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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 4 mi-
nutos, e encerra-se às 20 horas)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 120ª Sessão, Deliberativa Ordinária  
7 de julho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Marconi Perillo, Mão Santa e Acir Gurgacz



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 34425 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Brasília, Capital da República Federativa do Brasil. 

Estamos no plenário do Senado da República. O 
painel eletrônico registra a presença de 49 Srs. Sena-
dores na Casa. Portanto, há número regimental.

Declaramos aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos.
Eu represento a Mesa Diretora do Senado da 

República, que tem como Presidente o Senador José 
Sarney, Senador do Estado do Amapá.

Nós vivemos a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 

53ª Legislatura. Sete de julho de 2010, quarta-feira, 14 

horas e 04 minutos. Esta é a 120ª Sessão Deliberativa 

Ordinária do Senado da República.

Ao lado, a Secretária-Geral da Mesa, Drª Cláu-

dia Lyra.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL2
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica ao Plenário a abertura de prazo 
de cinco dias úteis, perante a Mesa, para recebimento 
de emendas aos Projetos de Resolução nºs 24 a 33, 
de 2010, apresentados como conclusão de pareceres 
lidos anteriormente.

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

– Nº 195, de 2010 (nº 371/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 
2010, de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre a criação de cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS 
destinados à Advocacia-Geral da União e à Procu-
radoria-Geral Federal, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.278, de 30 de junho de 2010; 

– Nº 196, de 2010 (nº 373/2010, na origem), restituindo au-
tógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 2010, 
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe 
sobre a criação de cargos em comissão do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores – DAS, des-
tinados ao Ministério das Relações Exteriores, e dá 
nova redação ao inciso XIX do art.29 da Lei nº 10.683, 
de 28 de maio de 2003, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.280, de 30 de junho de 2010;

– Nº 197, de 2010 (nº 370/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 
2010, de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre a instituição do Adicional por Participa-
ção em Missão no Exterior, a remuneração dos car-
gos de Atividades Técnicas da Fiscalização Federal 
Agropecuária do Quadro de Pessoal Permanente do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
de que tratam as Leis nºs 10.484, de 3 de julho de 
2002, 11.090, de 7 de janeiro de 2005, e 11.344, 
de 8 de setembro de 2006, da Carreira de Agente 
Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 11.907, 
de 2 de fevereiro de 2009, dos Empregos Públicos 
do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Ar-
madas - HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de 
maio de 2001, do Plano de Carreiras dos Cargos de 
Tecnologia Militar, de que tratam as Leis nºs 9.657, 
de 3 de junho de 1998, e 11.355, de 19 de outubro 
de 2006, da área de Auditoria do Sistema Único de 
Saúde, de que trata a Lei nº 11.344, de 8 de setembro 
de 2006, a instituição de Estrutura Remuneratória 
para os cargos efetivos de Engenheiro, Arquiteto, 
Economista, Estatístico e Geólogo, a remuneração 
do Plano de Carreiras e Cargos da Agência Brasileira 
de Inteligência – ABIN, de que trata a Lei nº 11.776, 
de 17 de setembro de 2008, alterando essas Leis 

e a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007; revoga 
dispositivos das Leis nºs 11.784, de 22 de setembro 
de 2008, e 11.907, de 2 de fevereiro de 2009; e dá 
outras providências, sancionado e transformado na 
Lei nº 12.277, de 30 de junho de 2010; e

– Nº 198, de 2010 (nº 372/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 64, de 
2010, de iniciativa do Presidente da República, que 
transforma cargos vagos das Carreiras da Previdên-
cia, da Saúde e do Trabalho, estruturada pela Lei nº 
11.355, de 19 de outubro de 2006, e da Seguridade 
Social e do Trabalho, estruturada pela Lei nº 10.483, 
de 3 de julho de 2002, em cargos do Plano de Car-
reiras de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 
1993, do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial – INPI, de que 
trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, e do 
Plano Especial de Cargos da Cultura, de que trata 
a Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005; altera 
a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993; e dá outras 
providências, sancionado e transformado na Lei nº 
12.279, de 30 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 sancionados.

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

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

– Nº 199, de 2010 (nº 401/2010, na origem), restituin-
do autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 
254, de 2009 (nº 2.368/2007, na Casa de origem, 
do Deputado Dr. Talmir), que inscreve o nome 
do Padre José de Anchieta no Livro dos Heróis 
da Pátria, sancionado e transformado na Lei nº 
12.284, de 5 de julho de 2010;

– Nº 200, de 2010 (nº 400/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 202, 
de 2009 (nº 4.401/2001, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que 
inscreve o nome do jornalista José Hipólito da 
Costa Furtado de Mendonça no Livro dos Heróis 
da Pátria, sancionado e transformado na Lei nº 
12.283, de 5 de julho de 2010;

– Nº 201, de 2010 (nº 399/2010, na origem), restituin-
do autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 
155, de 2009 (nº 36/2007, na Casa de origem, 
do Deputado Edinho Bez), que confere ao Mu-
nicípio de Imbituba, Estado de Santa Catarina, 
o título de Capital Nacional da Baleia Franca, 
sancionado e transformado na Lei nº 12.282, de 
5 de julho de 2010; e

– Nº 202, de 2010 (nº 398/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 109, 
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de 2009 (nº 1.826/2003, na Casa de origem, do 
Deputado Alberto Fraga), que institui a Medalha 
Sérgio Vieira de Mello, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.281, de 5 de julho 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) – 

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of/GSCL/126/10

Brasília, 7 de julho de 2010

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, informo a Vossa Excelência 

que por um lapso não registrei minha presença na ses-
são do dia 6 de julho do corrente ano, embora tenha, 
inclusive, participado das reuniões da Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle e Comissão de Assuntos Econômicos, con-
forme cópias da lista de presença em anexo.

Antecipando os agradecimentos, renovo a Vos-
sa Excelência a expressão do meu elevado apreço e 
consideração.

Atenciosamente, Senador Cícero Lucena.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 696, DE 2010

Requeiro, nos termos do disposto no Art. 218 e 
221 do Regimento Interno do Senado Federal, a in-
serção em Ata de Voto de Pesar pelo falecimento do 
Professor de Música da UFPB Radegundis Feitosa, 
na cidade de João Pessoa, ocorrido no dia 1º de julho 
do corrente ano, bem como a apresentação de con-
dolências à família.

Sala das Sessões, 6 de junho de 2010. – Sena-
dor Cícero Lucena.

REQUERIMENTO Nº 697, DE 2010

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do Coronel Márcio Santiago, ex-Comandan-
te da Polícia Militar de Roraima.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, inserção em ata, de Voto de Pesar pelo fale-
cimento do ex-Comandante da Polícia Militar de Ro-
raima, Coronel Márcio Santiago.

Requeiro, também, que esse Voto de Pesar seja 
inscrito nos Anais do Senado da República e levado 
ao conhecimento dos familiares, e da viúva, Sra. Val-
direne Araújo.

Justificação

Márcio Santiago ingressou na Polícia Militar em 
1980, depois de deixar o cargo de oficial do Exérci-
to brasileiro. Passou por um estágio e foi nomeado 
segundo-tenente da PM. Ficou na corporação por 28 
anos, até ir para a reserva.

Ocupou todos os cargos da carreira de policial 
militar. Comandou batalhões, quartéis e grupos de elite, 
até chegar ao posto máximo, em 2007, de comandan-
te-geral da PM, onde ficou por um ano e seis meses. 

Ainda foi secretário de Justiça e Cidadania e diretor 
da Academia de Polícia Integrada (API).

Na Polícia Militar era conhecido pelo modo “ope-
racional” de trabalhar. Era daqueles policiais que não 
vivia em serviço administrativo. Gostava de estar nas 
ruas, de comandar ações. Tanto que o Batalhão de 
Operações Policiais Especiais (BOPE), implantado 
por ele em sua gestão, era tido como o “menino dos 
seus olhos”, como dizem os próprios policiais. Possuía 
diversos cursos de aperfeiçoamento feitos no Brasil e 
no exterior.

Mas seu conhecimento não se resumiu à técnica 
policial. Era bacharel em direito, especialista em polí-
ticas públicas de justiça criminal e segurança, espe-
cialista em direito penal e direito processual penal e 
mestre em ciências penais.

Paraense, Márcio Santiago foi casado duas vezes. 
Do primeiro casamento, teve seu único filho, Márcio 
Santiago de Morais Júnior, de 25 anos. Deixou viúva 
a sargento Valdirene Araújo.

Nos últimos anos se dedicou à advocacia e ao 
ensino superior. Atualmente presidia a Associação dos 
Policiais Militares do ex-Território de Roraima. – Sena-
dor Romero Jucá.

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) – A 

Presidência comunica que recebeu o Ofício nº 269, 
de 2010, da Presidência da Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, que 
solicita correção da ementa do Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 19, de 2010-CN.

A Presidência determina que seja feita a publi-
cação do Ofício e a retificação solicitada.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, projeto que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI Nº 204, DE 2010

Dispõe sobre a promoção de Cabos es-
tabilizados e Taifeiros-Mor e a promoção de 
Sargentos do quadro Especial do Exército 
Brasileiro à graduação de Subtenente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Aos cabos estabilizados e Taifeiros-Mor, 

constantes no Quadro de Acesso para promoção a 
3º Sargento do Quadro Especial, fica assegurada a 
referida promoção retroativa à data em que comple-
taram respectivamente 15 (quinze) anos de efetivo 
serviço, mediante requerimento administrativo do 
interessado, até noventa dias após a entrada desta 
Lei em vigor.

Art. 2º Aos Sargentos do Quadro Especial do 
Exército, na reserva remunerada, reformados ou no 
serviço ativo, cujo ingresso nas fileiras do Exército se 
deu até 31 de dezembro de 1995, é assegurado, na 
inatividade, a promoção a Subtenente.

Art. 3º A promoção a Subtenente e aos proven-
tos correspondentes observará pelo menos um dos 
seguintes requisitos:

I - a transferência para a reserva remune-
rada tenha se dado ou venha a se dar a pedido, 
depois de cumprido tempo mínimo de serviço 
determinado em legislação específica;

II - a inatividade tenha sobrevindo ou 
venha a sobrevir pelo alcance da idade limite 
para a permanência no serviço ativo;

III - a inatividade tenha sobrevindo ou 
venha a sobrevir em face de aplicação da

quota compulsória; ou
IV - a despeito de não cumprir o tempo 

mínimo de serviço determinado em
legislação específica para requerer a 

transferência para a reserva remunerada, a 
inatividade tenha sobrevindo em face de inca-
pacidade definitiva para o serviço ativo.

Art. 4º O direito à promoção a graduação de 
subtenente, prevista nesta Lei abrange os militares 
oriundos do Quadro Especial que tenham ingressa-
do na inatividade após a publicação do Decreto nº 
86.289, de 11 de agosto de 1981, ou as pensões mili-
tares instituídas posteriormente à data de publicação 
daquele Decreto.

Art. 5º Desde que atendam ao art. 2º e a um dos 
requisitos estabelecidos nos incisos de I a IV do art. 

3º, e tendo o tempo mínimo de serviço determinado 
em legislação específica para a transferência para 
a reserva remunerada, também farão jus à  referida 
promoção:

I - os militares oriundos do Quadro Es-
pecial, falecidos na inatividade, instituidores 
de pensão militar; e

II - os militares oriundos do Quadro Es-
pecial, falecidos quando em atividade, institui-
dores de pensão militar.

