raro, em milhares de quilô-
metros e onde as condições de acesso às localidades 
do interior nem sempre facilitam a vida do contribuinte, 
a presença de órgãos fiscalizadores em número cada 
vez maior de cidades tem sido uma conquista para o 
bem-estar do povo brasileiro. Digo isso em relação, 
sobretudo, ao meu Estado do Mato Grosso, que pos-
sui 900 mil km².

A capilaridade dos postos e agências da Recei-
ta Federal, espalhados por todo o Brasil, é exemplo 
disso. Principalmente ao agregar serviços previden-
ciários, tais pontos de atendimento prestam serviços 
de extrema relevância.

No meu Estado do Mato Grosso, Senador Mão 
Santa, por exemplo, a Receita Federal disponibiliza 
dez unidades de atendimento unificado, localizadas em 
Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Garças, Cáceres, 
Cuiabá, Diamantino, Mirassol D’Oeste, Rondonópolis, 
Sinop e Tangará da Serra.

Desde o ano passado, vimos tentando a instalação 
de mais um dessas unidades no Município de Prima-
vera do Leste, um dos Municípios mais prósperos de 
Mato Grosso, ao longo da BR-070. Tentamos viabilizar 
também uma agência da Receita Federal.

Este Município já corresponde a quase um terço 
da demanda de documentação protocolada em Ron-
donópolis, contingente que cresce a cada dia, com-
prometendo o bom atendimento e impondo grandes 
distâncias aos usuários, com o consequente dispêndio 
de tempo e dinheiro.
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Primavera do Leste é um Município-polo e en-
contra-se em uma localização estratégica. Tem sido a 
base financeira, escolar, universitária, bancária, médica, 
comercial e industrial para os Municípios vizinhos, tais 
como Santo Antonio do Leste, Poxoréu, Paranatinga, 
Novo São Joaquim, entre outros.

O pedido se justifica também pela concentração 
populacional da região com mais de 100 mil habitan-
tes, sendo que Primavera do Leste ocupa o 4º lugar 
em arrecadação previdenciária no Estado.

Com cerca de 60 mil habitantes e área territorial 
de 5.472 km², Primavera do Leste conta em sua re-
gião com mais de 700 estabelecimentos de agrone-
gócio e mais de 3 mil empresas de pequeno, médio 
e grande porte.

Seu potencial se demonstra pela instalação de 
um complexo industrial para esmagamento de soja, 
produção de óleo comestível e farelo, com capacidade 
mensal de processamento para 10 milhões de sacas 
e de uma granja com capacidade de produção de 3,8 
milhões ovos in natura por dia.

Ante as reais possibilidades de expansão, a aber-
tura da unidade de atendimento da Receita Federal na 
cidade de Primavera do Leste trará inúmeras vanta-
gens também às cidades vizinhas, diminuindo consi-
deravelmente o fluxo de movimentação de processos 
no referido órgão das unidades de Rondonópolis e 
Cuiabá, com racionalização administrativa e sensível 
redução de custo para o contribuinte.

Importa, finalmente, salientar que o Município 
já disponibilizou local para a construção do referido 
órgão, por meio de doação, nos termos da Lei Muni-
cipal nº 1037/08.

No intuito do encaminhamento desta reivindi-
cação justa e oportuna, coloco-me à disposição dos 
setores interessados, sobretudo da Associação Co-
mercial de Primavera do Leste, por intermédio de sua 
Presidente, Ângela Maria Frizon, e demais diretores, 
bem como da população daquela municipalidade e de 
seus representantes, na pessoa do estimado Verea-
dor Volnei Lorenzzon e seus Ilustres Pares na Câma-
ra Municipal, perante os quais reitero minha especial 
consideração.

Fica aqui, então, meu empenho e meu apelo às 
autoridades competentes da Secretaria da Receita 
Federal, no sentido de que envidem esforços no cri-
terioso exame desta solicitação, cujo atendimento, 
no meu entender, trará grandes benefícios fiscais e 
previdenciários para o povo mato-grossense e para a 
administração pública como um todo.

Portanto, Sr. Presidente, concluindo, acho que é 
fundamental a instalação da agência da Receita Fe-
deral lá em Primavera. Por incrível que pareça, nos 

últimos tempos, o Governo Federal tem desativado 
alguns órgãos federais. Por exemplo, em Poxoréu, cida-
de centenária, o Governo Federal agora está fechando 
uma agência do INSS. Além de não estar ampliando a 
rede de atendimento, o Governo Federal, não sei por 
que motivo, está fechando... Ele fechou a Receita Fe-
deral em São Félix, e, agora, quer fechar o INSS em 
Poxoréu. Imagino que o Governo, que tem um papel 
preponderante de facilitar o atendimento à sociedade, 
não tem feito isso. Portanto, eu acho que criar agência 
da Receita Federal em Primavera do Leste é o mínimo 
que o Governo Federal tem a oferecer àqueles que, 
certamente, recolhem os seus tributos.

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

Esse foi o Senador Jayme Campos, que representa a 
grandeza do Mato Grosso do Sul...

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Fora do 
microfone.) – Do Mato Grosso. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –...
do Mato Grosso, que é mãe do Mato Grosso do Sul e 
representa os produtores do Brasil. 

O Senador Jayme Campos falou como Líder. 
Agora é a vez de um orador inscrito, de Minas; depois, 
antecipo para o Brasil que é a vez do Líder Arthur 
Virgílio e do Senador Delcídio Amaral. É bom porque 
fica garantida a audiência ao anunciar esses grandes 
líderes. 

Minas...
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 

Libertas Quae Sera Tamen. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Que bom: Libertas Quae Sera Tamen. 
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB-MG) – Exa-

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

Libertas Quae Sera Tamen. 
O Aécio devia ser era Vice-Presidente da Repú-

blica, não por ele, mas para que V. Exª continuasse no 
Senado da República. 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª com aquele cavalheirismo que vem desde o seu 
pai, Renato Azeredo. Eu andei lá e V. Exª só perde para 
Renato Azeredo, nem Aécio ganha, não. Eu senti o povo. 
É Juscelino e, em segundo lugar, Renato Azeredo. 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, V. Exª... Eu ainda torço, ouviu, Arthur Virgílio, 
para que o Aécio componha com o nosso candidato 
vitorioso, o Serra, mas para que permaneça no Se-
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nado da República essa figura, esse Líder ímpar que 
engrandece Minas Gerais. 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Senador Mão Santa, mas estamos 
no mesmo barco. Lá, em Minas, temos essa coisa de 
solidariedade, de estarmos no mesmo barco. Então, 
vamos caminhando, para buscar a vitória.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª esqueceu até os artigos aqui, me lançando aqui… 
Se não der Minas, dá Piauí.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Vou levar o artigo.

Senador Mão Santa, Srs. Senadores, eu quero 
exatamente me referir a esta questão da agricultura, 
como bem lembrou aqui hoje a Senadora Kátia Abreu, 
a propósito da reunião que realizamos ontem em Ube-
raba, no Triângulo Mineiro.

Uberaba é a Capital do Zebu, uma cidade re-
almente com uma grande tradição na pecuária, com 
uma genética extremamente avançada. Começou essa 
tradição com gado indiano. Depois, isso foi se aprimo-
rando. Hoje, não só temos os grandes leilões que são 
realizados lá na época da exposição, mas, permanen-
temente, a Associação Brasileira de Criadores de Zebu 
realiza debates, discussões, eventos coletivos. Ontem, 
foi exatamente…

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
ACZ, não é?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
ABCZ.

Numa época, eu pude receber lá a visita do Pre-
sidente da Índia, que veio ao Brasil e quis conhecer 
essa Associação. Agora, já temos também novamente 
o intercâmbio de gado indiano puro para que se tenha 
o cruzamento. A nossa raça aqui está muito melhor que 
a indiana. O aprimoramento do zebu brasileiro fez com 
que a nossa raça seja muito melhor hoje.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Um dia de glória do meu Governo no Piauí foi quando 
o empresário Lourival Parente ganhou um prêmio na 
ABCZ, mostrando o plantel de pecuária que tínhamos 
e que, infelizmente, o Partido dos Trabalhadores an-
dou arrasando lá.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Exatamente.

Essa qualidade não é só para feiras, para ga-
nhar prêmios; é qualidade para dar mais produtivida-
de, para se criar um gado que tenha uma reprodução 
mais rápida, um crescimento mais rápido, uma carne 
para comercialização mais rápida. Por isso, essa carne 
acaba sendo uma grande riqueza.

O Brasil tem, na exportação de carne bovina, 
também na suína, mas especialmente na bovina, um 
item muito forte da sua produção animal.

Nesse evento ontem, com a presença do nos-
so candidato a Presidente da República José Serra, 
um dos pontos levantados foi exatamente este da ne-
cessidade de uma valorização permanente, de o que 
significa a pecuária, o que significa a agricultura para 
o Brasil. Nós sabemos bem, e foi lembrado por José 
Serra, que, já no inicio do Plano Real, o que garantiu 
que o Plano desse certo foi exatamente a área rural, foi 
a chamada âncora verde, na época, que possibilitou, 
até com sacrifício dos produtores rurais, dos produto-
res da pecuária, da área do café, que nós tivéssemos 
o sucesso na implantação daquele que foi o Plano que 
deu certo e que foi uma derradeira tentativa de esta-
bilizar a inflação no Brasil.

Tudo o que a gente tem de bom hoje não haveria 
se não fosse o fim da inflação; temos que estar sempre 
repetindo isto: se nós continuássemos com a inflação 
não teríamos nada de bom hoje, não é, Delcídio? O 
Senador Delcídio realmente sabe bem disto: tudo o que 
conseguimos de bom no Brasil foi porque conseguimos 
dominar a inflação. Se não tivéssemos dominado a in-
flação nós não teríamos realmente esse ciclo virtuoso 
que temos hoje, sim, um ciclo de sucesso e que vem 
nessa sequência de esforços que o Brasil fez.

Então, nós temos esta perspectiva de crescimento 
permanente da agricultura, com a produtividade cada 
vez maior. E o meu Estado de Minas Gerais é o maior 
produtor de café do Brasil, fruto exatamente desse es-
forço dos nossos agricultores, das cooperativas.

Lá estava também o Presidente da Cooxupé, 
que é, se não a maior cooperativa do Brasil, uma co-
operativa especializada nessa área e tem também na 
exportação um ponto forte.

Aliás, Senador Mão Santa, é importante lembrar, 
por exemplo, quando pensamos no comércio Brasil/Chi-
na: o que estamos exportando para a China? Produtos 
animais, carne, produtos da agricultura, soja, produtos 
da terra, minério de ferro. Esses são pontos que fazem 
ainda a força da exportação brasileira. É evidente que 
a exportação hoje já é mais diversificada. Nós temos 
produtos de maior valor agregado também em vários 
pontos da nossa balança de pagamentos, da nossa 
balança comercial e, especialmente, para outros paí-
ses aqui da América do Sul, países da África e mesmo 
para os Estados Unidos.

É por isso que toda vez que a gente tem a discus-
são de algum embaixador na Comissão de Relações 
Exteriores, eu peço atenção para ver qual é o produ-
to que o Brasil exporta, e lá está sempre presente a 
agricultura e a pecuária brasileira.
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Eu volto a insistir: os desafios são muitos. O prin-
cipal deles é conseguir conciliar realmente essa ques-
tão e que é possível nós termos um crescimento da 
agricultura, da pecuária, sem problemas com o meio 
ambiente. Isso é possível. É possível fazer o crescimen-
to sustentável. Eu, que sempre defendi a questão am-
biental, evidentemente como criador que fui, em Minas 
Gerais, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado – o 
Estado não tinha essa Secretaria –; mas criei o ICMS 
verde, o ICMS ecológico, eu tenho certeza de que o 
meio ambiente é uma questão que veio para valer, veio 
para entrar na consciência de todos os brasileiros. E 
ela está presente também na área rural. Só que pre-
cisamos de bom senso; não pode haver exagero de 
um lado, nem de outro. Não podemos ter uma ativi-
dade que seja predatória, mas também não podemos 
ter um excesso que acabe evitando que a produção 
possa exercer esse papel tão importante como exerce 
hoje no País, dando empregos inclusive.

É muito importante este ponto que eu quero tam-
bém lembrar: Quantos são os empregos gerados pela 
cadeia produtiva rural no Brasil! Quantos e quantos mi-
lhões de empregos são gerados! Nós temos hoje mais 
de 80% das pessoas morando nas cidades brasileiras. 
Entretanto, essa estatística acaba sendo um pouco 
mascarada, porque muitas pessoas que moravam 
na áreas rurais hoje moram nas cidades, mas traba-
lham nas áreas rurais. E se formos olhar o percentual 
que está realmente vivendo da produção agrícola, da 
produção pecuária, nós teremos certamente um per-
centual maior do que esses 20% que ainda moram 
nas áreas rurais, fora das cidades brasileiras. E isso 
é importante realçar, valorizar. Nós temos no homem 
do campo uma força efetiva. Nós temos na moderna 
agricultura brasileira uma mola propulsora do desen-
volvimento do País. E o nosso Estado de Minas Gerais 
tem não só nessa rica região do Triângulo, onde está 
a cidade de Uberaba, mas, no Estado todo, polos da 
maior importância.

Vejam que o café, Presidente Mão Santa, tem 
na verdade quatro regiões em Minas Gerais: o café do 
Cerrado, com alta produtividade, que é o mais recente; 
o café das Montanhas, mais na região do sul de Minas; 
o café da Zona da Mata e o café do Jequitinhonha. São 
quatro áreas específicas de Minas, em que temos café 
de alta qualidade, mantendo a primazia de Minas na 
produção brasileira do café.