Art. 6º Os militares que atendam a uma das con-
dições estabelecidas nos incisos de I a IV do art. 3º, 
bem como os beneficiários de pensão militar cujos 
instituidores preencham as condições dispostas no 
art. 4º, somente farão jus ao benefício previsto nesta 
Lei após a assinatura de termo de acordo, que im-
portará:

I - a expressa concordância do militar ou 
do pensionista com a forma, prazos, montantes 
e limites de valores definidos nesta Lei;

II - a desistência de processo judicial 
em curso, em qualquer instância, e sua con-
seqüente extinção, assim como de seus even-
tuais recursos;

III - a renúncia ao direito de pleitear na 
via administrativa ou judicial quaisquer valores 
ou vantagens decorrentes da mesma revisão 
prevista nesta Lei, salvo em caso de compro-
vado erro material;

IV - a renúncia aos honorários advocatí-
cios e à restituição de custas.

§ 1º Havendo ação judicial em curso, 
o advogado do militar ou pensionista deve-
rá manifestar a renúncia ao recebimento de 
honorários ou, alternativamente, o militar ou 
pensionista deverá manifestar concordância 
com o desconto direto nos valores de remune-
ração ou de proventos de eventuais quantias 
despendidas pela União.

§ 2º Compete ao interessado requerer ao 
juiz da causa a desistência da ação, nos ter-
mos do art. 269, inciso V, da Lei no 5.869, de 
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo 
Civil, e juntar ao termo de acordo a homolo-
gação judicial da desistência.

§ 3º Ocorrendo pagamento concomitan-
te ou em duplicidade de valores referentes ao 
acordo previsto nesta Lei, fica a União autori-
zada a reaver a respectiva importância admi-
nistrativamente, por meio de desconto direto 
na remuneração ou nos proventos.
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§ 4º Na hipótese de o militar ou benefi-
ciário de pensão ocultar a existência de ação 
judicial, as restituições de que tratam os §§ 
1º e 3º será realizada acrescida de multa de 
vinte por cento.

Art. 7º A promoção de que trata o art. 
2º, será efetivada mediante requerimento ad-
ministrativo do interessado, por ato da auto-
ridade competente do Comando do Exército, 
após verificação do atendimento das condi-
ções exigidas.

§ 1º Os inativos e pensionistas abrangi-
dos por esta Lei terão o prazo limite de dois 
anos, contado da publicação do seu regula-
mento, para apresentação dos requerimentos 
administrativos referidos no caput.

§ 2º Os militares em atividade abrangidos 
por esta Lei terão o prazo limite de noventa 
dias, contado da publicação do ato de desli-
gamento de serviço ativo, para apresentação 
dos requerimentos administrativos referidos 
no caput.

Art. 8º O disposto nesta Lei não implica inter-
rupção, suspensão, renúncia ou reabertura de prazo 
prescricional.

Parágrafo único. Os arts. 191 e 202 da 
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Có-
digo Civil, não se aplicam à matéria de que 
trata esta Lei.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto nasce de um compromisso 
com os militares brasileiros e de uma sugestão do De-
putado Paulo Pimenta que estará comigo conduzindo 
este processo.

Cumpre lembrar que o Serviço Militar sempre 
foi motivo de altivez para as famílias brasileiras. Fazer 
parte das fileiras das armas representa o orgulho de 
expressar à dignidade, o respeito, a coragem e o com-
prometimento com a Pátria.

Garantir o sucesso da missão do Exército Brasi-
leiro é uma tarefa que é desempenhada diariamente 
pelos Cabos Estabilizados, Sargentos do Quadro Es-
pecial e Taifeiros-Mor. O efetivo dos referidos Quadros 
apresenta como características a dedicação, o empe-
nho e a satisfação em cumprir as atividades que são 
designadas. O comportamento ilibado faz parte da 
formação de cada um desses militares, o que é facil-

mente comprovado por documentos redigidos pelos 
próprios comandantes.

A satisfação no cumprimento dos seus deveres é 
exemplificada pela diversidade de funções atribuídas 
para as classes: são motoristas, armeiros, cozinhei-
ros, mecânicos, soldadores e combatentes de áreas 
administrativas. 

Como reconhecimento aos esforços e a repre-
sentatividade destes combatentes, proponho o debate 
acerca da situação das promoções dos Cabos Esta-
bilizados, Taifeiros-Mor e dos Sargentos do Quadro 
Especial. Propor a viabilização de acesso e progresso 
nos quadros, através de alteração na legislação, sig-
nifica valorizar e retribuir a estes militares os anos de 
significativos serviços prestados ao País.

A reestruturação dos Quadros não significa que 
as classes deixarão de cumprir suas funções, pois a 
reformulação fortalecerá os vínculos entre os militares 
e o exercício de suas missões, resgatando a motivação 
em defender e promover o respeito à nação. 

Hoje, estes militares estão sem perspectiva em 
suas carreiras. O que se propõe é a garantia de igual-
dade nos direitos pertinentes a classe militar.

Cabe ainda salientar que o presente Projeto não 
procura comparar e nem desprestigiar, em nenhum mo-
mento, a classe dos sargentos oriundos de escola de 
formação, uma vez que trata de carreiras distintas. 

Vale ressaltar também que a iniciativa não co-
gita a desvalorização do concurso público da Escola 
de Sargentos do Exército, pois é por meio, exclusiva-
mente, deste tipo de seleção que o militar garante o 
progresso na carreira,  conquistando a possibilidade 
de alcançar o posto de oficial ainda na ativa, situação 
que não ocorre com Taifeiros-Mor, Cabos Estabilizados 
e Sargentos do Quadro Especial.

Assim, a altivez de fazer parte do Exército Brasi-
leiro será resgatada como no início da carreira, quando 
firmada por meio do Compromisso do Soldado. A busca 
pela garantia dos direitos destes destacados militares 
é uma forma de agradecimento e estreitamento dos 
laços existentes entre a família destes guerreiros e o 
Exército Brasileiro, enaltecendo a sensação do dever 
cumprido.

Informo ainda que o presente foi apresentado 
como sugestão pela Regionais de Uruguaiana e San-
ta Maria da Associação Beneficente Antônio Mendes 
Filho com sede matriz na cidade de Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos 
ilustres colegas para a aprovação dessa relevante ma-
téria. – Senador Paulo Paim.
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LEGISLAÇÃO CITADA

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 86.289, DE 11 DE AGOSTO DE 1981

Cria, no Exército, o Quadro Especial de 
Terceiros Sargentos e dá outras providências. 

O Presidente Da República , usando da atribuição 
que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, 
e de conformidade com o artigo 6º da Lei nº 6.144, de 
29 de novembro de 1974, 

DECRETA:
Art 1º - Fica criado, no Exército, o Quadro Espe-

cial de Terceiros Sargentos, destinado ao aproveita-
mento de cabos da Ativa do Exército, com estabilidade 
assegurada. 

§ 1º - O aproveitamento dos cabos de que trata 
este artigo será efetivado por promoção à graduação de 
terceiro sargento, sem a exigência prevista no artigo 12, 
item I, do Regulamento de Promoções de Graduados 
do Exército, na forma do disposto neste Decreto.

§ 2º - Os terceiros sargentos promovidos dei-
xam de pertencer à sua Qualificação Militar (QM) de 
origem. 

Art 2º - Serão promovidos a terceiro sargento os 
cabos referidos no artigo anterior que satisfaçam aos 
seguintes requisitos: 

I - possuem 15 (quinze) anos, ou mais, de efe-
tivo serviço; 

II - obtenham conceito favorável de seu Coman-
dante, Chefe ou Diretor; 

Ill - estejam classificados, no mínimo, no com-
portamento BOM; 

IV - tenham sido aprovados no último “Teste de 
Aptidão Física”, realizado imediatamente antes da 
data da promoção; 

V - apresentem diploma de conclusão da 4ª série 
do ensino do 1º grau ou estudos equivalentes; 

VI - não incidam em quaisquer outros impedi-
mentos de acesso, em caráter temporário ou definiti-
vo, estabelecidos no Regulamento de Promoções de 
Graduados, aprovado pelo Decreto nº 77.920, de 28 
de junho de 1976. 

Art 3º - No aproveitamento, com promoção, dos 
Cabos a que se refere o § 1º do artigo 1º, deste De-
creto, será observado o efetivo de sargentos previstos 
na Lei nº 6.144, de 29 de novembro de 1974. 

§ 1º - A promoção dos cabos de que trata este 
artigo será efetivada em vagas, em percentagem a ser 
fixada pelo Ministro do Exército, das estabelecidas para 

terceiros sargentos temporários, de conformidade com 
o artigo 3º, item I, da Lei nº 6.144,de 1974. 

§ 2º - O Ministro do Exército poderá também, 
fixar, para as promoções a que se refere o parágrafo 
anterior, percentagem dos efetivos destinados a cursos 
de formação de terceiros sargentos, fixados na forma 
do artigo 7º da Lei nº 6.144, de 1974. 

Art 4º - Os soldados, com estabilidade assegu-
rada, poderão ser dispensados da exigência de que 
trata o artigo 22 do Regulamento de Promoções de 
Graduados do Exército e promovidos a cabo, desde 
que satisfaçam os seguintes requisitos: 

I - possuam 15 (quinze) anos, ou mais, de efe-
tivo serviço; 

II - obtenham conceito favorável de seu Coman-
dante, Chefe ou Diretor; 

III - estejam classificados, no mínimo, no com-
portamento BOM; 

IV - tenham sido aprovados no último “Teste de 
Aptidão Física”, realizado imediatamente antes da 
data da promoção; 

V - não incidam em quaisquer outros impedi-
mentos de acesso, em caráter temporário ou definiti-
vo, estabelecidos no Regulamento de Promoções de 
Graduados, aprovado pelo Decreto nº 77.920, de 28 
de junho de 1976. 

Art 5º - As promoções dos soldados de que trata 
o artigo anterior serão efetivadas em vagas, em percen-
tagem a ser fixada pelo Ministro do Exército, na forma 
do § 1º do artigo 3º da Lei nº 6.144, de 1974. 

Art 6º - A praça promovida na forma deste De-
creto permanecerá, em princípio, em sua respectiva 
guarnição. 

Art 7º - As praças atingidas por este Decreto, so-
mente poderão ser beneficiadas por uma promoção. 

Art 8º - O Quadro Especial de Terceiros Sargen-
tos terá redução gradual mediante transferência para a 
reserva remunerada, reforma ou licenciamento, proces-
sadas de acordo com as disposições do Estatuto dos 
Militares e dos Regulamentos do Exército, ou, ainda, 
por aplicação de cotas compulsórias estabelecidas de 
conformidade com os citados diplomas legais. 

Art 9º - Aplicam-se às promoções das praças 
de que trata este Decreto, no que couber, as disposi-
ções do Regulamento de Promoções de Graduados 
do Exército. 

Art 10 - O Ministro do Exército baixará os atos 
complementares necessários à execução deste De-
creto. 

Art 11 - Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário. 
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Brasília, DF, 11, agosto de 1981;160º da Inde-
pendência e 93º da República. – João Figueiredo ,  
Walter Pires. 

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil.