E, na área da pecuária, nós já perdemos um 
pouquinho para o Centro-Oeste, que tem um reba-
nho hoje um pouco maior do que o rebanho mineiro, 
mas nós mantivemos essa mesma qualidade, já que 
o zebu tanto significa para os avanços na produção 
bovina no Brasil.

Quero, portanto, fazer o registro da importante 
participação de José Serra. Contamos também com 
a presença do Governador Antônio Anastasia, com 
a presença do Governador Aécio Neves e de tantas 
outras lideranças não só da ABCZ, mas também as 
lideranças políticas da região de Uberaba e da região 
do Triângulo Mineiro. Essa discussão das questões 
agrícolas, das questões rurais, com o futuro Presidente 
José Serra foi da maior importância.

Serra pôde ouvir as demandas, pôde ouvir o que 
os produtores desejam, pôde ouvir e lembrar a impor-
tância do Pronaf, o Programa de Agricultura Familiar, 
que não foi implantado em 2003, não; já existia antes. 
Esse também é um programa que vem de antes. Ele 
pôde lembrar que essa fusão da agricultura familiar 
brasileira com a agricultura empresarial brasileira era 
plenamente possível. Uma não anula a outra. Nós te-
mos que ter, portanto, esse encaminhamento geral no 
sentido de que o setor seja efetivamente valorizado. 
Nesse debate, José Serra se comprometeu a avan-
çar como Presidente na produção, soube entender o 
que a área rural deseja e do que precisa – mais do 
que deseja, do que precisa. E assim nós temos uma 
perspectiva também positiva nessa área: quem sabe, 
debater; quem sabe, ouvir.

Aliás, Senador Mão Santa, debater é um ponto 
importante para que os eleitores possam tomar uma 
decisão. E o que estamos vendo é que, até o momen-
to, a candidata oficial não quer debater; ela tem fugido 
dos debates.

Agora mesmo, a Senadora Kátia Abreu lembrava 
que, dos três candidatos convidados, ela não conse-
guiu a agenda para poder ir à CNA.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– No Piauí, ela também não foi a um encontro dos 
empreendedores jovens do Brasil. Foi muito feia a 
ausência dela.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – E 
é da maior importância. Se temos uma eleição dispu-
tada, uma eleição em que existe quase um empate, 
é importante que as pessoas possam ouvir o que os 
candidatos têm a dizer, a experiência de um, a expe-
riência de outro, o que um diz de um assunto e o que 
um diz de outro, especialmente se puder ser um de-
bate franco, que não seja apenas ouvir um e depois o 
outro. Nem isso ela está querendo. Não está querendo 
nem participar de um debate.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
José Serra acaba ganhando por WO. Não existe aque-
le negócio de WO?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
É, WO.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Ele vai acabar ganhando.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – É 
importante que não seja só... O debate em que estão 
os candidatos, cada um falando no seu momento, já 
é importante. Porém, mais importante ainda é o deba-
te direto, quando os candidatos podem realmente se 
questionar e pode haver a réplica e a tréplica. É isso 
que dá aos eleitores a oportunidade de conhecerem 
um pouco mais os candidatos.

Então, essa disposição de José Serra está pre-
sente. Quando esteve em Uberaba, ele demonstrou 
isso. Quando foi à CNI, ele demonstrou isso. Quando 
ele vai à CNA, demonstra novamente. Quando foi ao 
Piauí, ele demonstrou da mesma maneira que está 
pronto a discutir e a ouvir, o que é importante no pro-
cesso político.

Desse modo, Senador Mão Santa, agradeço a 
oportunidade de poder aqui me dirigir aos mineiros em 
especial, mas também a todos os brasileiros nessa li-
nha da valorização da atividade agrícola, da pecuária, 
enfim, da atividade rural em todo o Brasil.

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

Agora, o Senador Arthur Virgílio, como Líder do PSDB. 
Ele representa o Amazonas, mas é maior do que o Ama-
zonas. Ele representa o PSDB do Brasil, mas é maior. 
O seu tamanho é o da socialdemocracia do mundo. E 
ele é um cidadão do mundo, porque é do Itamaraty. É 
o símbolo maior das relações exteriores.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu tenho 
uma declaração a fazer, mas antes vou ler um rápido 
pronunciamento.

Bandeira acenada com insistência pelo atual 
Governo, o encaminhamento da chamada inclusão 
digital tem muito mais de improvisação do que de fato 
concreto e viabilidade. 

Sem dúvida, alguma coisa é preciso fazer diante 
do ainda reduzido percentual de domicílios brasileiros 
com acesso à internet. A região mais bem servida é a 
Sudeste, com 33% dos domicílios interligados à rede 
da web. No norte, minha região, o índice atinge apenas 
10% dos domicílios, a taxa mais baixa do País.

O baixo índice registrado na Amazônia deve-
se, em primeiro lugar (56%) ao alto custo do serviço, 
enquanto outros 30% decorrem da falta de acesso à 
internet pela indisponibilidade do serviço. 

Se faltam ações governamentais mais efetivas, 
a iniciativa privada parece mais decidida a buscar so-
luções. 

No momento, uma empresa de Campinas, São 
Paulo, a Neger, promove a implantação da infraestru-
tura na região, para que as populações possam contar 
com serviço tão essencial no mundo moderno.

Mesmo enfrentando dificuldades numa região de 
rios e águas, a empresa de Campinas criou e está im-
plantando sistema que capta e amplifica os sinais da 
rede celular das áreas urbanas mais próximas.

Desde o ano 2000, segundo a 5ª Pesquisa Na-
cional sobre o Uso das Tecnologias da Informação, 
há forte demanda reprimida nessa área, todas consi-
deradas rurais. 

Ali, um link gerado por satélite tem custo muito 
elevado; superior a R$400,00 por mês para cada do-
micílio.

O novo sistema em implantação, além de eficaz, 
baixa o custo para R$50,00 por mês, pagos a opera-
doras de telefonia por domicílio interligado. No caso 
de interligação ao sistema 3G (terceira geração), a 
mensalidade sobe para R$100,00.

Aplaudo a iniciativa. E sei das dificuldades que 
essa empresa enfrenta para levar avante a implanta-
ção de internet na Amazônia.

Seus técnicos afirmam que as barreiras são mui-
tas. Eduardo Neger, diretor da empresa, lembra essas 
dificuldades, ao afirmar, em entrevista à imprensa, 
que muitas vezes a única opção de transporte são 
os barcos.

Dessas dificuldades, acrescenta, nasceu o Ru-
ralMax, projeto em execução com o financiamento da 
Finep, da ordem de R$1,4 milhão.

Não é só. A inexistência de energia elétrica, na 
maior parte da área amazônica, levou a empresa a se 
valer de painéis celulares fotovoltaicos. Com êxito.

Os serviços em implantação incluem, graças a 
redes de Wi-Fi, o serviço de internet também em em-
barcações de transporte coletivo que operam nos rios 
da Amazônia.

Para implantar o RuralMax, a empresa cam-
pineira aproveita projeto criado na Universidade de 
Brasília (UnB).

O resultado é animador, como informam direto-
res da Neger. Dizem eles que, nas viagens de Belém 
à divisa do Amazonas com o Acre, os equipamentos 
instalados em barcos conseguem captar sinais de redes 
celulares em 80% do trajeto. Com isso, a utilização de 
sinais diretos de satélites reduz-se a 20%, com conse-
quente redução dos custos de utilização.

Encerro, convencido de que, em breve, a Ama-
zônia poderá ter, enfim, acesso efetivo à internet, per-
dendo a pouco confortável posição de região com o 
mais baixo acesso aos serviços de tecnologia da in-
formação.
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Sr. Presidente, Senador Azeredo, Senador Del-
cídio Amaral, hoje mais um juiz, por prevaricar ou ser 
acusado de corrupção, foi aposentado.

Tenho muito respeito pelo CNJ, onde há figuras 
ilustres que passaram pela nossa sabatina aqui do 
Senado, que mostraram sua reputação ilibada e seu 
conhecimento jurídico. E eu nem sei se, no momento, 
existe a possibilidade legal de irem além do que foram. 
Mas vou tocar adiante o projeto que acaba com esse 
privilégio de juiz corrupto.

Juiz corrupto é aposentado com seus vencimen-
tos, depois, ele vira advogado, fica com aquela base 
da sua polpuda aposentadoria e vai ganhar rios de di-
nheiro fazendo advocacia. Se ele é corrupto, vai fazer 
advocacia chicanista, parecida com a carreira que ele 
teria feito na magistratura. Ou ele pode ficar na praia, 
porque ganha bem para isso e se aposentou sem me-
recer. E se ele é corrupto, ele não tem problema de 
olhar para os vizinhos nos olhos. Ele simplesmente é 
corrupto, não tem que se preocupar com ninguém.

O fato é que, quando um funcionário público, 
numa secretaria de obras, numa pequena cidade, furta 
ou desvia dez litros de óleo diesel e é apanhado, ele é 
demitido do serviço público, a bem do serviço público, 
sem nenhuma indenização. Eu não sou a favor disso. 
Sou a favor de que ele seja demitido sim, porque ele 
não está lá para roubar. O juiz não; o juiz é tratado a 
pão de ló.

Agora mesmo, uma figura ilustre me dizia, cor-
respondendo-se comigo na internet: “Mas é que não 
pode ir além disso”. 

Aí fomos ver, e há uma PEC, que vou desencavar 
amanhã, que prevê, sim, se mexer nisso, acabar com 
essa aposentadoria compulsória e se demitir, como 
se faz com os demais funcionários, quem prevarica, 
quem se porta mal. 

Essa pessoa amiga disse assim: “Puxa, Senador, 
mas juiz não pune juiz com demissão”. E eu disse: “Por 
que não?” No Itamaraty, de onde vim, diplomata expulsa 
diplomata quando tem que expulsar. Militar pune militar. 
O chefe de uma empresa pune o chefiado. O chefe, 
se prevaricar, é demitido por denúncia do chefiado. 
O que haveria de tão diferente no juiz para ele poder 
prevaricar, dar o mal exemplo, se portar mal e depois 
simplesmente ser aposentado com todos os seus di-
reitos, o que é considerado um prêmio. No momento 
em que me aposentar, se eu tiver direito a todos os 
proventos, será um prêmio para mim, vou morar no Rio 
Negro, em São Gabriel da Cachoeira, ficar na internet 
escrevendo livros, romances, enfim. Será um prêmio. 
Esse prêmio não pode ser dado a quem desrespeitou 
a toga. Tem que acabar isso.

Vou conclamar esta Casa a se colocar em brios, 
inclusive parar com essa história de dizer: “Não deve-
mos mexer, porque a gente não sabe. Amanhã a gen-
te pode ser julgado por um deles”. Não tenho medo 
de nenhum deles. Tenho respeito por muitos, tenho 
apreço por tantos, mas não tenho medo de nenhum, 
de nenhum, simplesmente nenhum. Por que teria de 
ter medo? Por que haveria de ser alvo de represália 
de juiz sério? Juiz bandido, imagine que vai fazer re-
presália com quem quer que seja. Temos realmente 
de entender que está de não fazer mais vista grossa 
para isso. Estamos fazendo vistas grossas para isso, 
Sr. Presidente. Estamos simplesmente fazendo vistas 
grossas para este fato. Então o funcionário é demiti-
do, o comerciário é demitido, o diplomata é demitido, 
o militar é demitido.

O juiz, não; o juiz é aposentado com todas as 
suas vantagens de cargo, quase que recebendo um 
prêmio, deixa passar um tempinho, monta um escri-
tório com alguém e ainda fica mais rico. A única coisa 
que ele perde, com o sistema atual, é a propina que 
ele recebia e deixa de receber, é a única coisa que 
ele perde. Então, deviam dizer assim: “Aposentado é 
proibido daqui para frente de receber propina”. Aliás, 
não precisa nem proibir. Se ele não tem mais o cargo, 
a caneta corrupta para fazer favores, ele deixa de ser 
alguém que interessa aos corruptores. 

Portanto, Sr. Presidente, eu entendo que, na ses-
são de amanhã, temos matérias importantíssimas. Sou 
Relator amanhã de uma matéria que trata sobre – não 
perverte, de jeito algum – a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Relatei com todo o cuidado uma matéria origi-
nada do cérebro do Senador Tasso Jereissati, e temos 
outras matérias relevantes, mas vamos também cui-
dar de discutir isto: se não me engano, é a PEC 178, 
se a minha memória não me falha. Peço que a minha 
assessoria já se alerte, já me informe tudo sobre essa 
PEC 178 ou que número tenha ou qualquer PEC que 
trate de punição a juiz prevaricador, a juiz corrupto, a 
juiz relapso, a juiz que não respeite a toga. Sou neto 
de um magistrado que respeitou sua toga e que sem-
pre se portou de acordo com esses preceitos. Está 
na hora de botarmos abaixo mais esse tabu de que 
juiz é intocável; não é intocável. Juiz intocável é o juiz 
sério, aquele que não se deixa tocar pela sua serie-
dade. Juiz tocável é aquele parecido com o diplomata 
tocável, é o parecido com o Parlamentar tocável, é o 
parecido com o governante tocável, é o parecido com 
o funcionário tocável, é o parecido com o bombeiro 
tocável, é o parecido com o policial militar tocável, é o 
parecido com o policial civil tocável. Todo aquele que 
erra é tocável; intocável é o que se porta bem e não 
tem por que ser tocado. 
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Então aqui a minha homenagem aos juízes sé-
rios, que tenho certeza de que constituem a maioria da 
categoria no País, e a minha disposição de enfrentar 
os que não são sérios , e esses que não são sérios 
não podem continuar protegidos por nada parecido 
com corporativismo ou falta de leis. Se é corporati-
vismo, vamos botar abaixo; se é falta de leis, vamos 
criar leis que iguale aos demais brasileiros os juízes 
que porventura caiam nesse desvão da prevaricação 
e da corrupção, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 

nossos cumprimentos e louvor à coragem de V. Exª. 
Ulysses Guimarães disse: “Faltou a coragem, faltam 
todas as virtudes”. E nunca haverá de faltar coragem 
a Arthur Virgílio.

Convidamos agora, como último orador inscrito, 
o Senador Delcídio Amaral. É como está na Sagrada 
Escritura: “Os últimos serão os primeiros”. Delcídio 
Amaral, essa figura brilhante, que simboliza a compe-
tência; muito jovem, Ministro de Minas e Energia. Esse 
desenvolvimento energético do País devemos muito à 
competência de V. Exª, um dos mais brilhantes Sena-
dores nos 184 anos deste Senado.

Eu me permito dizer que eu acho que o nosso 
Presidente Luiz Inácio não foi muito feliz. Errare hu-
manum est. Ele errou. V. Exª seria o melhor candidato 
do Partido dos Trabalhadores à Presidência. Talvez... 
Com certeza, eu teria ficado no PMDB, e iria aí me 
oferecer para ser o Vice de V. Exª.

O SR. DELCIDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Muito obrigado, meu caro Presidente Mão San-
ta, Senador admirado e respeitado em todo o Brasil, 
especialmente no meu Estado, na minha região, no 
pantanal, onde minha mãe o acompanha permanen-
temente, com grande admiração e respeito.

Presidente Mão Santa, demais Srªs e Srs. Se-
nadores, eu vim aqui, primeiro, para fazer alguns co-
mentários sobre notícias veiculadas com relação à 
cessão onerosa, aprovada na semana passada. Eu tive 
o orgulho de ser o Relator da cessão onerosa aqui, no 
Senado Federal. É um projeto de extrema relevância, 
especialmente para a Petrobras. A Petrobras precisa 
dessa cessão onerosa. O modelo adotado é absoluta-
mente constitucional, respaldado pelo art. 177 e outros 
artigos também, que foram citados no meu parecer, no 
meu relatório. A Petrobras precisa viabilizar essa capi-
talização para antecipar a exploração e produção dos 
campos do pré-sal. Essa capitalização é fundamental, 
porque, antecipando a exploração e produção do pré-
sal, a população brasileira vai se beneficiar, principal-

mente com investimentos em educação, em tecnologia, 
em saúde, tudo aquilo que vai garantir acima de tudo 
aos brasileiros e brasileiras uma vida melhor, novas 
perspectivas, consequentemente trazendo um proces-
so de geração de renda, de geração de emprego, com 
empresas aqui se instalando, a industria nacional sendo 
privilegiada. Ao contrário de outras nações, isso fará 
com que o pré-sal traga benefícios e prepare o Brasil 
para um grande futuro. 

Sr. Presidente, eu acompanhei – e fui indagado 
por vários jornalistas hoje – rumores de que não seria 
mais utilizada mais a cessão onerosa, que vislumbra-
vam outras alternativas, como a partilha para fazer a 
capitalização. 

Quero aqui aproveitar a oportunidade desta tribu-
na para manifestar algumas preocupações. Primeiro, 
com relação à cessão onerosa, o Senado, a Câmara, 
nós nos esforçamos intensamente para que o Legis-
lativo cumprisse com o seu papel. 

Eu mesmo conversei com o Presidente Lula, con-
versei com o Ministro de Minas e Energia, à época, Edi-
son Lobão; com o Ministro Márcio Zimmermann; com a 
Chefe da Casa Civil a Ministra Erenice; com o Ministro 
Padilha; com os demais Ministérios envolvidos.

O Congresso cumpriu o seu papel.
Eu quero primeiro fazer uma consideração, que, 

na minha visão, é real e concreta. 
O PL que foi apresentado aqui é o PL que exis-

te hoje à disposição da Petrobras, para que ela faça 
a operação de capitalização e é fruto de um trabalho 
intenso do Congresso Nacional.

Quando falam em partilha, é importante lembrar 
aqui, aos Senadores e Senadoras, que a partilha, nós 
a separamos dos royalties, para mandar os royalties 
para depois das eleições.

Portanto, a partilha voltou para a Câmara. En-
tão, nós não podemos, mesmo que seja uma outra 
forma de contratação, além da cessão onerosa, nós 
não podemos contar com a partilha, porque ela está 
na Câmara.

Então, essa informação já cai no primeiro argu-
mento. Ou seja, a partilha ainda não existe, porque, 
em função do procedimento adotado aqui no Senado, 
pelo Senador Romero Jucá, Líder do Governo, a par-
tilha voltou para a Câmara. V. Exª lembra muito bem 
que nós separamos. Emendamos o fundo social com a 
partilha e deixamos os royalties de lado. Portanto, nós 
precisamos aprovar a partilha ainda. Logo, o que vale 
é a cessão onerosa, sem dúvida nenhuma.

E é importante também destacar, meu caro Pre-
sidente, Senador Mão Santa, que, é claro, a Petrobras 
está preocupada com essa capitalização. E, hoje, a 
assembleia de acionistas aprovou uma capitalização 
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de até R$90 bilhões. Ou seja, é uma capitalização que 
pode chegar a US$50 bilhões. Portanto, é uma capita-
lização que envolve um grande volume de recursos e, 
talvez, a maior capitalização já implementada por uma 
empresa no mundo. Um grande desafio.

O Presidente Gabrielle, seus diretores, toda a 
equipe da Petrobras está trabalhando e, agora, com 
essa assembleia de acionistas, vai ter que preparar a 
companhia, apresentar o plano de investimentos da 
Petrobras, fazer os road shows pelo mundo para atrair 
os investidores, pois essa operação é uma operação 
onde os investidores vão participar também. E a Pe-
trobras tem as ADRs lá fora, em Nova York. Hoje, é 
uma empresa absolutamente transparente para seus 
acionistas. 

Portanto, eu vim a esta tribuna, primeiro, para 
deixar claro que o foco é a cessão onerosa, não há 
dúvida nenhuma. Qualquer outra alternativa está fora 
de cogitação, pelo menos neste momento.

E a segunda é a questão da precificação. Hoje, a 
ANP aprovou a contratação de uma certificadora. Meu 
caro Presidente Senador Mão Santa, existem quatro 
ou cinco certificadoras no mundo. A Petrobras já havia 
contratado uma, a DeGolyer, uma certificadora para 
servir como espécie de referência para os trabalhos 
que a Petrobras vai realizar, e à luz da autorização que 
a assembléia de acionistas deu à Companhia. E, por 
outro lado, o PL nº 8, que nós aprovamos aqui, prevê 
que a ANP vai contratar uma certificadora. E aí, em 
função desses trabalhos, nós vamos chegar ao preço 
do barril, que é um item absolutamente fundamental 
para que se tenha o montante da capitalização.

Hoje, a Agência Nacional de Petróleo anunciou, 
agora à tarde, que contratou uma certificadora – dife-
rente da certificadora que a Petrobras contratou ante-
riormente – e que estabelece um prazo de sessenta 
dias, para fazer a certificação, para fazer a precifica-
ção do barril.

Portanto, Sr. Presidente, eu acho que, mesmo ha-
vendo essa contratação agora, vamos ter tempo para 
fazer a capitalização dentro dos padrões aprovados 
aqui, na cessão onerosa. Se esticar um pouco mais, 
além de agosto – se são sessenta dias, temos julho e 
agosto –, entrando um pouco por setembro, isso não 
vai trazer nenhum transtorno. É possível, naturalmente, 
fazer a operação de capitalização, mesmo atrasando 
um pouco. Eu acho até razoável. Eu acompanhei ou-
tras operações nesse sentido. Por isso, tenho absoluta 
convicção disso.

Assim, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer esse 
registro. Eu até também conversei com a Petrobras 
sobre essas questões e senti que a Petrobras está 
muito... É evidente que está se preparando para isso, 

preocupada com a capitalização, mas as coisas estão 
acontecendo dentro de prazos ainda administráveis 
e, portanto, dentro daquilo que a Companhia estabe-
lece como um tempo adequado para implementação 
da capitalização. 

Quero também fazer um registro aqui, Sr. Presi-
dente, reiterando o que pedi pela ordem hoje a V. Exª: 
insisto na minha preocupação em se votar amanhã. 
Nós estamos aqui e vamos fazer um esforço gran-
de para votar autoridades, para fazer a sabatina das 
agências reguladoras na Comissão de Infraestrutura e 
para votar a Petro-Sal. Acho que não vai ser fácil, até 
porque amanhã é 23 de junho, festa de São João, e 
eu acho que muitos Parlamentares não estarão aqui 
presentes. Pensei que nós teríamos condições de vo-
tar hoje a Petro-Sal. Não conseguimos, vamos tentar 
amanhã. Mas vejo com um pouco de pessimismo essa 
possibilidade.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite, 
Senador? 

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Meu caro Senador Arthur Virgílio, o Brasil é muito 
grande.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Só quero 
dizer que o PSDB estará presente. Votará contra, por 
não acreditar que seja uma boa ideia criar mais uma 
empresa estatal. Tem preocupações, inclusive, com 
o que aconteceria com a própria Petrobras, com os 
acionistas que investem nela, enfim, mas ajudará no 
quórum. Esse é o acordo; e o acordo, mais uma vez, 
como sempre, será cumprido por nós.

Então, as possibilidades de votação, a depender 
do PSDB, serão grandes.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Muito obrigado, Senador Arthur Virgílio. Eu não pode-
ria esperar alguma diferente de V. Exª, pela liderança 
que tem, pela responsabilidade que tem, como Líder 
da Oposição e um dos principais líderes aqui do Se-
nado Federal.

Portanto, meu caro Presidente Senador Mão San-
ta, nós amanhã teremos muitas atividades, sem falar 
na sabatina para os diretores de agências reguladoras. 
Nós temos dois diretores da Aneel, um diretor do Dnit 
e um diretor da Antaq. E nós precisamos de quórum, 
e as agências reguladoras já estão tendo problemas 
para deliberar, em função de não terem o número de 
diretores necessários para tomar decisões importan-
tes para o País.

Está aí a Anac também. Nós temos que trazer 
essas votações para o plenário. Nós precisamos ficar 
atentos a isso, para que, encerrando as atividades 
neste primeiro semestre, nós tenhamos as condições 
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necessárias de cumprir essa pauta, absolutamente 
essencial para o País.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Só para dizer 
ao nobre Senador Delcídio...

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Meu caro Senador Raupp, com grande prazer.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Obrigado. 
Da mesma forma que anunciou o Senador Arthur Vir-
gílio, o PMDB está também convocando os membros 
da Bancada, porque amanhã, além dessas votações 
importantes, teremos sessão do Congresso das 12 
horas às 14 horas, se não me falha a memória. É isso, 
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Já foi lido aqui. Vai ser na Câmara Federal a sessão 
do Congresso.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Está haven-
do uma mobilização. E eu espero que amanhã a gen-
te tenha um quórum talvez superior ao quórum de 64 
Srªs e Srs. Senadores. 

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permita-
me, Presidente? Voltando para o caso da possível, 
suposta desindustrialização, desinvestimento na refi-
naria de Manaus, eu devo dizer que, por confiança no 
Ministro Márcio Zimmermann, que é uma figura muito 
delicada, muito cavalheiresca, eu não obstaculariza-
rei essa reunião. Não irei lá. Se a reunião não for às 
quatro horas na terça-feira com ele, eu me sentirei li-
berado para agir em defesa do meu Estado, inclusive 
obstaculizando a votação da LDO. Farei isso porque 
ele está avisado, é uma coisa frontal, uma coisa leal, 
mas, desta vez, não, porque acredito que ele apresen-
tará uma boa solução.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – Eu 
não tenho dúvida, Senador Arthur Virgílio. O Ministro 
Márcio Zimmermann é um homem competente. Eu 
conheço o Márcio, engenheiro como eu. Nós trabalha-
mos juntos em empresas do sistema Eletrobras, e eu 
não tenho dúvida de que ele encontrará uma solução 
compatível com a importância da capital Manaus, do 
Estado do Amazonas, especialmente da refinaria, da 
nossa famosa Reman. É uma refinaria muito importante 
para a Região Norte do País.

E, Sr. Presidente, como vou estar presente aqui, 
eu não vou poder estar presente na Festa de São João 
da minha cidade, Corumbá. É uma festa tradicional da 
minha cidade, meu caro Senador Mão Santa. V. Exª 
já está convidado. Minha família vai ter o maior prazer 
em recebê-lo lá na nossa cidade. Eu não vou estar 
presente, mas não podia deixar de destacar aqui, Sr. 
Presidente, essa festa. É importante destacar a festa 
em que a Prefeitura de Corumbá inicia o processo de 

tombamento nacional do Banho de São João, como 
bem cultural de natureza imaterial.