O Presidente Da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 269. Haverá resolução de mérito: (Redação 
dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do 
autor;(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1973)

II - quando o réu reconhecer a procedência do 
pedido; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1973)

III - quando as partes transigirem; (Redação dada 
pela Lei nº 5.925, de 1973)

IV - quando o juiz pronunciar a decadência ou 
a prescrição; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 
1973)

V - quando o autor renunciar ao direito sobre que se 
funda a ação. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1973)

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

PARTE GERAL 
TÍTULO IV 

Da Prescrição e da Decadência

CAPÍTULO I 
Da Prescrição 

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser ex-
pressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuí-
zo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; 

tácita é a renúncia quando se presume de fatos do in-

teressado, incompatíveis com a prescrição.

Seção III 

Das Causas que Interrompem a Prescrição

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somen-

te poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, 

que ordenar a citação, se o interessado a promover 

no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso ante-

cedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em 

juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em 

mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que ex-

trajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo 

devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida reco-

meça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do 

último ato do processo para a interromper.

(À Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional, em decisão terminativa)

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

projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido 

à Comissão de Relações Exteriores. 

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-

ção que passo a ler.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
proposta de emenda à Constituição que acaba de ser 
lida está sujeita às disposições constantes dos art. 354 
e seguintes do Regimento Interno.

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

Há oradores inscritos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-

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

Pela ordem, pede a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu iria 
me inscrever nas comunicações parlamentares, mas 
como o Senador...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª é o terceiro orador inscrito.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Então, 
eu vou deixar, como primeiro nas comunicações par-
lamentares, o Senador Valter. Eu disse para ele que 
V. Exª teria a tolerância necessária, já que ele tem um 
compromisso em seguida junto ao Ministério.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Valter Pereira não está inscrito aqui.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mas 
ele entraria nas parlamentares. Estou advogando em 
nome dele.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Embora ele esteja no meu coração, não está no livro 
aqui.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Eu 
estou inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Valter Pereira, pela ordem.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Pre-
sidente. É o seguinte: eu estou inscrito como orador, 
porém, eu prefiro falar para uma comunicação inadiá-
vel, já que vou ter que deixar o plenário para presidir 
a Comissão de Agricultura.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Peço desculpas. V. Exª é o décimo terceiro inscrito 
como orador.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Isso. 
Então, o primeiro orador inscrito é o Senador Marco 
Maciel, que, certamente, vai subir à tribuna e falar. De-
pois, gostaria que V. Exª me garantisse a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Paulo Paim já cedeu. V. Exª, então, seria o primeiro 
para uma comunicação inadiável. Mas o primeiro agora 
é o Senador Marco Maciel, a não ser que haja outro 
entendimento, e V. Exª seria o segundo.

Marco Maciel, convidado para usar a tribuna do 
Senado da República. Marco Maciel. Aliás, nós devemos 
começar a chamá-lo Senador MM, porque, quando é 
importante, é ACM, é JK. Então, Senador MM, Muito 
Maravilhoso, Marco Maciel, símbolo das virtudes de 
um político.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Cum-
primento o Sr. Presidente Senador Mão Santa, os Srs. 
Senadores Paulo Paim e Roberto Cavalcanti. Gostaria 
também de saudar o ilustre representante do Estado 
do Mato Grosso do Sul, aqui presente, o Senador Val-
ter Pereira, as Srªs e os Srs. Senadores.

Sr. Presidente, venho à tribuna na tarde de hoje 
para fazer um registro alusivo à passagem de mais um 
ano de existência do Plano Real. Na história do Brasil, 
já temos um lapso de tempo suficiente para afirmar 
que o ano de 1994, com o lançamento do Plano Real, 
ficará para sempre como o marco do aperfeiçoamen-
to em nossas instituições políticas e econômicas, da 
transição de um País sem credibilidade no plano in-
ternacional para um parceiro confiável a investidores 
e governos das nações mais desenvolvidas.

No período anterior, que se inicia no regime au-
toritário, quando o País foi duramente atingido pelo 
aumento brusco dos preços de petróleo, em 1973, e 
se estendeu até meados da década de 1990, o des-
controle da moeda era a característica principal da 
nossa economia. A inflação era o grande problema 
macroeconômico do País. A estratégia de desenvol-
vimento então adotada, fundada no dirigismo estatal 
e na obtenção de empréstimos internacionais para a 
construção de infraestrutura com concentração na mo-
dalidade rodoviária para o transporte das regiões de 
produção até os portos, dava provas muito evidentes 
de sua fragilidade. 

A instabilidade mundial, causada pelo aumento 
nos custos da energia, levou à disparada dos juros dos 
empréstimos internacionais anteriormente contraídos. 
O Brasil precisou priorizar o ajuste externo para conti-
nuar a pagar os juros dessa dívida.

Teve início, como sabemos, então, a sequência de 
planos de combate à inflação. Todos inicialmente bem-
sucedidos e, em seguida, fracassados com estrépito, 
desde o Plano Cruzado, em 1986, até o Plano Collor, 
em 1990, passando pelo Plano Bresser, de 1987, e o 
Plano Verão, de 1989. 

Sr. Presidente Senador Mão Santa, no Plano 
Cruzado, o índice anual saltou de 65%, em 1986, para 
1.477% em 1990. No Plano Collor, de 480%, em 1991, 
para 2.709%, em 1993. Por aí se vê a disparada que a 
inflação assumiu, inibindo o nosso processo de cres-
cimento harmônico e sustentado. 

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL100



34524 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010

Nos meses finais de 1993 e nos meses iniciais de 
1994, o País estava tecnicamente em hiperinflação, para 
usar uma expressão dos economistas e dos grandes 
especialistas em ajustes fiscais: cerca de 40% ao mês, 
equivalentes a mais de 5.500% anuais, uma inflação, 
consequentemente, que penalizava grandes segmentos 
da sociedade, sobretudo os mais carentes. 

Essa série de insucessos infundiu na sociedade 
brasileira um enorme ceticismo quanto à capacidade 
de o País estabelecer uma exitosa gestão monetária. 
Embora nos conscientizássemos cada vez mais da 
impossibilidade de viver e progredir política, social e 
economicamente com aquela inflação elevada, era 
generalizada a descrença em relação ao futuro e à 
retomada do desenvolvimento social e econômico. 

Muitos analistas nos consideravam condena-
dos à estagnação, isto é, ao crescimento zero, o que 
vale dizer, à inexistência de um processo de avanço 
do País no plano econômico e, consequentemente, 
no plano social. Isso porque a inflação alta, como sa-
bemos, prejudica o crescimento econômico, por inibir 
investimentos produtivos, empurrando empresas para 
aplicações de curtíssimo prazo. 

A pior consequência socioeconômica da inflação 
elevada, porém, é o agravamento da concentração 
da renda, por apenar mais os pobres, desprovidos de 
mecanismos de proteção contra o rápido aumento dos 
preços dos artigos de consumo básico. Enquanto as 
camadas mais ricas recorriam a paliativos, como over-
night e as contas-correntes remuneradas, os pobres 
viam o valor de seus salários desmanchar-se no bolso 
ao longo do mês, como areia na travessia de um rio.

Entrementes, Sr. Presidente, amadurecia, entre 
economistas, o diagnóstico do problema e seu trata-
mento. Surgiu o chamado conceito de “inflação inercial”, 
segundo o qual a plena indexação dos contratos da 
economia, como preços, salários, juros, aluguel, taxa 
de câmbio, era o fator crucial que impedia a interrup-
ção da marcha inflacionária.

Foi-se consolidando, portanto, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, a ideia segundo a qual a inflação, a 
partir de certo patamar, passa a ser reproduzida de um 
período para o seguinte. É o que se chamou, repito, 
“inércia inflacionária”: os agentes econômicos desen-
volvem mecanismos de proteção contra a corrida dos 
custos, com preços e salários sendo corrigidos pela 
inflação passada, o que apenas a repassa, mas não 
anula os efeitos nocivos desse grande problema, que 
era a questão inflacionária. 

A inércia se combinava com os eventuais cho-
ques de demanda e de custos, na produção da espi-
ral inflacionária. Aqueles pequenos choques, que, em 
condições normais, elevariam a inflação temporaria-

mente, eram absorvidos pela indexação generaliza-
da, e seus efeitos se tornavam permanentes. A partir 
de certo ponto, porém, a inflação subia apenas pelos 
mecanismos de indexação da economia; aliás, meca-
nismos que conseguimos expelir no conjunto do Plano 
Real sem choques relevantes.

Uma política fiscal e monetária restritiva adian-
tava pouco, pois os custos da perda do produto e do 
emprego eram proibitivos pelos riscos de sublevação 
popular. Diagnostico feito, restava passar a terapêuti-
ca: como debelar a inflação inercial? O congelamento 
de preços e salários, já tentado, era um meio simples, 
porém, além de pressupor a ausência de choques, a 
escolha do dia a dia do congelamento sempre impli-
cava o encontro dos agentes em situações diferentes, 
com alguns havendo reajustado recentemente os seus 
preços, enquanto outros estavam por fazê-lo. Congelar 
simplesmente significava gerar, portanto, desequilíbrios 
na economia, comprometendo a estabilidade busca-
da, o objetivo essencial do que se definiu através do 
Plano Real. 

O mérito dos elaboradores do Plano Real foi re-
solver o problema de maneira brilhante. Não nos po-
demos esquecer e anotar tão relevante fato. 

A introdução da Unidade Real de Valor (URV), 
pela MP nº 434, de fevereiro de 1994, transformada, 
mais tarde, na Lei nº 8.880, impôs a cotação em URV 
de todos os preços da economia, com valor diaria-
mente corrigido de acordo com a inflação do cruzeiro 
real, a moeda da época. A engenhosa solução, como 
todos dela se lembram, consistiu em implantar a plena 
indexação diária da economia, o que resolveu aque-
le problema da escolha de um dia “D” para a adoção 
do plano. 

Depois dos 47%, em junho de 1994, a inflação do 
cruzeiro real cedeu lugar para a inflação de 5% do real 
em julho. É bom lembrar que o Plano Real foi implantado 
no dia 1º de julho de 1994. Em 1995, a inflação anual 
foi de 15%, caindo para 9% no ano seguinte. 

Tudo isso já demonstra o acerto do Plano Real 
e, por isso, podemos dizer, sem haver possibilidade 
de equívoco, que o Plano Real continua sendo o mais 
bem-sucedido plano de estabilidade fiscal que o País 
conhece, isso se compararmos com ajustes feitos na 
República Velha, sobretudo ao longo do início do sé-
culo XX, e também se quisermos recuar ao tempo em 
que o Brasil ainda era uma monarquia, era um Estado 
unitário. Tivemos também planos não bem-sucedidos 
no período do Império, e o Plano Real segue, certa-
mente, como o mais denso, o mais competente e o de 
maior duração econômica e que foi capaz de fazer com 
que o Brasil voltasse a crescer, de forma sustentada, 
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através de providências muitas das quais adotadas ao 
longo do processo de implementação do Plano.

A recepção ao Plano Real foi desigual. Enquanto 
a população em geral o apoiava, confiando que daquela 
vez a inflação seria finalmente debelada, setores da 
sociedade manifestavam desprezo, apostando em mais 
um fracasso de plano de estabilização da moeda.

O tempo mostrou quem tinha razão, e o Ministro 
da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, responsá-
vel maior pela implantação do Plano, venceria as duas 
eleições presidenciais seguintes, mesmo tendo de en-
frentar alguns problemas na economia mundial, que 
ameaçavam, indiretamente, o Plano Real.

Com a economia estabilizada, ineficiências dei-
xaram de ser compensadas por ganhos derivados da 
inflação. Logo, as fragilidades ameaçaram a estabilida-
de do sistema financeiro e, por consequência, o setor 
real da economia. Para sanear o sistema financeiro foi 
concebido o Programa de Estímulo à Reestruturação 
e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional 
(Proer). Aliás, poucos têm exato conhecimento do que 
consiste o Proer.