É importante registrar que este assunto será de-
batido no Centro de Convenções do Pantanal Miguel 
Gomes, e com a participação de gestores ligados a 
órgãos federais e estaduais na área cultural. É impor-
tante registrar, Sr. Presidente. E, durante essa festa de 
São João, Senador Raupp, acorrem muitas pessoas 
a Corumbá. A população vai à rua. São mais de cem 
andores descendo a ladeira do Porto Geral. E é uma 
tradição cultural que vem dos idos de 1800, que avança 
pelo séc. XX. É uma festa popular, religiosa, profana, 
em que há danças, em que temos oportunidade de 
mostrar nossa cultura, o siriri, o cururu. Ou seja, uma 
festa que, mais do que nunca, destaca a alma do co-
rumbaense, a história da nossa cidade e tudo aquilo 
que nós consolidamos ao longo de uma vida não só de 
projeção de uma cidade que, de certa maneira, encara 
o espírito de todo sul-mato-grossense, mas também de 
uma cidade que teve participação efetiva em grandes 
eventos da história do nosso País.

Sr. Presidente, o processo de tombamento em 
nível nacional foi iniciado pelo Prefeito Ruiter Cunha 
de Oliveira, do PT, que incluiu esse projeto entre os 
27 projetos do PAC das Cidades Históricas. Portanto, 
hoje, esse projeto se torna realidade com o tomba-
mento desse bem cultural de natureza imaterial, que 
é o banho de São João, tradicional da minha querida 
cidade, da cidade onde nasci.

Sr. Presidente, essa é uma festa única no País, 
como eu disse, mistura de crendice popular, religiosi-
dade e culto profano. A programação reserva diversos 
atrativos para os quatro dias, na estrutura que começa 
a ser montada no Porto Geral, às margens do rio Pa-
raguai, com direito a descida de mais de cem andores, 
como falei, no dia 23 de junho, para o banho do Santo 
nas águas do rio.

As pessoas dizem, meu caro Presidente, que 
quem passa embaixo do andor casa. Aquelas jovens 
solteiras que passam embaixo do andor...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – No 
Nordeste, é Santo Antônio que é casador.

O SR. DELCIDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – É 
o casamenteiro. Lá, a lenda diz que quem passa de-
baixo do andor acha uma namorada ou casa. 

Sr. Presidente, falei aqui do cururu, tocado pela 
viola de cocho, um instrumento musical específico da 
nossa cidade de Corumbá, dançado somente por ho-
mens. E o siriri é uma dança folclórica com músicas 
tocadas pelos cururueiros. 

Sr. Presidente, isso é acompanhado por televi-
sões, rádios e jornais de vários locais do Brasil. A ci-
dade vira uma festa. Além disso, há músicas, danças, 
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o chamamé, a polca paraguaia... Temos uma grande 
influência paraguaia na região também. Além das 
danças, há o hasteamento do mastro, que também é 
um evento simbólico, que tem um simbolismo muito 
grande nessa festa.

É importante registrar, Sr. Presidente, que o ba-
nho de São João se originou na Europa, a partir do 
século XIV, com o costume português do banho de 
rio obrigatório no dia do Santo. Não vou entrar, meu 
caro Presidente Mão Santa, nos detalhes, por que isso 
aconteceu desde o século XIX. Já temos vários infor-
mes dessa época, mas, na verdade, depois, estudando 
a origem dessa festa, vimos que isso surgiu lá atrás, 
que era exatamente a história de São João decapita-
do que foi jogado na fogueira. E apesar da fogueira, o 
corpo permanecia intacto, brilhante. Depois, as pes-
soas jogavam mais água para apagar a fogueira, mas 
a fogueira crescia ainda mais, o corpo intacto, e essa 
água que era jogada na fogueira tinha propriedades 
medicinais, curativas. E depois, o corpo de São João, 
sendo levado pelas águas do rio Jordão, esse corpo 
veio a se encontrar com Jesus.

É daí que surgiu essa grande festa e é daí que 
existe essa tradição tão cultuada pela minha querida 
cidade, cidade onde nasci, com muita honra, a minha 
Corumbá.

Portanto, Sr. Presidente, eu não poderia deixar de 
registrar, de dizer da minha tristeza de não estar lá pre-
sente com os meus irmãos corumbaenses, ladarenses, 
pantaneiros. Eu sou de uma família de pantaneiros. Mi-
nha mãe é pantaneira, acompanha V. Exª atentamente 
em todos os pronunciamentos, lá do Pantanal, junto 
com toda a turma que com ela trabalha e ajuda a de-
senvolver aquela região, a desenvolver o País.

Eu queria encerrar aqui a minha fala e pedir para 
que esse texto sobre a festa de São João na minha 
querida cidade de Corumbá seja publicado nos Anais 
do Senado Federal e fechar esta minha fala, Sr. Pre-
sidente, destacando talvez a figura mais importante 
dos cururueiros, o Sr. Agripino Soares de Magalhães, 
Seu Agripino, uma pessoa querida, uma pessoa ama-
da na minha cidade, que, recentemente, teve alguns 
problemas de saúde, mas que, graças a Deus, nós va-
mos, mais do que nunca, fazer aqui as nossas justas 
homenagens a ele, que é um símbolo da tradição dos 
tocadores de viola de cocho. 

Sr. Presidente, muito obrigado pela paciência, 
pela tolerância de me ouvir por tanto tempo. E quero 
agradecer, mais do que nunca, pela oportunidade que 
V. Exª me dá, os Senadores e as Senadoras, de ocu-
par, no dia de hoje, esta tribuna.

Muito obrigado, Senador Mão Santa.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR DELCÍDIO AMARAL.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs. e Srs. Senadores, a Prefeitura de Corumbá ini-
cia o processo de tombamento nacional do Banho de 
São João como Bem Cultural de Natureza Imaterial. 
A partir das 14 horas da segunda-feira (21), dia de 
abertura do Arraial do Banho de São João, o assunto 
será debatido durante encontro no Centro de Conven-
ções do Pantanal Miguel Gómez, com a participação 
de gestores ligados a órgãos federais e estaduais na 
área cultural. Os objetivos do encontro, que integra a 
programação do Arraial do Banho de São João são: 
levantar informação para o processo de tombamento 
nacional da festa como bem imaterial; contribuir para 
a preservação das tradições e culturas populares do 
município; e despertar na comunidade o sentimento 
de pertencimento a uma manifestação secular. 

O processo de tombamento em nível nacional foi 
iniciado quando o prefeito Ruiter Cunha de Oliveira (PT) 
incluiu, entre os 27 projetos do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC) das Cidades Históricas, a 
realização do Inventario Nacional de Referencias Cul-
turais do Arraial do Banho de São João.

Festa única no País, uma mistura de crendice 
popular, religiosidade e culto profano, a programação 
reserva diversos atrativos para os quatro dias, na es-
trutura que começa a ser montada no Porto Geral, às 
margens do Rio Paraguai, com direito a descida de 
mais de 100 andores na noite de 23 de junho, para o 
banho do Santo nas águas do rio. 

Durante a festa de 2009, a prefeitura efetuou o 
cadastramento das famílias festeiras que promovem 
a festa e descem ao Rio Paraguai para o banho do 
santo, e realizou um trabalho de documentação foto-
gráfica para integrar o acervo do Arraial, importante 
para o processo que resultou no tombamento em ní-
vel estadual.

Na Festa de São João de Corumbá, são eviden-
ciadas todas as manifestações culturais, tais como: 
o Cururu (tocado pela viola de cocho e dançado so-
mente por homens); o Siriri (dança folclórica com mú-
sicas tocadas pelos cururueiros); as rezas nas casas; 
a gastronomia, com comidas e doces típicos; as mú-
sicas típicas da região, como a polca paraguaia e o 
chamamé, fogueira, dança de quadrilhas, hasteamento 
do mastro, etc.

O Banho de São João tem sua origem na Euro-
pa, a partir do século XIV, com o costume português 
do banho-de-rio obrigatório no dia do Santo. 

A festa tradicional é uma das principais atrações 
turísticas culturais de Corumbá, ao lado do ritual da 
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lavagem das escadarias da Igreja Nossa Senhora da 
Candelária, construída em 1885, e da festa de Ieman-
já, também à beira do rio Paraguai.

As festas juninas são tradicionais em Corumbá, 
de modo que, já no final do século XIX, havia referên-
cias sobre elas. Identificamos as primeiras menções no 
jornal O Iniciador, de junho de 1882 e 1883, especial-
mente sobre as festas de Santo Antônio e São João. 
Na primeira década do século XX, no artigo Festas 
Tradicionais, o Jornal Autonomista comentava que os 
santos católicos, Santo Antônio e São João, haviam 
sido muito festejados em junho de 1908, com fogueiras, 
balões e com participação de todas as classes sociais. 
Em muitas residências foram realizados bailes prolon-
gados até a madrugada. Também é possível identifi-
car, nas informações da época, uma distinção entre as 
comemorações realizadas pela elite local, reunida em 
seus clubes e salões, e o povo, realizando suas festas 
em frente às suas casas. A dança e o baile, pela noite 
adentro, eram características não das festas. O banho 
ocorria à meia-noite, na passagem do dia 23 de junho 
para 24, pois, além da crença das águas do Rio Pa-
raguai tornarem-se milagrosas, esse é o período em 
que o nível das águas começa a baixar. Essa prática 
religiosa vem ao encontro do conhecimento empírico 
dos ribeirinhos: nessa data, as águas do Pantanal co-
meçam a baixar.

Ao analisar as simbologias desse ritual, a pes-
quisadora e professora da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul, Eunice Ajala Rocha, menciona 
duas versões preservadas por festeiros e cantadores 
tradicionais de Cururu, participante dessas festas des-
de as primeiras décadas do século XX. Numa delas, 
contava-se que, após ter sido decapitado, o corpo de 
São João Batista foi atirado a uma fogueira, permane-
cendo, contudo, íntegro e brilhante. Tomado pelos dis-
cípulos de Jesus, foi lançado nas águas do Rio Jordão. 
Uma segunda versão salientava o seguinte: algumas 
pessoas, quando viam o corpo na fogueira, tentavam 
apagar o fogo jogando água, mas a fogueira ficava ainda 
maior. A água que se esparramava junto ao fogo tinha 
propriedades curativas. Após ser atirado às águas do 
Rio Jordão, o corpo teria encontrado Jesus, estando, 
ainda, com a cabeça ligada ao tronco.

Realizar o Arraial do Banho de São João é ofe-
recer à comunidade e visitantes uma festa popular, 
manifestada nas rezas e crenças e na arte musical 
popular preservada pelos cantadores, violeiros, re-
zadores, dançarinos e festeiros, mantendo, assim, a 
tradição do Arraial do Banho de São João, decorada 
com muitas bandeirolas, balões, dezenas de barracas 
de comidas e bebidas típicas da região, pau-de-sebo, 
parque de diversões, quadrilhas juninas e um grande 

palco onde se apresentam os grupos musicais, tendo 
como referência máxima a apresentação das rezas 
cantadas pelos Cururueiros e dos Siririzeiros em suas 
brincadeiras de roda. 

Na data de hoje estão reunidos em Corumbá, na 
Festa do Banho de São João, os cururueiros de Mato 
Grosso do Sul, destacando-se a figura do senhor Agri-
pino Soares de Magalhães, símbolo da tradição dos 
tocadores de viola de cocho.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Nós ouvimos, primeiro, o discurso de vibração com os 
conhecimentos que V. Exª tem sobre o desenvolvimento 
das companhias energéticas do País, e, segundo, a 
emoção com que V. Exª transmite o espírito cristão e 
a devoção a São João.

Então, eu queria convidar sua mãe, ela que é 
mão santa, porque faz de bordado, de crochê, o me-
lhor lenço que eu já ganhei na minha vida. Lá no Piauí, 
nós temos uma cidade de São João. Eu fui, eu estava 
recordando. Aí, eles devotam e cultuam São João Ba-
tista. É uma festividade grande. E eu convido, em nome 
do Piauí, religioso, cristão, devoto de São João, que 
V. Exª leve a sua santa mãe a ver como também nós 
comemoramos esse santo que veio antes de Jesus e 
que batizou Jesus com água, e Jesus nos batiza com 
o Espírito Santo. 

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Muito obrigado, Senador Mão Santa. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E 
agora, Raupp, o último mesmo, o Líder do PMDB, que 
representa o Estado de Rondônia. Ele já foi um extraor-
dinário Governador, um líder também fabuloso que fez 
o Partido crescer e aqui está, nesta madrugada, vamos 
dizer assim, ainda defendendo o seu Partido.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela Lideran-
ça. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, ouvi atentamente 
o pronunciamento do Senador Delcídio Amaral, que 
discorreu sobre vários assuntos, entre eles as nossas 
festas populares, como quadrilhas de Boi-Bumbá. E o 
Estado de Rondônia, que tem uma miscigenação de 
raças, de pessoas de todos os Estados brasileiros, 
também tem muitas festas.

Em Porto Velho, neste momento, está começando 
a festa Flor do Maracujá, que é uma das maiores festas 
populares do Norte do Brasil, que apresenta quadrilhas 
de Boi-Bumbá. Durante toda uma semana, as pessoas 
se divertem e circulam por lá, assistindo as danças de 
quadrilha, que são muito famosas.

Também tem, nas zonas leste e sul de Porto Ve-
lho, a Flor de Cacto e também o Arraial da Zona Leste, 
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como tem também em praticamente todas as cidades 
do interior do Estado, nas escolas, nas praças essas 
festas populares. Isso é muito importante.

Também estão acontecendo as feiras agropecu-
árias. A cada final de semana, três ou quatro cidades 
realizam as feiras agropecuárias. Nessa última semana, 
foi Nova Brasilândia, Colorado do Oeste e Espigão do 
Oeste. Estivemos lá nas feiras agropecuárias. E neste 
final de semana, outras cidades também realizarão suas 
festas. Até o mês de outubro essas feiras acontecem 
no Estado de Rondônia.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, subo 
a esta tribuna para falar, mais uma vez, sobre o micro 
e o pequeno empreendedor e também do empreen-
dedor individual.