Muitos pensam que o Proer foi um dos projetos 
do Plano Real e que se voltava para sanear o sistema 
bancário brasileiro. Na verdade, o Proer foi uma peça 
importante para que o Plano Real se consolidasse e, 
certamente, a mais polêmica providência adotada no 
curso de implementação do Plano Real. Constituiu-se 
na reestruturação dos ativos e passivos das institui-
ções mais frágeis e na transferência de seu controle 
acionário para instituições mais sólidas, o que signi-
ficou, trocando em miúdos, um grande êxito, porque 
os bancos que estavam saneados e em condições de 
competir no mercado permaneceram e aqueles que 
não demonstravam condições para a continuidade 
de sua operação foram, de alguma forma, assimila-
dos por instituições mais sólidas, garantindo, assim, 
a continuidade do projeto de ajuste fiscal e financeiro 
do Plano Real.

Convém, Sr. Presidente, lembrar também que 
os recursos para o programa eram do próprio sistema 
financeiro. O Governo não recorreu ao mercado para 
retirar recursos que estavam à disposição dos investi-
dores e consumidores. Não foi alocado, é bom repetir, 
um centavo de recursos do Orçamento da União. 

Há cerca de cinco ou seis anos, eu fui a um pro-
grama de televisão e, quando fiz essa afirmação, os 
entrevistadores se surpreenderam, mas, na realidade, 
não ocorreu em todo o processo nenhum repasse de 
moeda do Proer para o setor bancário. Isso mostra, 
mais uma vez, a seriedade com que o Plano Real foi 
executado nesse campo e em outros que, a seguir, 
poderemos comentar.

Os recursos, Sr. Presidente, para o programa eram 
do próprio sistema financeiro, não sendo alocado à me-
dida um centavo de recursos do Orçamento da União, 
como já tive oportunidade de afirmar. Hoje, todos os 
compromissos têm sido resgatados na forma contratual, 
mantendo nosso sistema financeiro sólido. 

A estabilidade do sistema financeiro brasileiro 
nos anos seguintes, inclusive na crise de 2008, mos-
tra a conveniência do Proer. Tivemos momentos de 
incertezas em 2008 e 2009, preocupados com a re-
percussão de dificuldades financeiras que os Estados 
Unidos enfrentaram e que isso fosse perpassar para 
países da Ásia, da Europa, e que poderia comprome-
ter o Plano Real. 

Na realidade, nada disso aconteceu. O País, gra-
ças à tessitura do Plano Real em diferentes segmentos, 
inclusive com projetos de privatização, com o Proer, 
com o fim da indexação, etc. 

Tudo isso contribuiu para que pudéssemos partir 
para algo mais ousado, ou seja, câmbio flutuante, ajuste 
fiscal e metas de inflação, o que permitiu à economia 
brasileira resistir à desconfiança advinda das projeções 
que indicavam a vitória da candidatura oposicionista 
na eleição presidencial de 2002.

Vitoriosa a candidatura da oposição, a normalida-
de foi conquistada à medida que ganhava credibilidade 
o compromisso do seu Governo com a manutenção da 
política macroeconômica – leia-se Plano Real – que 
criticara anteriormente, inclusive com a manutenção 
do controle da equipe econômica de Deputado Federal 
eleito pelo Partido que havia perdido o pleito presiden-
cial, no caso, o PSDB.

Em 2003, a ausência de ruptura e a política de 
altas taxas reais de juros fizeram baixar a taxa de câm-
bio e a inflação. De fato, do recorde da era do Real de 
26,4%, em 2002, muito provocada pela iminência de 
a oposição vencer o pleito presidencial – e embora a 
oposição haja vencido o pleito –, a inflação caiu para 
7,7% em 2003, o que mostra, consequentemente, a 
consistência do Plano Real em mais uma das suas 
importantes vertentes.

A economia nacional pôde, portanto, resistir bem 
à crise de 2008, tendo sido o Brasil um dos primeiros 
países a retomar a trajetória de crescimento econômico 
anterior à quebra das hipotecas americanas, que tanto 
nos preocupou e, por que não dizer, o mundo.

A solidez das contas públicas, das contas exter-
nas e do sistema financeiro nacional – este graças ao 
Proer, friso mais uma vez – permitiu a utilização anti-
cíclica das políticas fiscal e monetária, minorando os 
efeitos recessivos da crise, sem prejuízo para o con-
trole da inflação.
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Neste aniversário de 16 anos de sucesso do Pla-
no Real, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, devemos 
refletir se, mais que um plano de estabilização, o Plano 
Real tratou-se do início de uma profunda reforma do 
Estado brasileiro, que perpassou, que reverberou para 
outros segmentos da atividade econômica.

Com efeito, o Plano Real, implantado ainda sob 
o Governo Itamar Franco, foi a peça chave de um 
conjunto de amplas mudanças realizadas nos dois 
mandatos do Governo Fernando Henrique Cardoso, 
que o sucederia.

Ouço, com prazer, o nobre Senador Roberto 
Cavalcanti.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) 
– Agradeço-lhe a oportunidade de aparteá-lo, nobre 
Senador, grande amigo, histórico amigo, de família, de 
tradições pernambucanas.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – É ver-
dade.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 
Na verdade, em primeiro lugar, quero elogiar V. Exª e 
parabenizá-lo pela oportunidade do pronunciamento, 
pelo texto e pela propriedade do momento em que es-
tamos comemorando, nesta semana, os 16 anos do 
Plano Real. Na semana passada, no dia 30, pegando 
uma carona nesse mesmo tema, comemorei por an-
tecipação e fiz um pronunciamento da tribuna na qual 
V. Exª se encontra.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Realmen-
te, o Plano entrou em vigor em 30 de junho.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 
Foi naquela virada do dia 30 de junho para o dia 1º 
de julho.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Foi uma 
data muito estudada.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 
Foi isso. Isso tinha de ser feito numa virada de mês e, 
fundamentalmente, na virada do semestre, porque mui-
tas empresas, principalmente os bancos, fazem seus 
balanços e suas contabilidades no dia 30 de junho, 
razão pela qual exatamente foi escolhida essa data. 
Na verdade, eu o parabenizo, fundamentalmente, pela 
análise histórica, pelo conteúdo do pronunciamento de 
V. Exª. Posso fazer essa avaliação porque me detive 
sobre o tema, exatamente para fazer meu pronuncia-
mento da semana passada. Eu faria um comparativo, 
em homenagem ao Senador Mão Santa, como médi-
co. Atentai, Senador Mão Santa! Senador Mão Santa, 
atentai! Estou fazendo uma homenagem a V. Exª. Veja 
que o que acontece na microeconomia, o que acontece 
no micro acontece no macro. Digamos: quando se faz 
uma consulta médica a um cardiologista, as primeiras 
perguntas que o paciente vai ouvir serão sobre quais 

são seus antecedentes familiares e, por exemplo, se 
ele é fumante ou não fumante. Por que isso é feito? 
Nos antecedentes familiares, o médico procura bus-
car exatamente a história do paciente, para verificar a 
sua condição genética. Na posição de fumante e em 
outras perguntas similares, o médico observa o com-
portamento pessoal do paciente: se ele faz exercício, 
se ele não faz exercício, se ele teve doença, se ele 
não teve doença. É o paciente em si. O restante é sua 
conotação histórica. Permita-me aprofundar-me nes-
sa análise, que, na verdade, é feita exatamente para 
calçar, alicerçar esse belo pronunciamento que V. Exª 
está fazendo. No macro, acontece exatamente a mesma 
coisa: um país é avaliado no sentido de sua história de-
mocrática e da sua estabilidade econômica. A história 
democrática do Brasil veio fundamentalmente com a 
Constituição de 1988 e com a consagrada estabilidade 
política que o Brasil alcançou ao longo de todos esses 
anos. Então, o mundo econômico, o mundo como um 
todo, dentro dessa globalização, olha o Brasil enfocando 
exatamente sua cultura democrática, que foi alcançada 
pelo grande marco da Constituição de 1988, e, ainda 
dentro do macro – trazendo à análise aquela segunda 
pergunta, referente ao paciente em si –, sua condição 
de estabilidade econômica. O Brasil apresenta duas 
respostas: uma delas foi dada há dezesseis anos, e a 
outra foi dada desde 1988. Então, a saúde brasileira 
se deve, fundamentalmente, a esses dois marcos, que 
são a Constituição, que criou a estabilidade política, 
e o Plano Real, que criou as condições para a estabi-
lidade econômica. Em razão desses fatores, o Brasil, 
hoje, navega com relativa tranquilidade e é observado 
pelo mundo com muito respeito. Nós, que viajamos ao 
longo de várias décadas e que tivemos a oportunidade 
de conhecer o mundo que olhava para o Brasil com o 
maior desprezo, com o maior desrespeito, vemos que, 
hoje, o cidadão brasileiro viaja pelo mundo vaidoso do 
seu País, que tem uma economia da forma como V. 
Exª está externando, fruto exatamente do Plano Real. 
Parabenizo, mais uma vez, V. Exª!

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Nobre 
Senador Roberto Cavalcanti, agradeço o denso aparte 
que V. Exª ofereceu a meu pronunciamento.

E devo dizer, lembrando, mais uma vez o 1º de 
julho de 1994, que o Plano foi lançado sem nenhuma 
cerimônia, sem nenhum festejo. E isso deixa, claramen-
te, como era sensível aos administradores de então 
que o Plano tivesse seu pleno êxito. Muitos sugeriram 
que fizéssemos cerimônias, solenidades, etc. Mas, ao 
final, o então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique 
Cardoso, optou para que se fizesse de forma discre-
ta, como se fosse um dia normal. Assim aconteceu. 
Foi notável também a resposta da população, posto 
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que no dia 1º de julho de 1994, os bancos abriram, 
a moeda entrou em plena circulação e os resultados 
foram extremamente aplaudidos, não somente pelos 
especialistas, mas também pelo povo, que reagiu de 
forma – a meu ver – correta, madura, à necessidade 
de iniciarmos um novo ciclo do nosso processo de 
crescimento econômico e social.

Foram eliminadas – vou lembrar algumas coisas 
aqui – as barreiras constitucionais à entrada do capital 
estrangeiro, o que limitava muito a nossa capacidade 
de investir; desestatizou-se a economia; lembro-me 
de que quando a Vale do Rio Doce chegou à Bolsa 
de Valores de Nova Iorque o Presidente Anieli fez 
uma declaração que ainda tenho presente. Ele disse: 
“Estamos aqui, na Bolsa de Valores de Nova Iorque, 
porque houve privatização no Brasil, não fora isso – o 
que aconteceu com o setor de telecomunicações etc. 
– estaríamos ainda numa posição muito desfavorável 
no Conselho Internacional das Nações”; criaram-se as 
agências reguladoras, seguindo modelo dos países 
que respeitam as leis de mercado; renegociaram-se 
as dívidas estaduais e municipais; reduziu-se o papel 
dos bancos estaduais e – muito importante –, aprovou-
se a Lei de Responsabilidade Fiscal, que vem sendo 
cumprida religiosamente. Oxalá possamos trabalhar 
para que essa Lei se consolide cada vez mais e se 
enraíze na consciência do cidadão.

Quando o cidadão se conscientiza da legitimi-
dade de um processo, ele passa a apoiá-lo e a aderir 
à execução do programa. Foi o que sucedeu com o 
Plano Real. Tiveram início os programas de transfe-
rência de renda e implantação de políticas públicas, 
como as da Comunidade Solidária – este Programa, 
aliás, coordenado sob a direção da antropóloga Ruth 
Cardoso, cujo desaparecimento tanto lamentamos –, 
que mudaram a estratégia do Governo na assistência 
aos menos favorecidos. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a confiança 
que temos hoje na condição do País de sair da con-
juntura global de crise econômica é graças à grande 
engenhosidade na concepção do Plano Real, com o 
qual conseguimos não só preservar os seus princípios 
básicos, mas também assegurar aos administradores 
a continuidade desse processo. Aliás, é uma saudável 
prova da maturidade política do País e da Nação, fato 
que não pode deixar de ser gizado, salientado, pelo fato 
de estarmos realizando ao mesmo tempo a alternância 
democrática. Digo sempre que a democracia não se 
caracteriza apenas pela rotatividade, mas, sobretudo, 
pela alternância. É isso o que se verifica no Brasil ao 
longo dos anos, a partir de 1994. 

Todo o sucesso interno do atual Governo – em-
bora se deva reconhecer a sua prudência em preser-

var as conquistas do Plano Real e a sua liderança na 
condução das políticas de transferência de renda e 
combate às desigualdades – decorre da estabilidade 
obtida nos anos que precederam os seus mandatos. 
Estabilidade – insisto – fundada no Plano Real e nas 
medidas de ajuste e nas mudanças institucionais que 
a acompanharam.

Até mesmo o protagonismo internacional, que 
tornou nosso País personagem de expressão global, 
também está fundado na credibilidade com que o País 
passou a contar desde o controle da inflação e a atri-
buição do grau de investimento obtido pela agências 
internacionais de avaliação. 

Se o Brasil é hoje percebido internacionalmente 
como um dos países emergentes de maior potencial 
para influenciar decisões em fóruns globais e em orga-
nismos internacionais, como a ONU e o MERCOSUL 
– este, aliás, em crise –, essa credibilidade se deve à 
administração fiscal e monetária responsável, legado 
do Plano Real e das medidas acessórias da estabili-
zação do Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

A própria expressão, hoje comumente utilizada, 
de Brics, é uma demonstração do quanto avançamos. 
Não estamos mais em um limbo do mundo econômico 
como antes, mas integramos o conjunto das nações 
que se destacam por seu potencial de atingir, no futuro 
próximo, um novo patamar na divisão internacional de 
poder e de influência.

Quando se fala, Sr. Presidente, em Brics é bom 
lembrar que o Brasil dele faz parte, mas entre seus 
membros, dois estão bem à nossa frente: a China e 
a Índia. Por isso, convém não descurar e continuar in-
vestindo na consolidação do Plano Real.

Sr. Presidente, Senador Mão Santa, a estabili-
dade econômica, além de possibilitar a retomada do 
desenvolvimento sustentado, é fundamento também 
para a estabilidade política e para o próprio avanço nas 
conquistas democráticas. Mais do que uma conquista 
econômica, o Plano Real foi o ponto histórico da virada 
para o papel do Brasil no mundo e para a solução dos 
nossos crônicos problemas de desigualdade social e 
regional. Enfim, porque o Brasil ainda é um país que 
guarda grandes assimetrias regionais e ainda convi-
ve com muitas desigualdades de renda entre nossos 
próprios concidadãos. 

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que, ao come-
morarmos os 16 anos da implantação do Plano Real, 
o que celebramos também é o nascimento de um novo 
Brasil, com mais esperança de sua população e mais 
confiança com relação ao futuro.

Muito obrigado, nobre Senador Mão Santa.
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O Sr. Neuto De Conto (PMDB – SC) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Ouço, 
com prazer, o Senador Neuto De Conto.

O Sr. Neuto De Conto (PMDB – SC) – Serei mui-
to rápido, eminente Senador Marco Maciel. Eu estava 
acompanhando o pronunciamento de V. Exª no gabi-
nete e fiz questão de vir aqui, porque foi um momento 
histórico também para este Parlamentar. Quando De-
putado Federal, fui Relator do Plano de Estabilização 
da Economia do País. Houve aquelas negociações 
infindáveis, das quais todos queriam tirar proveito. Ha-
via aqueles que não queriam o Plano, e muitos deles 
achavam que era melhor haver 80% ao mês de inflação, 
mais do que 2% ao dia, do que haver uma mudança 
drástica. Eles pensavam assim com base, é lógico, nos 
cinco planos anteriores, que não obtiveram sucesso: 
o Plano Bresser Pereira, o Plano Collor, o Collor I, o 
Collor II, o Plano Verão. Todos eles, com seu insuces-
so, fizeram com que todas as deficiências daqueles 
planos fossem colhidas e com que fosse produzido 
um plano com sustentabilidade e com muita precisão, 
trazendo a inflação, que era de mais de 2,5% por dia, 
para zero. Esse foi o grande achado e, entendemos 
ainda, foi o grande sustentáculo de toda a trajetória 
desse desenvolvimento do País. Para se ter uma ideia, 
Senador Maciel, nosso Produto Interno Bruto (PIB), 
em 1994, era de R$250 bilhões; quinze anos depois, 
no ano passado, ele passou a ser de R$2,3 trilhões. 
Houve um crescimento de 565%, graças à estabilida-
de, graças à ferramenta colocada para a sociedade 
brasileira, que deu a oportunidade do trabalho e do 
ganho. Antes disso, a inflação corroia não somente o 
salário, mas também o tecido social. Por isso, quero 
cumprimentá-lo e saudá-lo pela brilhante renovação 
daquele momento histórico, que, ainda hoje, está fa-
zendo história no País. Muito obrigado.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito 
obrigado, nobre Senador Neuto de Conto. Quero dizer 
a V. Exª que, em rápido aparte, V. Exª lembrou bem as 
agruras que tivemos no passado, das quais agora es-
tamos livres por causa do Plano Real.

Isso me faz lembrar um brocado latino que diz 
conscientia mille testes, quer dizer, a consciência vale 
por milhões de testemunhos. Foi graças a esses teste-
munhos que nós conseguimos vertebrar um programa 
de estabilidade econômica que ainda hoje produz efei-
tos muito positivos e está ajudando a fazer com que o 
País se insira na comunidade internacional.

Muito obrigado, Sr, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Este foi o Senador Marco Maciel, do DEM de Pernam-
buco, que fez uma análise do nascimento do Plano 

Real, que consolidou a economia do nosso País. A 
estabilidade econômica nos propicia estabilidade de-
mocrática, daí o País estar em pleno período eleitoral. 
Isso foi oferecido ao País pelo Senado da República, 
que permitiu que se alternasse, não permitiu o sonho 
de continuísmo. Com clareza, percebeu que a demo-
cracia é divisão de poder e alternância de poder.

Convidamos, agora, para uma comunicação inadi-
ável, Paulo Paim. Depois, chamaremos um orador ins-
crito; e, em seguida, pela liderança – S. Exª já trouxe o 
documento –, o Senador Alfredo Nascimento.

O Senador Paulo Paim, para uma comunicação 
inadiável.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Se-
nador Mão Santa, eu quero, em primeiro lugar, dizer 
que estou muito esperançoso, como estão 50 milhões 
de jovens brasileiros, porque, no Senado, pela presen-
ça que vejo no painel até o momento, 55 presenças, 
significa que nós vamos ultrapassar 60, no mínimo, 
nos meus cálculos, e vamos votar hoje a PEC da Ju-
ventude.

Quero dizer que a PEC da Juventude é de au-
toria...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Desculpe interrompê-lo: 56. Marco Maciel, convido-o 
a registrar sua presença.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Viu? Já 
aumentou. O Senador Mão Santa fez a sua parte...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pernambuco só tem Jarbas Vasconcelos. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Cinquen-
ta e seis presentes. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, Marco Maciel...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Votaría-
mos hoje a PEC da Juventude.

Quero destacar que, embora eu tenha falado 
tanto desse tema aqui, no plenário do Senado – eu 
diria, quase todos os dias do último ano –, a PEC é de 
autoria do Deputado Sandes Júnior. O mérito é do De-
putado Sandes Júnior, que apresentou essa proposta 
depois de um amplo debate. Ele viajou o País, debateu 
com a juventude em todas as áreas e construiu essa 
proposta. Não só ele, naturalmente, mas uma frente 
parlamentar, da qual faz parte a Deputada Manuela 
D’Ávila, que também me pediu que eu cuidasse com 
carinho da PEC da Juventude. 

Enfim, no dia de ontem, ainda, conseguimos – 
não foi só eu; nós conseguimos, Senadores me ajuda-
ram – a assinatura de todos os líderes. Acertamos que 
passaríamos por cima dos chamados interstícios. Tudo 
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foi votado ontem, e hoje vamos ter a votação nominal 
da PEC da Juventude.

No mínimo, Sr. Presidente, hoje, 400 mil jovens, 
que estão organizados nas entidades que ajudaram a 
construção da PEC da Juventude, estão acompanhando 
este momento bonito aqui do Senado da República.

Então, fica aqui um abraço forte ao Sandes Jú-
nior, à Deputada Manuela D’Ávila, a todos os militantes 
que estão construindo essa bela proposta, que passa 
pelo Estatuto da Juventude, que está em debate lá na 
Câmara, também de autoria dos parlamentares – dos 
Deputados, no caso –, como também o Programa Na-
cional da Juventude. 

Nesse caso, nós estamos fazendo mudança na 
Carta Magna, incluindo a palavra “juventude”, porque, 
no meu entendimento, houve uma falha nossa, dos 
constituintes. Eu fui constituinte, estou há 24 anos aqui 
dentro do Congresso, e nós lá colocamos crianças, 
adolescentes, mulheres; combatemos preconceitos, 
e não entrou a palavra “juventude”. Então, esse prin-
cípio maior na Carta Magna é que vai, a partir daí, 
fazer com que avancemos nas políticas públicas para 
a juventude. 

Estou feliz, porque percebo que essa PEC unifi-
cou todos. Essa é a vontade do Presidente Lula, essa 
é a vontade, tenho certeza absoluta, de toda a base de 
apoio do Governo e é também a vontade da base da 
oposição. Todos assinaram, todos ajudaram, inclusive, 
a recolher as assinaturas. E votamos ontem. A partir 
daí, vamos desdobrar políticas no campo do trabalho, 
da educação, a própria Bolsa Estudante, como tam-
bém políticas de combate às drogas. 

Por isso, hoje para mim é um dia histórico, tão 
histórico como há seis anos, Senador Nascimento, 
quando o Presidente Lula me ligou e disse: “Paim, 
esse Estatuto do Idoso que tu apresentastes está en-
gavetado há sete anos. Vamos aprová-lo. Eu quero 
sancioná-lo ainda neste ano”. E, no mesmo ano, nós 
o aprovamos. Então, é um marco para mim. Seis anos 
atrás, aprovamos o Estatuto do Idoso, e hoje nós vamos 
aprovar a PEC da Juventude, que vai implementar o 
Estatuto da Juventude.

Meu amigo Edson está aqui, do nosso PCdoB. 
Eu não te vi aí, viu? Não pense que eu falei da 

Manuela só porque eu tinha te visto aí. Eu falei por-
que, de fato, ela tem – e você sabe disto – um trabalho 
nessa área da juventude muito forte. E reconhecemos 
aqui de público isso.