É incontestável que, apesar da persistência de 
problemas crônicos relacionados à desigualdade e à 
distribuição da renda, nosso País tem assistido, nos 
últimos anos, a uma diminuição constante do núme-
ro de pessoas em situação de pobreza. Só nos anos 
do Governo Lula, o número de pobres já caiu cerca 
de 40% – foram 20 milhões de brasileiros que saíram 
dessa condição, inserindo-se de forma mais justa na 
sociedade.

Muitos desses, Sr. Presidente, conseguiram ven-
cer a barreira da pobreza por meio de seu próprio es-
forço empreendedor, como trabalhadores autônomos, 
aproveitando a onda de prosperidade que tivemos a 
oportunidade de viver nos últimos anos. E principalmen-
te neste ano, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com 
o PIB crescendo a uma taxa entre 7%, 8%. É uma taxa 
extraordinária, voltando à época do milagre econômico 
da década de 1970, início da década de 1980.

Em grande parte, no entanto, ao dar esse pas-
so que os levou para além da pobreza, o fizeram de 
maneira informal. A informalidade, que implica não 
partilhar adequadamente da rede de proteção que a 
sociedade oferece a seus membros, torna-se um novo 
problema que cabe agora superar.

É nesse sentido, Srªs e Srs. Senadores, da eli-
minação da informalidade no mercado de trabalho, 
que aponta o programa Microempreendedor Indivi-
dual, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior. Esse programa tem incentivado a 
formalização de milhares de trabalhadores autônomos 
com faturamento anual de até R$36 mil e que têm no 
máximo um empregado ganhando salário mínimo ou 
o piso salarial da categoria. 

Legalizado como pequeno empresário, o empre-
endedor individual tem uma série de vantagens. Re-
cebe uma inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas, o que facilita a abertura de contas bancárias 
e o acesso a crédito. A formalização permite ainda sua 

inscrição no Simples Nacional, a isenção dos tributos 
federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL) 
e, mais importante, dá acesso aos benefícios da Pre-
vidência Social – como auxílio maternidade, auxílio 
doença e aposentadoria –, mediante o pagamento de 
uma contribuição fixa mensal, atualmente no valor de 
R$57,10, no caso de empreendimentos comerciais 
ou industriais, e de R$62,10, no caso de prestadores 
de serviços.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, levanta-
mento recente realizado pelo Instituto Fecomércio e 
pelo Sebrae do Distrito Federal aqui em Brasília indica 
que 94% dos trabalhadores autônomos têm interesse 
em se formalizar. A maioria esmagadora, portanto, vê 
e entende as vantagens que existem em entrar para 
a formalidade.

Ontem mesmo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, estive visitando várias entidades em Porto Velho, 
capital do meu Estado, Rondônia. Visitei pela manhã o 
Simpi (Sindicato das Pequenas e Micro Empresas), que 
só no meu Governo – porque foi criado no meu Governo 
–, entre 1995 e 1999, cadastrou mais de 15 mil micro 
e pequenas empresas, no Simpi nacional e no Simpi 
estadual, melhorando a vida dessas pessoas.

E ontem entregamos dois certificados, para uma 
senhora e para um senhor. Só no Simpi em Porto Ve-
lho foram 1.033 certificados de empreendedores indi-
viduais, abrindo conta no Banco do Brasil, no próprio 
Simpi e se formalizando, entrando para a formalidade. 
No Estado, foram mais de 2.800. No Estado do Amazo-
nas, Senador Arthur Virgílio, a informação que tive foi 
de quase quatro mil pessoas saindo da informalidade 
para a formalidade. No Estado de Rondônia, quase 
três mil pessoas saíram, nos últimos meses, da infor-
malidade e entraram para a formalidade. 

Visitei também, no dia de ontem, a Federação 
do Comércio (Fecomércio). O Presidente do Simpi, Dr. 
Leonardo, nos recebeu com toda a equipe; lá na Feco-
mércio, o Dr. Ranieri, também com toda a equipe da 
Fecomércio; o Clube de Dirigentes Lojistas, com a Drª 
Joanora. Mais tarde, visitei o Sindicato dos Engenheiros, 
Crea e Confea, onde tivemos uma reunião discorrendo 
sobre todas as obras de infraestrutura na nossa capi-
tal e no Estado de Rondônia. E depois, à noite, ainda 
tivemos um jantar com o Clube de Dirigentes Lojistas, 
todo o setor organizado da indústria, do comércio, dos 
profissionais liberais, dos micro e pequenos empreen-
dedores do Estado de Rondônia.

Entre essas vantagens, Sr. Presidente, gostaria 
de destacar duas de caráter e alcance bem gerais.

A primeira é o resgate do sentido mais completo 
e abrangente de ser cidadão. A saída da pobreza sig-
nifica uma primeira conquista, um primeiro passo im-
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prescindível em direção à plena cidadania – na medida 
em que implica a conquista dos meios necessários ao 
exercício pleno dos direitos e dos deveres do cidadão. 
A saída da informalidade é outro passo importante, ao 
inserir de forma mais completa o cidadão trabalhador 
na rede de cooperação social, com suas obrigações 
e seus benefícios.

A segunda vantagem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, que gostaria de destacar diz respeito a outra 
conquista importante, ligada a essa inserção mais ade-
quada na rede de cooperação social. Refiro-me à con-
quista da possibilidade de lidar com mais tranquilidade 
com o futuro. Os trabalhadores informais, especialmente 
aqueles que trabalham de modo totalmente autônomo, 
como empreendedores informais, estão, na maioria 
das vezes, à mercê das incertezas e dos imprevistos 
inevitáveis na vida de qualquer pessoa. Afastar-se do 
trabalho significa, em geral, perder toda a sua renda. 
Basta uma doença que impossibilite o trabalho, ou uma 
gravidez, por exemplo, e tudo vira de ponta-cabeça – 
ou de cabeça para baixo, como muitos falam. A rede 
de proteção que representa a Previdência Social alivia 
essas vicissitudes e dá ao trabalhador a tranquilidade 
que precisa para fazer valer o seu esforço.

Além disso, Sr. Presidente, os empreendedores 
individuais, agora legalizados, podem contar mais fa-
cilmente com o apoio e a ajuda dos órgãos e das en-
tidades voltadas para o apoio ao empreendedorismo 
– e, com isso, quem sabe, pensar em estender sua 
mirada e dar passos ainda mais largos do que aque-
les que os levaram a sair da situação de pobreza e da 
informalidade.

Por tudo isso, Srªs e Srs. Senadores, esse pro-
grama Empreendedor Individual merece todo o nosso 
louvor e aplauso. Vejo nele, Sr. Presidente, uma das tão 
cobradas “portas de saída” dos programas de caráter 
assistencial, ao dar meios para que aqueles cidadãos 
que, graças a esses programas, deixaram a situação 
de pobreza possam continuar progredindo em sua in-
serção social, sempre em direção à conquista da plena 
autonomia e do status completo de cidadão.

Eu lembro aqui, Srªs e Srs. Senadores, o Prefei-
to da cidade de Ariquemes, Confúcio Moura – assim 
como V. Exª, Sr. Presidente, que foi Prefeito na cidade 
de Parnaíba e Governador do seu Estado, e como o 
Senador Arthur Virgílio, que também foi Prefeito da 
cidade de Manaus.

O Prefeito pode empreender por meio dos progra-
mas sociais. E o Prefeito Confúcio Moura, da cidade de 
Ariquemes, que é a terceira cidade de Rondônia, que 
foi Deputado Federal por três mandatos, três vezes; foi 
Secretário de Estado da Saúde, médico, assim como 
V. Exª, assim como foi Juscelino Kubitschek, um gran-

de Presidente da República, um grande administrador, 
um grande empreendedor, mineiro.

Confúcio Moura foi, como já falamos, Secretá-
rio de Estado da Saúde e Deputado Federal por três 
mandatos, e foi também Prefeito da cidade de Arique-
mes por duas vezes. Foi eleito e reeleito com 73% dos 
votos, porque fez um grande trabalho reconhecido 
dentro e fora do Estado de Rondônia. Dentro de seu 
Município, em todo o Estado, até porque foi premiado 
várias vezes pelo Sebrae e por outras entidades, na 
área da educação, na área do empreendedorismo, por 
ter tido a coragem de ter lançado programas inovado-
res. Foram mais de doze programas lançados, entre 
eles o Banco do Povo, que já tirou da informalidade 
mais de quatrocentas pessoas, em uma cidade, em 
um Município. Ele começou com R$700 mil e hoje já 
está com mais de R$2 milhões, totalmente municipal. 
Não teve ajuda ainda de lugar nenhum. São recursos 
do Município, e empresta dinheiro – R$2 mil, R$3 mil 
–, para cada microempreendedor desse começar o 
seu negócio.

Então, isso é visão de empreendedor. Criou tam-
bém o Banco de Alimentos; criou o horário integral na 
escola, a Escola Integral, que está sendo um verda-
deiro sucesso, criou a Guarda Municipal. Criou vários 
programas de alto alcance social. Por isso, hoje está 
cotado, cotadíssimo, para ser Governador do Estado 
de Rondônia. Já passou pelas prévias do PMDB, dia 
14 de novembro do ano passado. E, agora, domingo, 
dia 27, será consagrado na convenção do PMDB, se 
Deus quiser, para disputar as eleições de 2010.

Então, preparou toda uma base, tem uma vasta 
experiência. E não tenho nenhuma dúvida, passando 
pela convenção e passando pela eleição, será, sem 
dúvida, um grande Governador.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Já que V. Exª fez um convite aí, eu recebi um convite 
também:

Convenção Estadual do Partido Social Cristão.
Senador Mão Santa, Presidente do Partido So-

cial Cristão do Piauí, tem o prazer de convidá-lo para 
a Convenção Estadual do PSC, que contará com a 
presença de Líderes das Oposições Coligadas, filia-
dos e amigos.

Dia: 27/06/2010.
Cidade: Teresina – Piauí.
Local: Centro de Convenções do Atlantic City 

Club.
Endereço: Av. dos Expedicionários, nº 940 – Bair-

ro São João.
Horário: a partir de 9 horas.
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As Oposições Coligadas: PSDB, DEM, PPS e 
Partido Social Cristão.

E tenho de agradecer aqui ao Senador Jayme 
Campos, que nos enviou do gabinete, com os cum-
primentos de Jayme Campos:

Brasília, 22 de junho de 2010.
Prezado Senador Mão Santa,
Tenho a grata satisfação de encaminhar a V. Exª 

matéria publicada no jornal A Gazeta, de meu Estado, 
destacando a brilhante atuação de V. Exª nesta Casa 
Legislativa.

Cordialmente, – Senador Jayme Campos.
Trata-se do jornal A Gazeta, de Cuiabá, importante 

jornal, o mais importante de Mato Grosso.
A matéria: “Do Piauí à Vice-Presidência da Repú-

blica”, assinada por Helder Caldeira, que é articulista, 

político, palestrante e conferencista, e a sua coluna é 
transcrita em vários jornais do Brasil.

Temos de agradecer.
A minha mãe me ensinou que a mãe de todas as 

virtudes é a gratidão. Ele faz uma análise da nossa vida 
política. Como já ocorreu com outros jornalistas, como 
Tomaz Teixeira, Zózimo Tavares e outros, ele faz uma 
análise e nos coloca em situação privilegiada. Então, 
agradecemos pelo artigo, que, por si só, traduz que ele 
é um dos jornalistas dos melhores níveis intelectuais 
de nosso País. Helder Caldeira. O artigo é intitulado 
“Do Piauí à Vice-Presidência da República”.

Portanto, a nossa gratidão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que passo 
a ler.

São lidos os seguintes:

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL716



30748 Quarta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010717ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 23 30749 JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL718



30750 Quarta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010719ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 23 30751 JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL720



30752 Quarta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010721ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 23 30753 JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL722



30754 Quarta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010723ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 23 30755 JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL724



30756 Quarta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010725ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 23 30757 JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL726



30758 Quarta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010727ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 23 30759 JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL728



30760 Quarta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010729ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 23 30761 JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL730



30762 Quarta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010731ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 23 30763 JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL732



30764 Quarta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010733ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 23 30765 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Os projetos que acabam de ser lidos serão remetidos 
às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 652, de 2010

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do Sr. Joaquim Elias Lopes.

Senhor Presidente,
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 fa-
lecimento do Sr. Joaquim Elias Lopes:

a) Inserção em ata de Voto de Profundo 
Pesar pelo falecimento;

b) Apresentação de Condolências à fa-
mília;

c) Comunicação deste Voto ao sindicato 
dos produtores rurais de Rondon do Pará.

Justificação

Faleceu vitimado pelo câncer, um dos mais que-
ridos produtores rurais do Município de Rondon do 
Pará.

Joaquim Elias, como era conhecido por todos, era 
natural de Minas Gerais, mas paraense de coração, mi-
grou para o nosso estado trazendo consigo o objetivo de 
vencer nesta nova fronteira agrícola que é o Pará.

Pertencia ao sindicato dos produtores rurais de 
Rondon do Pará, onde gozava de grande círculo de 
amizade, tendo sido seu falecimento sentido por todos. 
Deixa viúva e um casal de filhos, que como o pai, ado-
taram o Pará como sua terra.

Joaquim Elias, como muitos no Município de 
Rondon do Pará, através de sua coragem de deixar 
sua terra natal e raízes ajudou a construir uma parte 
importante do nosso Pará.

Ante o exposto peço o apoio de meus pares na 
aprovação deste merecido Voto.