Por isso, Sr. Presidente, estou com essa tranqui-
lidade de que vamos aprovar a PEC da Juventude.

Quero também registrar, Sr. Presidente, que eu 
tive a satisfação de participar, como mediador, de acor-
do entre a Vale aqui do Brasil e a Vale lá do Canadá. E 

hoje eu recebi dos trabalhadores do Canadá: “Termo 
de acordo assinado com trabalhadores do Canadá [no 
caso, Vale do Rio Doce] pode encerrar paralisação que 
já dura um ano”. 

Nós fizemos aqui uma audiência pública. Eu fiz a 
minha parte. Gravamos toda a audiência pública, mas 
nos foi pedido que não se desse a divulgação, via TV 
Senado, daquela audiência. Assim fizemos, cumprin-
do o acordo com os trabalhadores, com os empresá-
rios, inclusive com a participação indireta do próprio 
Governo brasileiro. 

Para alegria nossa, a informação que recebo 
hoje é de que o acordo está firmado e agora vai ser, 
claro, submetido, para o aval final, à assembleia dos 
trabalhadores.

Então, eu queria que V. Exª registrasse nos Anais 
da Casa este documento, de que participei como me-
diador, em nome da Comissão de Trabalho e Serviço 
Público e Previdência, aqui da Casa, porque tratava 
muito do fundo de pensão dos trabalhadores no Ca-
nadá.

Quero, ainda, Sr. Presidente, deixar registrado 
o ofício que recebi do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, relativamente à Conferên-
cia Global sobre Trabalho Infantil. A comunidade inter-
nacional se reuniu em Haia, na Holanda, para fazer 
uma análise sobre os avanços e desafios do trabalho 
escravo. Ali debateram a Convenção nº 182, sobre a 
situação em que se encontram as crianças no mundo 
que são submetidas ao trabalho escravo.

A delegação brasileira foi chefiada pela nossa Mi-
nistra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
Márcia Helena Carvalho Lopes. O Brasil conduziu a 
Vice-Presidência da Conferência, e não somente por 
isso alcançou lugar de destaque naquele cenário in-
ternacional, mas também por seus resultados no tema 
eliminação do trabalho infantil aqui no Brasil.

A experiência brasileira fez toda a diferença para 
uma comunidade internacional que estava preocupada 
e queria conhecer as boas práticas e as estratégias 
aplicadas aqui, no Brasil, na política de combate ao 
trabalho escravo.

Quero aqui dar um destaque ao Senador José 
Nery, que tem sido no Senado aquele que está na linha 
de frente, na vanguarda do debate sobre o trabalho 
escravo em todas as áreas.

Quero ainda dizer que o Ministério vai convocar 
uma reunião para planejar os trabalhos no sentido 
de apontarmos outras estratégias e táticas que vão 
fortalecer o compromisso não só no Brasil, mas no 
mundo, de combate ao trabalho escravo de crianças 
e adolescentes. 
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Tamanho foi o destaque do Brasil que, conforme 
me informa o Ministério, ele ficou responsável por li-
derar o “Roteiro até 2016”, adotado na Conferência. E 
todos estamos sendo chamados a participar e, como 
se diz, levantar o cartão vermelho – não tenho aqui 
o cartão que o Suplicy já mostrou, mas o exemplo é 
este – e expulsar, de uma vez por todas, aqueles que 
exploram nossas crianças, e adultos também, com o 
trabalho escravo.

Mais de 4 milhões de crianças e adolescentes 
brasileiros participaram desse debate, que avança in-
clusive na linha da qualificação profissional dos nossos 
adolescentes. E aí, Senador Mão Santa, mais uma vez 
destaco a importância de esta Casa aprovar o Fundep. 
O projeto de nossa autoria é uma PEC, que eu gos-
taria de ver aprovada hoje. Sei que não será possível, 
mas vamos trabalhar para que, no próximo esforço 
concentrado, de agosto, ele seja aprovado, pois gera 
R$9 bilhões para investimento no ensino técnico, para 
a formação da nossa moçada.

Por fim, Sr. Presidente, como esta é uma comuni-
cação parlamentar, quero ainda fazer o registro de uma 
mensagem que recebi e que me tocou muito, enviada 
pela Srª Rosely. Na mensagem, ela conta sobre um 
jovem rapaz, de nome Jean Pierre Defense. 

Jean Pierre, sei que você, neste momento, está 
assistindo à TV Senado. 

Jean Pierre é um rapaz muito inteligente, ado-
ra política, tem paixão pela política do Governo Lula, 
grande admiração por todos nós, e acompanha passo 
a passo o trabalho que faço aqui, no Senado.

Obrigado, Jean Pierre. 
Ela faz uma observação a respeito dele, dizendo 

que ele não leva uma vida normal. Jean Pierre é au-
tista. Diz ainda que ficou sensibilizada ao saber que 
esse moço acompanha tudo o que acontece aqui, no 
Congresso, e sabe tudo sobre política. Fiquei sensi-
bilizado ao saber.

Este registro é para mandar um grande abraço 
para você, Jean Pierre, e toda sua família. Você para 

mim é especial. Se lhe derem espaço, você vai mostrar 
ao mundo, à sua cidade, ao Estado, ao Brasil, toda a 
sua capacidade. Fico muito feliz em saber que você está 
acompanhando nosso trabalho aqui, no Senado.

Agradeço também à Srª Rosely, que pediu que 
eu desse este informe. 

Dei-o com muita satisfação.
É importante salientar também que, em novembro 

do ano passado, apresentei requerimento na Comissão 
de Direitos Humanos – CDH para discutir as questões 
enfrentadas pelas pessoas com autismo. Esse tema é 
fundamental. E creio que uma das formas de avançar 
em termos legais e quebrar os preconceitos é discu-
tindo amplamente a questão do autismo.

Pois bem, em 24 de novembro do ano passado, 
aconteceu essa audiência pública, da qual participa-
ram a Diretora Presidente da Associação em Defesa 
do Autista – Adefa, e diversos especialistas. Em 26 
de março, fruto dessa audiência pública, foi apresen-
tada a nós pela Adefa, e eu encaminhei à Casa, uma 
sugestão que institui o Sistema Nacional Integrado 
de Atendimento à Pessoa Autista. Essa sugestão já 
está sendo analisada e será votada rapidamente na 
Comissão de Direitos Humanos, e depois vai para a 
Câmara dos Deputados.

Termino, Sr. Presidente, e agradeço a V. Exª. Sei 
que eu só tinha cinco minutos e os Senadores estão 
ali pacientemente aguardando.

Muito obrigado, Presidente.
Senador Roberto Cavalcanti, muito obrigado.

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

(Inserido nos termos do inciso I, § 2º, do 
art. 210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos agora, como orador inscrito, o Senador 
Roberto Cavalcanti, que representa o Estado da Pa-
raíba pelo PRB, partido liderado pelo Vice-Presidente 
da República, José de Alencar. 

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Agradeço, Sr. Presidente, sempre lamen-
tando que eu não possa tê-lo como Vice-Presidente, 
da forma que gostaria.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, estou querendo é ser Presidente mesmo, não é 
vice não.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – É Presidente mesmo, não é? Pronto! Merecida-
mente e com o apoio de toda a população brasileira, 
que o assiste cotidianamente nesta tribuna, a maior 
presença histórica no Senado Federal.

Sr. Presidente, em primeiro lugar, Srªs e Srs. Se-
nadores, gostaria de registrar o meu agradecimento 
a todos os Senadores no tocante à aprovação, no dia 
de hoje, de um projeto de nossa autoria, que trata da 
regulamentação da profissão do artesão.

Sr. Presidente, V. Exª, que é de origem nordesti-
na, sabe da importância que é a força do artesanato 
em todos os Estados do Brasil e fundamentalmente 
no Nordeste.

O artesanato se estende por todo o País, tem suas 
nuances, suas peculiaridades, suas tradições culturais, 
mas, fundamentalmente, era uma profissão esqueci-
da, uma profissão que não estava regulamentada. E, 
dentro da realidade brasileira do momento, era uma 
profissão que estava alijada em determinados projetos, 
em obter financiamentos bancários específicos a suas 
áreas. Então, fico muito feliz e transmito a todo o País 
nossa alegria em ter, na data de hoje, regulamentada 
a profissão do artesão em nosso País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo 
Lula tem sua marca pessoal na consolidação da nossa 
economia, à qual deu um choque de credibilidade que 
a tornou atrativa para os investidores externos.

Além disso, fortaleceu o mercado interno com 
transferência de renda, por via dos programas sociais 
e da valorização do salário-mínimo – beneficiando es-
pecialmente os segmentos mais pobres da população 
– e expandiu o crédito, setor onde se observava uma 
demanda reprimida que castigava fundamentalmente 
e duramente as famílias mais carentes.

Essas condições, Sr. Presidente, justificam o oti-
mismo dos governantes e da imensa maioria da po-
pulação quanto ao futuro do nosso País. Entretanto, 
precisamos estar atentos para evitar que alguns fatores 
adversos possam prejudicar o nosso crescimento eco-

nômico, o nosso desenvolvimento e a nossa almejada 
inserção no rol dos países desenvolvidos.

No longo prazo, o sistema educacional pode apro-
fundar o abismo que ainda nos separa das nações mais 
avançadas; e, no curto prazo, urge atentarmos para a 
questão da infraestrutura, cuja precariedade prejudi-
ca o desempenho do nosso setor produtivo, impede a 
otimização dos nossos recursos e pode comprometer 
todos os nossos sonhos.

Em que pesem a importância e o alcance do 
Programa de Aceleração do Crescimento, empresá-
rios, economistas e investidores têm-se preocupado 
gravemente com essa questão, ainda com maior vigor, 
quando se trata da Região Nordeste.

Frequentemente se perguntam o que acontecerá 
daqui a alguns anos, se o Nordeste e o Brasil continu-
arem crescendo com taxas elevadas, pois a precarie-
dade da infraestrutura já afeta, hoje, o setor produtivo, 
as exportações e o próprio desenvolvimento social.

Ao gargalo da infraestrutura juntam-se outros 
fatores adversos, como a elevada carga tributária e 
os crescentes gastos públicos. O saneamento desses 
fatores, evidentemente, reforçará a confiança dos em-
preendedores e poderá alçar o País a um novo patamar 
de desenvolvimento.

Hoje, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de chamar a 
atenção de V. Exªs e também dos nossos governantes 
para a necessidade de se investir pesadamente, com 
planejamento e, ao mesmo tempo, com urgência, no 
sistema de serviços públicos necessário ao fortaleci-
mento da nossa economia tanto quanto à promoção 
da qualidade de vida do nosso povo.

O descompasso entre o bom momento por que 
passa a nossa economia e a situação de precariedade 
dos nossos serviços públicos justificou ampla repor-
tagem do jornal Folha de S. Paulo, em sua edição de 
30 de maio último, intitulada “Nordeste do país cresce 
em ritmo de Chináfrica”.

“Infraestrutura ‘africana’ da região [explicava o 
subtítulo] não acompanha aumento ‘chinês’ na ativi-
dade econômica”.

O periódico, na citada reportagem, chama a aten-
ção especialmente para a forte expansão dos negó-
cios imobiliários que se vêm realizando sobre uma 
base frágil.

“Essa ‘Chináfrica’ [diz a matéria] impõe vários 
desafios ao crescimento sustentável da região mais 
pobre do Brasil”.

A preocupação se justifica, Sr. Presidente, por-
que a Região Nordeste, embalada por uma expansão 
do crédito de 330% nos últimos anos, vem atraindo 
bilhões de dólares em investimentos, concentrados em 
sua maioria no setor imobiliário.
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Entretanto, os investidores deparam, quase sem-
pre, com um saneamento inadequado. É o que vem 
ocorrendo, por exemplo, no Rio Grande do Norte, que 
vive um momento de boom imobiliário. Há muitos em-
preendimentos sofisticados e imóveis caros, que se 
localizam em praias sem saneamento básico, impró-
prias para banho e com acesso precário.

Em outra matéria, na mesma edição, a Folha de 
S. Paulo informa que, em apenas cinco anos – entre 
2004 e 2009 –, o total de crédito imobiliário no Brasil, 
com recursos da poupança e do FGTS, saltou de R$6,3 
bilhões para R$48 bilhões – um aumento, vejam bem, 
de 662%. Além disso, o próprio incremento da renda 
ajuda a explicar essa súbita expansão do setor imo-
biliário. Se, na média brasileira, o aumento da renda 
per capita já é significativo, 5,3% ao ano, no Nordeste 
esse aumento é de 7,5% no mesmo período.

Entre as camadas mais carentes e, portanto, mais 
beneficiadas com o aumento real do salário mínimo 
e com os programas sociais, a renda anual per capita 
registra um avanço de até 15%.

Os investimentos em infraestrutura não conse-
guem acompanhar essa evolução, seja na área de sa-
neamento, de segurança, de eletrificação, seja na de 
transportes. A deficiência dos serviços públicos afeta 
também, e diretamente, o setor produtivo e a atividade 
econômica em geral. A mesma edição da Folha de S. 
Paulo alerta para o congestionamento das rodovias e 
dos portos.

Na Bahia, Sr. Presidente, o serviço portuário já 
não corresponde ao nível de atividade – e a consequ-
ência é o desvio das mercadorias, sejam elas impor-
tadas ou destinadas à exportação, para portos do Sul 
e do Sudeste, encarecendo-se os fretes e, em alguns 
casos, ocasionando-se desperdícios.

Quanto ao meu Estado, a Paraíba, o que falar de 
um porto que vem agonizando ao longo dos anos, en-
quanto esperamos a realização de investimentos para 
sua derrocagem e aprofundamento, indispensáveis à 
contribuição econômica que dele se espera?

A esse propósito, durante o meu mandato, te-
nho apresentado, reiteradamente, emendas na CMO, 
de modo a dotar o Porto de Cabedelo das condições 
operacionais que possam fazer dele um grande polo 
exportador, uma vez que ocupa posição geográfica pri-
vilegiada na costa brasileira, com relação à distância 
da Europa e dos principais portos do continente.

Na verdade, Sr. Presidente, a Paraíba atualmen-
te tem dois grandes projetos na área portuária: um é 
a revitalização do Porto de Cabedelo; o outro, na ver-
dade, é a implementação, a construção de um porto 
de águas profundas, que permitirá, pela primeira vez, 
que a Paraíba tenha um projeto estruturante. O apoio 

do Governo Federal e a modernidade da legislação 
permitirão que esse porto seja privatizado.

A reportagem cita um investidor, Rupert Hayward, 
do fundo Salamanca, que já aplicou mais de 500 mi-
lhões de euros nos setores imobiliário, de energia e 
de mineração.

Além de reclamar da carga tributária, ele alerta 
para a necessidade de investimentos urgentes em in-
fraestrutura. Numerosos especialistas, Sr. Presidente, 
inclusive da imprensa internacional, vêm igualmente 
alertando para o risco de um colapso.

Há apenas duas semanas, a revista especializada 
inglesa The Economist advertia que o baixo nível de 
poupança e de investimento, ao lado das deficiências 
de infraestrutura, pode impedir o pretendido avanço 
da economia brasileira.

Essa preocupação foi manifestada também pelo 
jornal Financial Times, também da Inglaterra, que listou 
alguns fatores que podem prejudicar um desempenho 
brilhante do Brasil no futuro: o trânsito, a multiplicação 
das favelas, a precariedade dos sistemas viário e ae-
roportuário – faço ênfase no aeroportuário – e, nova-
mente, a precariedade do saneamento.

O Diário do Nordeste ouviu, a esse propósito, 
no mês passado, o economista e consultor Alcânta-
ra Macedo, para quem a falta de infraestrutura pode 
de fato comprometer o crescimento da produção: “O 
país esbarra na logística [disse ele]. Poucas rotas in-
ternacionais, aeroportos insuficientes, estradas insa-
tisfatórias”.

Eu citaria, Sr. Presidente, o caso específico do 
aeroporto de João Pessoa, no qual foram gastos mais 
de R$50 milhões de reais, para tentar modernizá-lo. 

Lá foi feita uma reforma porca, na qual foram gas-
tos exatamente esses R$50 milhões. Hoje se percebe 
um aeroporto completamente congestionado, com filas 
que vão do balcão do check in até o estacionamento 
do aeroporto nas madrugadas, fruto da imprevisão da 
Infraero em não dotar as capitais brasileiras de aero-
portos suficientemente equipados para promover o 
seu desenvolvimento e fruto da incompetência em não 
permitir que a legislação atual possa ter a privatização 
desses aeroportos que habilitaria o País a receber, in-
clusive, Copa do Mundo e Olimpíadas.

Eu permito um aparte, com muita honra, ao Se-
nador Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Ro-
berto Cavalcanti, cumprimento V. Exª como já fiz ontem, 
e começo pelo projeto de sua autoria que regulamen-
ta a profissão de artesão. Eu que, quando comecei a 
minha vida, fazia vasos de barro – não deixava de ser 
um artesanato –, depois passei a esculpir na madeira, 
também de forma artesanal, e depois virei matrizeiro, 
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daí esculpia no ferro. Então, cumprimento V. Exª pelo 
reconhecimento dessa categoria, que espontanea-
mente vai se organizando em todo o País. Nós temos 
artesãos, eu diria, em todas cidades, trabalhando nas 
mais variadas áreas, produzindo e garantindo ali o 
sustento da sua família. Meus cumprimentos. Quero 
cumprimentar também V. Exª quando se refere aos 
projetos do Governo Lula. E aí V. Exª deu destaque ao 
salário-mínimo; quando assumimos, era US$70.00 – 
fazíamos até greve de fome. E V. Exª comentava que 
assistiu a uma dessas do passado. Agora, em 1º de 
janeiro, ele ficará em torno de U$310, só com aquilo 
que está previsto pela iniciativa do Senador Tião Via-
na, que, no cálculo do salário-mínimo, está pegando 
2009 e 2008 e não só 2009, porque em 2009 o PIB 
foi até negativo. Por fim, destaco o comentário que 
V. Exª faz sobre a infraestrutura. Mas que bom que o 
Governo Lula está bombando a economia! E a gente 
vai ter de atacar agora aquilo que os Governos não 
fizeram no passado: garantir infraestrutura para esse 
crescimento, eu diria, mágico do nosso País. V. Exª 
tem razão quando cobra mais infraestrutura. Mas que 
bom, porque os governos do passado falavam que iriam 
fazer a infraestrutura, diziam que não podiam fazer 
distribuição de renda, porque a demanda iria atrope-
lar a infraestrutura que não existia. O Governo Lula, 
com coragem, aumentou o potencial de compra dos 
brasileiros e, agora, estamos enfrentando de cabeça 
erguida, com muita firmeza e com sugestões como as 
de V. Exª para caminharmos na linha da infraestrutu-
ra. Termino dizendo, aproveitando este momento: que 
bom que a Câmara dos Deputados – e V. Exª discutiu 
esse tema aqui – aprovou a PEC 300, que garante o 
piso nacional dos Policiais e Bombeiros! Isso também 
é distribuição de renda. Até o passado recente, infeliz-
mente até hoje – porque só depois da PEC é que vai 
mudar, que vai ser aprovada lá e nós vamos aprovar 
aqui, com certeza absoluta, e não vai ter um disparate 
como este: um piso para os Policiais e Bombeiros em 
Brasília ultrapassa R$4 mil e, no Rio Grande do Sul, 
não chega a mil reais. Aproveito para falar também 
desse tema, já que V. Exª, como sempre brilhante, 
falou sobre a distribuição de renda e a consequencia 
positiva de nós aumentarmos a nossa infraestrutura. 
Parabéns, Senador Roberto Cavalcanti.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Eu agradeço o aparte de V. Exª. V. Exª é um mar-
co nesta Casa. A sensibilidade na qual foi definida, em 
aparte, sua trajetória pessoal junto ao artesanato faz 
com que eu me sinta mais ainda gratificado no sentido 
de ter permitido ao País que, a partir de hoje, tenha-
mos a profissão do artesão regulamentada.

No tocante à infraestrutura, sou um cobrador fe-
liz. Estou cobrando infraestrutura, porém sou feliz no 
País em que vivo, sou feliz com o Governo que está 
atuando atualmente no País, permitindo que nós, com 
este crescimento... Se não fosse este crescimento, nós 
não estaríamos carentes da infraestrutura. Então, na 
verdade, há o meu reconhecimento permanente do 
mérito e da pujança do nosso País, fruto de um bom 
governo e, em consequência, o nosso alerta da urgên-
cia de tomar decisões. Para construir um porto, operar 
um porto, seu projeto, são vários e vários anos, razão 
pela qual faço nosso grito de alerta.

Concedo um aparte, com a permissão do Sr. Pre-
sidente, ao nobre colega e Senador Jefferson Praia.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Muito obri-
gado, Senador Roberto Cavalcanti. Este tema relacio-
nado aos artesãos do nosso País é muito importante. 
Conversava agora com o Senador Alfredo Nascimen-
to, que também fez várias observações e tem lutado 
muito pelos artesãos principalmente da nossa queri-
da Manaus.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Nosso eterno Ministro.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Eu lembrava 
aqui, em rápida conversa, Senador Roberto Cavalcanti, 
o tempo em que fui Secretário Municipal do Trabalho, 
Emprego e Renda em Manaus. Para V. Exª perceber 
a relevância daquele trabalho – não é por eu ter es-
tado à frente daquela secretaria –, em um programa 
chamado Universidade do Povo, nós entregamos, em 
três anos e três meses, sessenta mil certificados, e 
boa parte desses certificados de capacitação e quali-
ficação profissional foi relacionada a esta área do ar-
tesanato. Nós temos um artesanato hoje, no Estado 
do Amazonas, que a cada dia cresce em qualidade e 
em o valor pelo trabalho desses profissionais, desses 
artesãos da nossa região. São trabalhos fantásticos, 
um trabalho amazônico. Fizemos lá, naquele momen-
to, diversas feiras, muitas vezes até mal compreendi-
das, pois muitas pessoas pensavam que se tratava 
de um estímulo ao camelô; mas não era. Eram traba-
lhadores, trabalhadoras principalmente, em sua maior 
parte, Senador Roberto Cavalcanti, mulheres. V. Exª 
fala do artesão e, é claro, da artesã, porque boa parte 
das pessoas que estão no trabalho de artesanato são 
mulheres, são pessoas que buscam contribuir com o 
aumento da renda familiar. Portanto, quero parabenizá-
lo pela iniciativa e dizer que V. Exª está no caminho 
certo, na valorização e na busca de termos cada vez 
mais iniciativas dessa natureza, que vão ao encontro 
dos interesses desses nossos artesãos e artesãs do 
nosso País. Muito obrigado.
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O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Eu agradeço o aparte de V. Exª. E quero regis-
trar que, da mesma forma como no Amazonas, em 
Manaus, existe essa pujança no tocante ao trabalho 
dos artesãos, na Paraíba, por exemplo, existem, en-
tre cadastrados e participantes de eventos, de salões 
que são realizados periodicamente no Estado, alter-
nadamente entre Campina Grande, João Pessoa e 
outras cidades, mais de cinco mil e quinhentos arte-
sãos operando. Imagine o fator multiplicador disso por 
suas famílias, pelo trabalho e pelas matérias-primas 
que consomem. 