Sala das Sessões, de junho de 2010. – Senador 
Flexa Ribeiro.

REQUERIMENTO N° 653, DE 2010

Requerimento de voto de pesar pelo fa-
lecimento ontem, segunda-feira, 21-6-2010, 
no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo/SP, 
do Doutor Henrique Walter Pinotti, aos 81 
anos de idade, vítima de câncer.

Requeiro, com fundamentação no artigo 218 do 
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em 
ata desta sessão legislativa de Votos de Pesar pela 

perda irreparável do Doutor Henrique Walter Pinotti, 
Professor emérito da Faculdade de Medicina da USP, 
conhecido nacionalmente ao ser chamado às pressas, 
no ano de 1985, para liderar um grupo de médicos 
encarregados da cirurgia do presidente recém-eleito, 
Tancredo Neves.

Justificação

O Brasil, o Estado e o Município de São Paulo, o 
setor médico, nacional e internacional, perdem muito 
com o falecimento do Doutor Henrique Walter Pinotti, 
homem de extrema cultura e inteligência diferenciada, 
com profundos conhecimentos médicos em sua espe-
cialidade, gastroenterologia.

O cirurgião Pinotti, professor emérito da Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM 
– USP) morreu nesta segunda-feira, 21-6-2010, no 
Hospital Sírio-Libanês, vítima de câncer.

O Doutor Pinotti tinha 81 anos de idade e foi 
professor titular da disciplina de Cirurgia do Aparelho 
Digestivo, no período de 1984 a 1999.

Em março de 1985, o médico foi chamado às pres-
sas para liderar em Brasília a segunda cirurgia a que seria 
submetido o presidente recém-eleito Tancredo Neves, 
que enfrentava um quadro clínico muito grave.

Seis dias depois, o paciente foi transferido para 
o Instituto do Coração (INCOR), em São Paulo/SP, 
onde não resistiu à doença e morreu um mês depois. 
Formado em 1955 pela Universidade de São Paulo 
(USP), Pinotti concluiu

seu doutorado, em 1964, em gastroenterologia.
O Doutor Walter Pinotti, em mais de 55 (cinquenta 

e cinco) anos de profissão, era um estudioso, nunca 
deixou de estudar um dia sequer.

Durante sua exitosa e reconhecida carreira, ele 
publicou 681 trabalhos em revistas brasileiras e 136 
em estrangeiras, 36 livros e monografias no Brasil e 
duas no exterior.

Tal obra revela a magnitude de sua carreira.
A aprovação deste requerimento representa a 

minha gratidão, na qualidade de cidadão paulistano e 
brasileiro, pelo amigo e profissional que foi o Doutor 
Walter Pinotti e reconhecimento do Senado da Repú-
blica por aquele brilhante brasileiro.

Ante o explicitado, requeiro, também, que esta jus-
ta homenagem seja levada aos filhos do Dr. Pinotti.

Sala das Sessões, respeitosamente, Senador 
Romeu Tuma.

REQUERIMENTO N° 654, DE 2010

Requerimento de voto de pesar pelo 
falecimento do pesquisador e virologista 
Dr. Hermann Gonçalves Schatzmayr, con-
siderado um expoente da ciência nacional, 
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que ocorreu na segunda-feira, aos 74 anos, 
no Rio de Janeiro, por falência múltipla dos 
órgãos.

Requeiro, com fundamentação no artigo 218 
do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção 
em ata desta sessão legislativa de Votos de Pesar 
pela perda irreparável do Doutor Hermann Gonçalves 
Schatzmayr, pesquisador e virologista que trabalhou 
por quase 50 anos na Fundação Oswaldo Cruz.

Em sua trajetória, Schatzmayr estudou a pande-
mia de gripe de 1957-1958 no Rio de Janeiro, partici-
pou dos esforços para a erradicação da varíola e do 
combate à poliomielite (paralisia infantil), além de ter 
produzido estudos de destaque sobre a dengue. O vi-
rologista foi responsável pelo isolamento do vírus 1, 2 
e 3 da dengue no Brasil.

Justificação

O presente requerimento representa o reconhe-
cimento do Senado da República ao brilhante pesqui-
sador e virologista que foi o Dr. Hermann Gonçalves 
Schatzmayr e, principalmente, pela dedicação e tra-
balho desenvolvido no Brasil para a erradicação das 
sérias doenças – varíola e poliomielite, além das pes-
quisas sobre o vírus da dengue.

A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), onde o 
pesquisador trabalhou por quase 50 anos, declarou 
luto. Ele ingressou na fundação em 1961, onde atuou 
como pesquisador e por mais de 30 anos, comandou 
o Departamento de Virologia no Instituto Oswaldo Cruz 
(IOC/FIOCRUZ), que deu origem a diversos centros 
de referência nacionais e internacionais.

0 Dr. Schatzmayr ocupou o cargo de Presiden-
te da instituição entre 1990 e 1992 e criou o plano de 
saúde FIOPREV, sob gestão da instituição de seguri-
dade social da Fiocruz (FioSaúde).

Também como Membro da Academia Brasileira 
de Medicina Veterinária e da Academia Brasileira de 
Ciências, integrou vários comitês internacionais da 
Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ante o explicitado, requeiro aos nobres parla-
mentares desta Casa a aprovação deste voto de pesar 
e, também, que seja levado a família do Dr. Schatz-
mayr.

Sala das Sessões, Senador Romeu Tuma.

REQUERIMENTO Nº 655, DE 2010

Requeiro nos Termos do Art. 222 do 
Regimento, e ouvido o Plenário, que seja 
consignado, nos Anais do Senado, voto de 
aplauso ao município de Santarém, pelo 
transcurso no dia de hoje dos seus 394 
anos de existência.

Requeiro ademais que este Voto seja encami-
nhado às seguintes autoridades:

de Santarém.

 
Justificação

Popularmente chamada de “Pérola do Tapajós”, 
Santarém foi fundada pelo Pe. João Felipe Bettendorff 
em 22 de junho de 1661. Sua história começa com a 
primeira notícia que se tem do contato do homem “ci-
vilizado” e os índios Tupaiús ou Tapajós.

Em Santarém encontra-se a Cerâmica Tapajós 
que está dividida em dois tipos de vasos: o de garga-
lo e o de Cariátides. Esta cerâmica é uma das mais 
antigas e, de tão perfeita, chega a ser comparada até 
mesmo com a mais fina porcelana chinesa.

Privilegiada por sua localização entre as mais 
importantes metrópoles da Amazônia (Be1ém e 
Manaus), Santarém tem hoje cerca de 350 mil ha-
bitantes, distribuídos em 52 bairros da zona urbana 
e nas mais de 400 comunidades da zona rural. E 
considerada como uma das principais cidades tu-
rísticas da Amazônia, cujo cartão de visita é o en-
contro das águas dos rios Tapajós e Amazonas, um 
espetáculo ininterrupto, bem na frente da cidade. E 
por falar em turismo, Santarém também possui qui-
lômetros e quilômetros de praias paradisíacas, como 
a encantadora Alter do Chão que recentemente foi 
escolhida, pelo jornal inglês “The Guardian” como 
uma das dez praias mais bonitas do Brasil. Para-
béns Santarém.

Sala das sessões, de 2010. – Senador Flexa 
Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 656, DE 2010

Requeiro, nos termos do artigo 218 
do Regimento Interno, seja inserido em ata 
Voto de Pesar pelo falecimento do grande 
escritor português José Saramago.
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Justificação

José Saramago foi, sem dúvida, um dos maiores 
escritores que a língua portuguesa produziu. Dono de 
imaginação fértil, estilo próprio inconfundível e visão 
ácida e crítica da sociedade portuguesa e da ordem 
internacional, Saramago tem uma obra que engrandece 
o idioma português. Livros admiráveis como “A Janga-
da de Pedra”, “Memorial do Convento”, “O Evangelho 
Segundo Jesus Cristo” e “Ensaio sobre a Cegueira”, 
entre vários outros, lhe deram, com toda justiça, o Prê-
mio Nobel de Literatura

De origem muito humilde, Saramago teve de 
abandonar os estudos aos 12 anos para ajudar no 
orçamento familiar. Isso não o impediu, entretanto, de 
tomar-se um intelectual de grande poder de análise e 
um escritor genial e prolífico.

Ademais de seus enormes méritos intelectuais e 
artísticos, Saramago também tinha o mérito político-
social de dedicar-se à luta contra as injustiças. Nunca 
esquivou-se das polêmicas e sempre defendeu com 
afinco as causas que julgava justas.

O Brasil, maior País de idioma português, fica um 
pouco órfão, um pouco mudo, com a morte do maior 
escritor da pátria da língua lusitana.

Em vista do exposto, conclamamos os nobres 
Pares a apoiar este importante requerimento.

Sala das Sessões, de 2010. – Senador Aloizio 
Mercadante.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido vãi a publicação.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu os Ofícios nºs 121, 148 e 157, 
de 2010, do Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação, em 
caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 76, de 2004 (tramitando em conjunto com o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 305, de 2004); 622, de 2007; 
e 20, de 2010.

São os seguintes os Ofícios:

OFÍCIO N° 121/2010-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 19 de maio de 2010

Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2°, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado n° 
305, de 2004, que “Dispensa de pagamento de taxa 
de inscrição em concursos públicos federais os pos-
tulantes a cargos ou empregos públicos isentos de 
pagamento de Imposto de Renda de Pessoa Física”, 
de autoria do Senador Sérgio Zambiasi; e pela apro-
vação do Projeto de Lei do Senado n° 76, de 2004, 
que “Acrescenta parágrafo único ao artigo 11 da Lei 
n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe so-
bre o regime jurídico dos servidores públicos civis da 
União, Autarquias e das fundações públicas federais”, 
de autoria do Senador Marcelo Crivella.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente,
Senador Demóstenes Torres, Presidente da Co-

missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

OFÍCIO Nº 148/2010 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 9 de junho de 2010

Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2°, 

do Regimento Interno desta Casa comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com a Emenda n° 1-CCJ, do Projeto 
de Lei do Senado n° 622, de 2007, que “Acrescenta 
dispositivos a Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995, 
que dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os 
arts. 17 e 14, § 3°, inciso V, da Constituição Federal, 

para estabelecer regras de fidelidade ao programa do 
partido”, de autoria do Senador Cristovam Buarque.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Ofício no 157/10 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 16 de junho de 2010

Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com as Emendas nº 1-CCJ e 2-CCJ, 
do Projeto de Lei do Senado nº 20, de 2010, que 
“Acrescenta artigo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que Institui o Código de Transito Brasileiro”, 
de autoria do Senador Raimundo Colombo.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com referência aos expedientes lidos, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Inter-
no, por um décimo da composição da Casa, para que 
as matérias sejam apreciadas pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não há mais oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs Senadoras e 
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, dia 23, às 
14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1  
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 Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 27, de 2010 
(apresentado como conclusão do Parecer 
nº 103, de 2010, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, Relator ad hoc: Senador Gim 
Argello), que aprova a Programação Mone-
tária para o quarto trimestre de 2009. 
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2  
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. 

3 
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. 

4  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 28, DE 2009 

Votação, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 28, de 
2009 (nº 413/2005, na Câmara dos Deputa-
dos, tendo como primeiro signatário o De-
putado Antonio Carlos Biscaia), que dá nova 
redação ao § 6º do art. 226 da Constituição 
Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade 
do casamento civil pelo divórcio, suprimin-
do o requisito de prévia separação judicial 
por mais de um ano ou de comprovada se-
paração de fato por mais de dois anos. 

Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Demóstenes Torres. 

5  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 48, DE 2003 

Votação, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 48, de 
2003, tendo como primeiro signatário o 
Senador Antonio Carlos Magalhães, que 
dispõe sobre aplicação de recursos desti-
nados 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. 

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 

51, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para 
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os bio-
mas considerados patrimônio nacional. 

Parecer favorável, sob nº 269, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eduardo Azeredo. 

7  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 19, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Tião Viana, que acrescenta parágrafo úni-
co ao art. 54 da Constituição Federal, para 
permitir a Deputados Federais e Senadores 
o exercício de cargo de professor em insti-
tuição pública de ensino superior. 

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eduardo Suplicy. 

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 100, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 100, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Alvaro Dias, que dá nova redação às alíneas 
b e c do inciso XXIII do art. 21 da Constitui-
ção Federal, para autorizar a produção, a co-
mercialização e a utilização de radioisótopos 
para a pesquisa e uso médicos. 

Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador César Borges. 
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9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2008

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 
(nº 138/2003, na Câmara dos Deputados, 
tendo como primeiro signatário o Deputado 
Sandes Júnior), que altera a denominação 
do Capítulo VII do Título VIII da Constituição 
Federal e modifica o seu art. 227 (dispõe 
sobre a proteção dos direitos econômicos, 
sociais e culturais da juventude). 

Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Expedito Júnior, favorável, com as Emendas nºs 1 a 
3-CCJ, de redação, que apresenta. 

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 89, DE 2003 

Quarta sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 89, de 2003, tendo como primeira 
signatária a Senadora Ideli Salvatti, que dá 
nova redação aos arts. 93 e 95 da Consti-
tuição Federal, para impedir a utilização da 
aposentadoria dos magistrados como me-
dida disciplinar e permitir a perda de cargo, 
nos casos que estabelece. 

Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Demóstenes Torres, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece. 

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 17, DE 2008 

Primeira sessão de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 17, de 2008, tendo como 
primeiro signatário o Senador Arthur Vir-
gílio, que acrescenta artigos ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
(prorrogação dos benefícios para a Zona 
Franca de Manaus). 

Parecer sob nº 1.084, de 2009, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: 
Senador Neuto de Conto, favorável, com a Emenda nº 
1-CCJ, que apresenta. 

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 32, de 2008, tendo como 
primeira signatária a Senadora Patrícia Sa-
boya, que altera o § 4º do art. 225 da Consti-
tuição Federal para incluir a caatinga entre 
os ecossistemas que constituem patrimô-
nio nacional. 

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko. 

13 
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 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 
“dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, a or-
ganização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências”, 
para determinar que o atendimentode ur-
gências e emergências médicas, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde, seja prestado 
pela iniciativa privada, mediante ressarci-
mento, nos casos em que as disponibili-
dades do Sistema forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial. 

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a 
redação do vencido. 

14 
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 
utilização do jateamento de areia a seco. 

Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a 
redação do vencido. 
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15 
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 ori-
gem, do Deputado João Herrmann Neto), 
que altera a Lei nº 9.008, de 21 de mar-
ço de 1995, para determinar a publicidade 
dos valores 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 Comissão 
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a 
redação do vencido. 

16 
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 educação básica. 

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a 
redação do vencido. 

17  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 
2.961/2000, na Casa de origem), que ex-
tingue as listas tríplices do processo de 
escolha dos dirigentes universitários re-
gulado pela Lei nº 9.192, de 21 de dezem-
bro de 1995. 

Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Comissão de 
Educação, Relator ad hoc: Senador Mão Santa, favo-
rável, nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que oferece. 

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 
6.100/2002, na Casa de origem, do Depu-
tado Celso Russomanno), que altera o art. 

31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, que dispõe sobre a proteção do con-
sumidor e dá outras providências (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 pronunciamento (so-
bre 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 Fiscali-
zação 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. 

19 
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 Emis-
sões Evocadas Otoacústicas. 

Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador Flávio Arns, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CAS, de redação, que apresenta. 

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto 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 apreendidos na forma da lei, alte-
rando 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, Relator: Senador 
Marcelo Crivella; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: 
Senador Antonio Carlos Júnior; e 

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador João 
Durval. 
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21 
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 obrigatorie-
dade de exposição de obras de artistas na-
cionais em prédios públicos da União e de 
suas autarquias 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, favorável, com a Emen-
da nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta; e 

– de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável, nos termos do Subs-
titutivo aprovado na Comissão de Constituição 
e Justiça e Cidadania. 

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 
1.244/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do 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 (subs-
titui a expressão “medida sócio-educativa” 
pela “medida psicossocioeducativa”). 

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: 
Senador Efraim Morais, favorável, com a Emenda no 
1-CCJ, de redação, que apresenta. 

23 
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 Assun-
tos Sociais, Relator: Senador Mão Santa, favorável, nos ter-
mos da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

24 
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 re-
gime de separação de bens no casamento 
de pessoa maior de 70 anos). 

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Valdir Raupp, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que 
apresenta. 

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 
5.702/2005, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente 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 enti-
dades federais e dá outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: 
Senador Inácio Arruda. 

26 
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 trabalho, por justa causa, do empregado 
bancário inadimplente). 

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Paulo 
Paim. 

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 
2.347/2003, na Casa de origem, do Deputado 
Sandro Mabel), 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 Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador 
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Marconi Perillo, favorável, com as Emendas nºs 1 e 
2-CCJ, que apresenta. 

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 
1.871/2007, na Casa de origem, do Deputa-
do 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 Comissão 
de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cíce-
ro Lucena, favorável nos termos da Emenda nº 1-CI 
(Substitutivo), que oferece. 

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto 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 contra-
tuais de sociedade que seja integrada por 
sócio incapaz). 

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator 
ad hoc: Senador Efraim Morais. 

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 
2.093/2003, na Casa de origem, do Deputado 
Júlio Delgado), que dispõe sobre a adver-
tência em rótulos de alimentos e bulas de 
medicamentos que contêm fenilalanina. 

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de 
Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CAS (Substitu-
tivo), que oferece. 

31  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 
2.977/2004, na Casa de origem, do Depu-
tado Eduardo Cunha), que altera a Lei nº 

9.615, de 24 de março de 1998, de forma a 
obrigar a realização de exames periódicos 
para avaliar a saúde dos atletas e prever a 
disponibilização de equipes de atendimen-
to de emergência em competições profis-
sionais. 

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 Es-
porte, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns. 

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto 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 reti-
rada de peças e componentes, sem auto-
rização do consumidor no fornecimento 
de serviços). 

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 2009, das 
Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Sena-
dora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos 
das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e 

– da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Flexa Ribeiro, favorável ao Projeto e as emendas 
oferecidas pela CCJ. 

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto 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 Esta-
tuto do Idoso, para reservar aos idosos pelo 
menos três por cento das unidades residen-
ciais 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 Participativa, Re-
lator: Senador Paulo Paim, favorável; e 
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– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Efraim Mo-
rais, pela rejeição (em audiência, nos termos do 
Requerimento nº 635, de 2009). 

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 
1.890/2007, na Casa de origem, do Deputa-
do Mauro Nazif), que acrescenta dispositivo 
à Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, para 
dispor sobre a duração do trabalho do As-
sistente Social. 

Parecer favorável, sob nº 582, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador 
Flávio Arns. 

 
35 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 
7.343/2006, na Casa de origem, do Deputado 
Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 
da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 
– Estatuto do Idoso, para garantir a priori-
dade dos idosos na aquisição 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 audiência, nos termos do Requerimento nº 
636, de 2009). 

 
36  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 
843/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Daniel Almeida), 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 pre-
ventivo de câncer. 

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Comissão de 
Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: Senadora Fátima 
Cleide, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CAS, 
que apresenta. 

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 
1.036/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Magela), que institui o exercício da profis-
são de Instrutor de Trânsito. 

Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Moza-
rildo Cavalcanti. 

38 
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 Bac-
ci), 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. 

39 
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 Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator 
ad hoc: Senador Paulo Paim, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CDH (Substitutivo), que oferece. 

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 
1.681/1999, na Casa de origem, do Deputado 
Arnaldo Faria de Sá), que regula o exercício 
da profissão de Técnico em Imobilização 
Ortopédica e dá outras providências. 

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 
612/2003, na Casa de origem, do Deputa-
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do 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 Co-
mércio de Drogas, Medicamentos, Insumos 
Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras 
providências, para permitir que farmácias 
e drogarias disponibilizem serviços de afe-
rição da pressão arterial. 

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Comissão de 
Assuntos Sociais, Relator: Senador Mozarildo Caval-
canti, favorável, com a Emenda nº 1-CAS, que apre-
senta. 

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto 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 conjuga-
da C, pneumocócica conjugada sete valen-
te, varicela e pneumococo no Calendário 
Básico de Vacinação da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão 
Santa. 

43 
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, Relator: 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. 

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 
6.171/2005, na Casa de origem, do Depu-
tado Celso Russomanno), que acrescenta 

parágrafos ao art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor, para garantir ao consumidor 
o exame dos produtos adquiridos. 

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, da Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, 
Fiscalização e Controle, Relator ad hoc: Senador Fle-
xa Ribeiro. 

45 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 
6.244/2005, na Casa de origem, da Deputa-
da Sandra Rosado), 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. 

46  
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 Pro-
jeto 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 re-
dação 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 Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Romero Jucá. 

47 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 312, DE 2009

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 312, de 2009 (nº 
4.760/2009, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que autoriza 
o Poder Executivo a realizar doação para 
a reconstrução de Gaza. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 324 e 325, de 2010, 
das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador João Pedro; e de Assuntos 
Econômicos, Relator: Senador Eduardo Suplicy. 
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48  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 Nº 77, DE 2007 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 

do Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em 
primeiro turno, do Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 77, de 2007 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 3, de 2007-CN, da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú-
blicos e Fiscalização, Relator: Senador João 
Ribeiro), que aprova as contas do Governo 
Federal, do Senado Federal, da Câmara dos 
Deputados, do Supremo Tribunal Federal, 
do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça 
do Trabalho, do Conselho da Justiça Fede-
ral e da Justiça Federal 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. 

49  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 60, DE 2009 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em 
primeiro turno, do Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 60, de 2009 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1, de 2009-CN, da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú-
blicos e Fiscalização, Relator: Senador Gim 
Argello), que aprova as Contas do Governo 
Federal relativas ao Exercício de 2004. 

 
50 

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 Pro-
jeto 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 Comissões Parlamenta-
res de Inquérito (tipifica as condutas de 
fazer afirmação falsa ou negar a verdade, 

na condição de indiciado ou acusado, em 
inquéritos, processos ou Comissões Par-
lamentares de Inquérito). 

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, da Co-
missão de Constituição e Justiça (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 29, de 2007), Relator: Se-
nador Alvaro Dias. 

51  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Recur-
so nº 11, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de autoria 
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 Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Mar-
co Maciel, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CE 
(Substitutivo), que oferece. 

52  
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 regu-
lamenta o emprego de algemas em todo o 
território nacional. 

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad 
hoc”: Senador Antonio Carlos Valadares, 1º pronuncia-
mento (sobre o Projeto, em turno único, perante a Co-
missão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, 
que oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, 
apresentadas ao Substitutivo, no turno suplementar, 
perante a Comissão): favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta. 

53  
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 au-
toria 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 
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ou peptídeos anabolizantes e dá outras 
providências, para tipificar a venda desses 
produtos como crime punível com penas 
equivalentes às do tráfico ilícito de subs-
tância entorpecente. 

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, de 2009, 
das Comissões 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Augusto Bo-
telho, favorável, com a Emenda nº 1-CAS (Subs-
titutivo), que oferece; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad 
hoc: Senador Valter Pereira, favorável, nos ter-
mos do Substitutivo, oferecido pela Comissão de 
Assuntos Sociais. 

 
54  

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 Pro-
jeto 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, índices e indicadores de pro-
dutividade. 

Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de 2009, da 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Relato-
ra: Senadora Kátia Abreu, 1º pronunciamento (sobre 
o projeto): favorável, nos termos da Emenda nº 1-CRA 
(Substitutivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com voto 
em separado do Senador Sadi Cassol. 

 
55 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, de autoria do Senador Renan Ca-
lheiros 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 re-
lativos 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, Justiça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de Lei do Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Reque-
rimento nº 822, de 2008, de tramitação con-
junta), Relator: Senador Demóstenes Torres, 
favorável ao Projeto de Lei do Senado nº 390, 
de 2005-Complementar, nos termos da Emen-
da nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela 
prejudicialidade das matérias que tramitam em 
conjunto. 

 
56 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 175, DE 2003- COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto 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; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 175, de 2003-Com-
plementar, de autoria do Senador Eduardo 
Suplicy, que altera o art. 1º, inciso I, alínea 
“g” da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, que dispõe sobre inelegi-
bilidade 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, Justiça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de Lei do Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Reque-
rimento nº 822, de 2008, de tramitação con-

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL790



30822 Quarta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010

junta), Relator: Senador Demóstenes Torres, 
favorável ao Projeto de Lei do Senado nº 390, 
de 2005-Complementar, nos termos da Emen-
da nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela 
prejudicialidade das matérias que tramitam em 
conjunto. 

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 316, de 2004-Com-
plementar, de autoria da Senadora Serys 
Slhessarenko, que acrescenta dispositivo 
à Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para de-
clarar a inelegibilidade, em quaisquer ou-
tros Municípios do mesmo Estado, dos que 
tenham sido reeleitos Prefeitos na eleição 
imediatamente anterior. 

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 341, de 2004-Com-
plementar, 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 Execu-
tivo 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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, de autoria do Senador Alvaro Dias, 
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 subseqüentes, do ocupante 
de cargo público que a ele renuncie. 

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 
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– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 

60 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, 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 ine-
legibilidade, nas eleições subsequentes, 
do parlamentar que renuncie ao mandato 
e do chefe do Poder Executivo que, réu de 
processo crime de responsabilidade, re-
nuncie ao cargo. 

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 

61 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, de autoria do Senador Tião Viana, 
que altera a Lei Complementar nº 64 de 19 
de maio de 1990, para acrescentar nova 
hipótese de inelegibilidade quando houver 
renúncia ao mandato parlamentar. 

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 

62  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, de autoria do Senador 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, Justiça e Cidadania

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de Lei do Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 
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– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 

63  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, de autoria do Senador Jefferson Pe-
res, que altera a Lei Complementar nº 64, de 
18 de maio de 1990, alterando prazo de ces-
sação de inelegibilidade de magistrados. 

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 

 
64 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto 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; 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, Justiça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de Lei do Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 

65  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 141, de 2006-Com-
plementar, de autoria do Senador Antônio 
Carlos Valadares, 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, Justiça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de Lei do Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialida-
de das matérias que tramitam em conjunto. 
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66  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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-Complemen-
tar, de autoria do Senador Romeu Tuma, que 
altera 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 propo-
situra de ação judicial que vise desconstituir 
a decisão que rejeitou as contas de agente 
público suspenda sua inelegibilidade. 

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 

67 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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-Complemen-
tar, de autoria do Senador Jefferson Péres, 
que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 
de maio de 1990, para estabelecer a inelegi-
bilidade de condenados ou processados por 
crime contra a administração pública. 

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 

68 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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, 
para tornar inelegível o candidato que tenha 
parentes ocupantes de cargos comissiona-
dos, na mesma circunscrição e estender aos 
parentes próximos as condições de inelegibi-
lidade aplicáveis aos agentes políticos. 

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 
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69 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, de autoria da Senadora Serys Slhes-
sarenko, 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, Justiça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de Lei do Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 

70 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, de autoria do Senador Tasso Jereis-
sati, que altera dispositivos da Lei Comple-
mentar nº 64, de 18 de maio de 1990, que 

estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º, 
da Constituição Federal, casos de inelegi-
bilidades, prazo de cessação e determina 
outras providências. 

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 

71 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 84, de 2008-Com-
plementar, de autoria do Senador Pedro 
Simon, que acrescenta alínea “j” ao inciso 
I do art. 1° da Lei Complementar n° 64, de 
18 de maio de 1990, para determinar a ine-
legibilidade de candidato que responda a 
processo judicial. 

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), 
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável 
ao Projeto de Lei do Senado nº 390, de 2005-
Complementar, nos termos da Emenda nº 6-CCJ 
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(Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 

72  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 184, de 2008-Com-
plementar, 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 administrativa 
irrecorrível do órgão competente para re-
jeição das contas, de ação que questione 
a legalidade dessa deliberação. 

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 

–2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 

73 
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-Comple-
mentar, 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 denun-
ciado por envolvimento com prostituição 
infantil. 

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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 

74  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, de autoria do Senador Epitácio Ca-
feteira, 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 inelegibilida-
de do dispositivo em questão é contado a 
partir da perda do mandato 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 Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), 
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável 
ao Projeto de Lei do Senado nº 390, de 2005-
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Complementar, nos termos da Emenda nº 6-CCJ 
(Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 

 
75  

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto 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; 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-Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon, 
que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 
de maio de 1990, para determinar a inele-
gibilidade dos que foram condenados pela 
prática dos crimes que especifica, por im-
probidade 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, Justiça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de Lei do Se-
nado 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 se-
parado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação do Requeri-
mento nº 822, de 2008, de tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 

 
76 

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 
obrigatoriedade do ensino da Libras na edu-
cação infantil e no ensino fundamental. 

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 2008, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esportes, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): Relator ad hoc: Sena-
dor 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 sube-
menda que apresenta. 

 
77  

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 Pro-
jeto 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 financeiras na concessão 
de financiamentos habitacionais de inte-
resse social. 

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 2009, das 
Comissões: 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Antonio Car-
los Valadares, contrário; e 

– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio 
Carlos Júnior, favorável, com a Emenda nº 1-CAE, 
que apresenta; com abstenção do Senador An-
tonio Carlos Valadares. 

 
78  

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 140, de 2007-Comple-
mentar, de autoria do Senador Demóstenes 
Torres, que altera o art. 1º da Lei Comple-
mentar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, 
para especificar os dados financeiros não 
sigilosos, para fins de investigação de ilí-
cito penal. 

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pronunciamento 
(sobre o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, 
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
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nº 2-Plen): favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece. 

79  
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 Pro-
jeto 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 cri-
minológico para progressão de regime, 
livramento condicional, indulto e comu-
tação de pena. 

Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comissão de 
Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Antônio Carlos Júnior, favorável, com a Emenda nº 
1-CCJ, que apresenta. 

 
80  

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: 
Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 
da Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994 
(Lei dos Cartórios), para incluir, entre os 
deveres dos notários e oficiais de registro, 
o encaminhamento de relatório pertinente 
ao quantitativo de emolumentos recebi-

dos no exercício anterior à corregedoria 

do tribunal. 

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, da Co-

missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator 

ad hoc: Senador Renato Casagrande. 

81 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Pro-

jeto de Lei do Senado nº 235, de 2009, de 

iniciativa da Comissão Parlamentar de In-

quérito da Pedofilia, 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 descrito 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 55 

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

COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)

Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

Rio Grande do Sul
Bloco-PT - Paulo Paim*
PTB - Sérgio Zambiasi*
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)

Bloco-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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Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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)
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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).
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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
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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado. 

(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)

Número de membros: 7 titulares  e 5  suplentes

PRESIDENTE: Senador Magno Malta   (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma   (PTB-SP)

RELATOR: Senador Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008

Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2009
Prazo prorrogado: 23/09/2009
Prazo 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.

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
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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
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, 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
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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
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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
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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
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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).



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

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).
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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).



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).

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) (51,93,102)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (53)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (54)

 4.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (49,74,80)

 5.  Gerson Camata   (PMDB) (55,94,103)

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)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (20,66,100,105)

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 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).
94. 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).
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).
105. Em 16.06.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
40/10-GLPSDB).

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).
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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).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315

E-mail: scomccj@senado.gov.br

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.



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) (6)

RELATOR:  Senador Jefferson Praia  (PDT-AM) (5,12,16)

Instalação:  27/10/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Marina Silva   (PV) (1,2)

Jefferson Praia   (PDT) (11,15)

 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 (10)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Marisa Serrano   (PSDB)
Jorge Yanai   (DEM) (13,14)

 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 designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (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 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).
11. 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).
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).
14. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão (Of. nº 88/2010/CMA).
15. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, por cessão (Of. nº
95/2010/CMA).
16. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado Relator da Subcomissão (Of. nº 95/2010/CMA), em substituição ao Senador Gilberto Goellner.
*. 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.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

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 )
Jorge Yanai   (DEM) (1)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Kátia Abreu   (DEM)

 2.  Mário Couto   (PSDB)

Notas:
1. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos
(Of. nº 88/2010/CMA).
*. 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



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).



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
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (3,4,6)

João Ribeiro   (PR)
 1.  VAGO (7)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (9,10)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  VAGO (8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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).
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque   (PMDB)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (5)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO (3)  1.

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
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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).
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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).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
16. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
17. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
20. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
21. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
25. Em 16.02.2009, o Senador 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
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE:  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
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  - CCT

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  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).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS -

Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025

E-mail: scomcct@senado.gov.br
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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).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
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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:  24/04/2010
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.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
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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.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

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

4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ

(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:  29/04/2010
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.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
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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:  27/04/2010



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

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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Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
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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, 
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. 
2 O Deputado Eliseu Padilha foi eleito Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, em Reunião 
Ordinária realizada em 03/03/2010. 
3 O Deputado Emanuel Fernandes foi eleito Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, em 
Reunião Ordinária realizada em 03/03/2010. 
4 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM da Câmara dos 
Deputados, datado de 23 de março de 2010. 



 
 
 
 
 

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
        (13 titulares e 13 suplentes) 

 

           (Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 
            (Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004) 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º TITULARES SUPLENTES

Representante das empresas de rádio 
(inciso I)   

Representante das empresas de televisão 
(inciso II)   

Representante de empresas da imprensa 
escrita (inciso III) 

  

Engenheiro com notório conhecimento na 
área de comunicação social (inciso IV)   

Representante da categoria profissional 
dos jornalistas (inciso V)   

Representante da categoria profissional 
dos radialistas (inciso VI)   

Representante da categoria profissional 
dos artistas (inciso VII)   

Representante das categorias 
profissionais de cinema e vídeo (inciso 
VIII) 

  

Representante da sociedade civil   (inciso 
IX)   

Representante da sociedade civil  (inciso 
IX)   

Representante da sociedade civil (inciso 
IX)   

Representante da sociedade civil (inciso 
IX)   

Representante da sociedade civil (inciso 
IX)   

1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002 
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004 

 
 
 
 
 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 

Senado Federal – Anexo II - Térreo 
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258 

scop@senado.gov.br - www.senado.gov.br/ccs 
 



CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 

(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004) 
 
 
 

COMISSÕES DE TRABALHO 

 

01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA 

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL 

 

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA 

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO 

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 
Senado Federal – Anexo II - Térreo 

Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258 
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REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL

Resolução nº 01, de 2007 – CN
COMPOSIÇÃO

18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados) 
 Designação: 27/04/2007  

Presidente: Deputado José Paulo Tóffano (PV - SP) 12   
Vice-Presidente: Senador Inácio Arruda (PCdoB - CE) 12 

Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM – RS) 12 
SENADORES 

TITULARES SUPLENTES
Maioria (PMDB) 

PEDRO SIMON (PMDB/RS) 1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC) 
GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB/AC) 2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO) 

DEM 
EFRAIM MORAIS (DEM/PB) 1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF) 
ROMEU TUMA (PTB/SP) 2. RAIMUNDO COLOMBO6 (DEM/SC) 

PSDB
MARISA SERRANO (PSDB/MS) 1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG) 

PT
ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP) 1. FLÁVIO ARNS (PSDB/PR) 13 

PTB
SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS) 1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)  

PDT
CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF) 1. OSMAR DIAS4  (PDT/PR) 

PCdoB
INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE) 1. JOSÉ NERY8  (PSOL/PA) 

DEPUTADOS 
TITULARES SUPLENTES

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
VALDIR COLATTO (PMDB/SC)10 1. MOACIR MICHELETTO7 (PMDB/PR)  
DR. ROSINHA (PT/PR) 2. NILSON MOURÃO (PT/AC) 
GEORGE HILTON (PP/MG) 3. RENATO MOLLING (PP/RS) 
ÍRIS DE ARAÚJO  (PMDB/GO) 4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)11  

PSDB/DEM/PPS 
PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB/RS)  14 1. LEANDRO SAMPAIO5 (PPS/RJ)  
GERALDO THADEU9 (PPS/MG) 2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³ (PSDB/SP) 
GERMANO BONOW (DEM/RS) 3. CELSO RUSSOMANNO 1 (PP/SP) 

  PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN 
BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS) 1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS) 

PV
JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV/SP) 1. ANTÔNIO ROBERTO (PV/MG)15 

                                                  (Atualizada em 22.03.2010) 
Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / BrasilFones: (55) 61 3216-6871 / 6878  Fax: (55) 61 3216-6880  

e-mail: cpcm@camara.gov.br   
www.camara.gov.br/mercosul 

__________________ 
1Indicado conforme Ofício nº 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do Líder do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
lido na Sessão do SF de 05.06.08. 
2Eleito em 14.8.2007, para o biênio 2007/2008.  
3Indicado conforme Of. PSDB nº 856/2007, de 28.11.2007, do Líder do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido 
na Sessão do SF de 19.12.2007. 
4 Indicado conforme Ofício nº 28/08-LPDT, de 09.07.08, do Líder do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sessão do SF de 09.07.08, em 
substituição ao Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renúncia, conforme Of. s/nº, datado de 09.07.2008. 
5 Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sessão do Senado Federal dessa mesma 
data, tendo em vista a renúncia do Deputado Ilderlei Cordeiro, conforme OF GAB Nº 53/2008, de 18.06.2008. 
6 O Senador Raimundo Colombo retornou ao exercício do mandato em 25.10.2008, conforme comunicado datado de 28.10.2008, lido na 
Sessão do Senado Federal dessa mesma data. 
7  Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/nº 949/2008, de 11.11.2008, lido na Sessão do Senado 
Federal de 12.11.2008. 
8  Indicado pela Liderança do PC do B, nos termos do Ofício IA/Nº 269/2008, de 16.12.2008, lido na Sessão do Senado 
Federal de 17.12.2008. 
9 Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 266/2007, de 17.07.07, em substituição ao Deputado Geraldo Resende. 
10 Vaga anteriormente ocupada pelo Deputado Cezar Schirmer, que renunciou à suplência do mandato de parlamentar, conforme Of. 
29/2009/SGM/P, de 14.01.2009. O Deputado Valdir Colatto renunciou à vaga de suplente para assumir a de titular, conforme o Ofício nº 
034/2009-GAB610-CD, de 11.2.09, e o OF/GAB/I/Nº 12, de 28.01.2009.   
11 Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/Nº 177,  de 12.03.2009, lido na Sessão do Senado Federal 
de 12.03.2009. 
12 Eleitos para o biênio 2009/2010, em reunião realizada no dia 27.05.09, conforme Ofício P/48/2009, de 28.05.2009, lido 
nessa mesma data. 
13 O  Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores (PT), conforme comunicação lida na sessão do SF 
em 10.09.09, e filiou-se ao Partido da Social Democracia Brasileira ( PSDB),  em 02.10.2009, conforme 
Of./GSFA/0898/2009, de 06.10.09, lido na sessão do SF de 08.10.2009. 
14 Indicado conforme Of. nº 965/2009/PSDB, datado de 11/11/09, do Líder do PSDB, Deputado José Aníbal, em 
substituição ao Deputado Cláudio Diaz, em virtude de sua renúncia, conforme Of. nº 0516/2009, de 09.11.09, lidos na 
Sessão do SF de 13.11.09. 
15 Indicado conforme Of. PV nº 067/10/LIDPV, de 17.03.2010, do Líder do PV-CD, lido na Sessão do SF de 22.03.2010 
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COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA - CCAI 
 (Art. 6º da Lei nº 9.883, de 1999) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Senador Eduardo Azeredo 1 
Vice-Presidente: Emanuel Fernandes 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS SENADO FEDERAL 

LÍDER DA MAIORIA
 

HENRIQUE EDUARDO ALVES 
PMDB-RN 

 

LÍDER DA MAIORIA
 

RENAN CALHEIROS 
PMDB-AL 

LÍDER DA MINORIA
 

GUSTAVO FRUET ² 
PSDB-PR 

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA
 
 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

 
EMANUEL FERNANDES 

PSDB-SP 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

 
EDUARDO AZEREDO 

PSDB-MG 

(Atualizada em 13.05 .2010) 
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Senado Federal – Anexo II - Térreo 
Telefones: 3303-4561 e 3303- 5258 

scop@senado.gov.br 
www.senado.gov.br/ccai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
1 O Senador Eduardo Azeredo assumiu a presidência em 23.03.2010, conforme alternância estabelecida na 1ª reunião da 
Comissão, realizada em 18.08.2001. 
2 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM 
da Câmara dos Deputados, datado de 23 de março de 2010. 
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