Então, é realmente significativa a atuação dos ar-
tesãos e é extremamente meritório que nós possamos 
regulamentar-lhes a profissão a partir de hoje. 

Como falava, para finalizar, Sr. Presidente, o 
Consultor Alcântara Macedo relata: “Existe solidez, 
há um maior combate à inflação, [acrescentou] mas é 
fato que a produtividade ainda não alcança a neces-
sidade que se tem”.

Srªs e Srs. Senadores, ao chamar a atenção de 
V. Exªs para esses gargalos que impedem o nosso 
pleno desenvolvimento, não estou sendo pessimista 
nem fazendo terrorismo. Ocorre que os investimentos 
em infraestrutura demandam tempo e, se não agilizar-
mos as obras e os serviços nessas áreas com plane-
jamento e competência, nossa atividade econômica 
pode ser prejudicada. Mais do que isso, pode ocorrer 
um colapso em determinados setores. 

Se alerto para a necessidade de investirmos nos 
serviços públicos essenciais é porque acredito que, 
com uma infraestrutura adequada, nosso País pode 
realmente deslanchar no rumo do desenvolvimento 
sustentável, com melhoria dos indicadores sociais, 
com promoção da cidadania para todos e com amplas 
perspectivas para as novas gerações, na qual incluo, 
como co-responsável, o futuro dos meus netos.

Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela 
tolerância. Agradeço a sempre gentil tolerância que V. 
Exª tem para comigo nestes meus pronunciamentos 
aqui no Senado Federal. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos agora um líder.

Com a documentação de líder assinada pelo Se-
nador João Ribeiro, Líder do PR no Senado, que outorga 
ao Senador Alfredo Nascimento falar pela Liderança 
do PR, mais antigo partido do País, da República, Al-
fredo Nascimento, esta figura extraordinária, talvez o 
número 10 da equipe do Presidente Luiz Inácio, que 
volta ao Legislativo e vai disputar as eleições no seu 
Estado natal.

V. Exª poderá usar da tribuna pelo tempo que 
achar conveniente, do tamanho do Amazonas.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, ocupo 
a tribuna desta Casa hoje para tratar de assunto muito 
importante para o meu Amazonas e, olhando de um 
ponto de vista estratégico, para o Brasil.

Está em nossa pauta de votação a prorrogação 
do prazo de vigência da Zona Franca de Manaus.

Sr. Presidente, acredite, são inúmeros os motivos 
para mantermos e fortalecermos o modelo da Zona 
Franca de Manaus.

Dirijo-me a V. Exª e aos meus colegas, neste 
momento, com o compromisso e o entendimento de 
alguém que conhece o modelo e seus resultados por 
dentro; que conhece a sua importância direta e indireta 
na vida de cada habitante da região amazônica, es-
pecialmente lá do meu querido Estado do Amazonas, 
onde está instalado o Polo Industrial de Manaus. Um 
conhecimento consolidado a partir de 1991, quando 
tive o privilégio de assumir o comando da Superinten-
dência da Zona Franca de Manaus e pude liderar a 
criação de diversas zonas de livre comércio em toda 
a região e alinhar a Zona Franca de Manaus ao pro-
cesso de abertura da economia brasileira.

Ao recomendar, pelo meu Partido da República, 
o voto pela prorrogação do prazo de vigência da Zona 
Franca de Manaus, penso que é importante, Sr. Presi-
dente, traçar um breve histórico sobre a sua implanta-
ção, para que os nossos colegas tenham os elementos 
necessários para tomarem uma posição.

Conforme os senhores e as senhoras verão, 
trata-se de um modelo construído sobre as mais só-
lidas bases e com resultados muito importantes. A 
Zona Franca de Manaus foi instalada em 1957 como 
um porto livre e, só dez anos depois, em 1967, um 
decreto reformulou seu modelo, que passou a contar 
com incentivos fiscais para a implantação de um polo 
industrial dentro da estratégia de levar desenvolvimen-
to à Amazônia Ocidental e tendo por principal objetivo 
evitar o desmatamento e cultivar o respeito ao meio 
ambiente, preocupações que se tornaram marca re-
gistrada das regiões contempladas, especialmente o 
Estado do Amazonas. 

É um modelo pioneiro e vitorioso no enfrenta-
mento do desafio de conciliar crescimento econômico 
com a preservação do meio ambiente, especialmente 
no Estado do Amazonas, que mantém 98% de sua 
floresta preservados – eu repito: 98% de sua floresta 
preservados. Então, que não pairem dúvidas de que a 
Amazônia ainda ocupa o lugar de pulmão do mundo, 
também em decorrência da criação e manutenção da 
Zona Franca de Manaus e o seu Polo Industrial.
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Sr. Presidente, o debate em torno desse assunto 
vem em momento oportuno. Em 2010 comemoramos 
os 43 anos de implantação da Zona Franca de Ma-
naus, com números que registram e confirmam sua 
importância na economia brasileira e no Estado do 
Amazonas.

Entre 1968 e 1974, 138 plantas industriais foram 
implantadas em Manaus, e hoje o Polo Industrial de 
Manaus é formado por cerca de 600 empresas e gera 
mais de 100 mil empregos diretos e outros mais de 
400 mil empregos indiretos.

Em 2009, a Zona Franca de Manaus registrou fa-
turamento de US$25,9 bilhões, e a expectativa é de que 
venha a crescer 10% neste ano de 2010, recuperando 
as perdas impostas pela crise financeira mundial.

Trata-se de um dos mais modernos polos indus-
triais da América Latina, oferecendo tecnologia de ponta 
em setores estratégicos, como o de eletroeletrônicos, 
veículos de duas rodas, informática, indústria relojoeira 
e produtos óticos, entre outros.

É importante registrar, Sr. Presidente, que, a 
despeito das turbulências internacionais, o Polo In-
dustrial da Zona Franca de Manaus fechou 2009 com 
um leque de 221 novos projetos de investimentos que 
movimentarão recursos da ordem de US$2 bilhões, e 
esses investimentos abrirão 10 mil novos postos de 
trabalho no período vindouro.

Dados mais recentes informam que o PIB do Es-
tado do Amazonas alcançou a soma de R$42 bilhões. 
O Polo industrial de Manaus garante ao nosso Estado 
a terceira posição entre as unidades da Federação que 
mais arrecadam com o setor industrial.

O modelo vencedor da Zona Franca de Manaus 
também faz do Amazonas um dos Estados mais ricos 
do Brasil, em que o setor industrial representa cerca 
de 60% do seu Produto Interno Bruto. Na prática, isso 
significa que o cidadão amazonense foi poupado da 
imigração inexorável, quase compulsória, que marca 
a história dos Estados do Norte do Brasil.

Quer dizer que o nosso povo não precisou buscar 
oportunidades no Sul ou no Sudeste do País, poden-
do encontrar junto às suas origens trabalho, renda e 
dignidade.

Então, eu pergunto: como podemos abrir mão da 
Zona Franca e de tudo que ela significa para nossa 
gente e para o Brasil?

Não, nós não podemos!
Por isso, eu peço à Bancada do meu partido que 

acompanhe o meu voto “Sim” pela prorrogação e peço 
aos meus nobres colegas, Senadores e Senadoras, que 
sustentem o nosso esforço para garantir o desenvolvi-
mento continue acontecendo no Norte do Brasil.

Sr. Presidente, V. Exª sabe que essa é uma dis-
cussão que há 43 anos gera polêmica e opõe forças 
no Congresso Nacional. Historicamente, Governadores 
do Sul e do Sudeste se colocam contra a Zona Fran-
ca de Manaus, atacando uma política de fomento que 
em momento algum impôs prejuízo a outras regiões 
do País, perpetuando uma visão limitada e egoísta 
que ainda resulta em atraso para as regiões menos 
desenvolvidas do nosso Brasil.

Sr. Presidente, o embate que travaremos aqui, 
mais uma vez, é o mesmo que nos aguarda na Câ-
mara dos Deputados, onde esperamos pela votação 
da emenda que trata da reforma tributária. Também 
lá, a meu pedido, o Deputado Sandro Mabel, Líder do 
meu Partido da República, Relator da proposta, incluiu 
cláusula que estende o período de vigência da Zona 
Franca de Manaus.

V. Exª, Sr. Presidente, deve imaginar a pressão 
que enfrentamos, já na Comissão Especial, para que 
não houvesse a prorrogação. Por isso, para mim, a vo-
tação de hoje neste plenário do Senado já é uma vitó-
ria, na medida em que esse tema, ao longo dos anos, 
tornou-se uma guerra entre aqueles que trabalham 
pela redução das desigualdades regionais e pela de-
mocratização do desenvolvimento contra aqueles que 
não abrem mão da arrecadação gerada pela eterna 
dependência das regiões menos desenvolvidas.

Essa disputa tem sido vencida pelo bom senso e 
pela visão estratégica de país, em que os mais fracos 
se unem para garantir a sobrevivência de sua gente.

Meus nobres colegas, Arthur Virgílio e Jefferson 
Praia, a prorrogação do prazo de vigência da Zona 
Franca de Manaus é apenas uma parte do nosso de-
safio. Conquistado esse avanço, é preciso adequar seu 
modelo às necessidades da região, especialmente no 
Estado do Amazonas. É preciso dinamizar a matriz de 
geração de riquezas representada pelo polo industrial 
e levar novas oportunidades ao interior do nosso Es-
tado, que hoje amarga a ausência do poder público e 
a precariedade de possibilidades. É preciso encontrar 
mecanismos que levem parte dos benefícios gerados 
pela Zona Franca de Manaus para os nossos 61 Mu-
nicípios do interior, principalmente a geração de em-
prego e renda, de modo que a população do Amazo-
nas, como um todo, possa ser beneficiada por esse 
modelo vitorioso.

Eu encaminho, meu caro Jefferson Praia, em 
nome da Liderança do Partido da República, voto fa-
vorável à prorrogação da vigência da Zona Franca de 
Manaus.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador Al-
fredo Nascimento, V. Exª me permite um aparte?
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O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Pois não, Senador Jefferson Praia.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Quero dizer 
a V. Exª, que foi Superintendente da Zona Franca de 
Manaus e hoje é um dos esteios fortes aqui na defesa 
desse modelo importante para a nossa região – e aí 
eu falo da Amazônia Ocidental... Muitos pensam que 
a Zona Franca, por ser de Manaus, ela tem apenas 
influência em Manaus e no nosso Estado. Mas é im-
portante nós destacarmos também que, por meio da 
taxa de administração da Suframa – e V. Exª, muitas 
vezes, estimulou o desenvolvimento também em outros 
Estados –, temos um raio de ação que atende deman-
das no Acre, em Rondônia, em Roraima, Macapá e em 
Santana, lá no Amapá. E, aí, os investimentos feitos 
pela Suframa, na área de infraestrutura econômica, 
na produção, no turismo, no estímulo a instituições de 
pesquisa e na formação de capital intelectual. Portan-
to, a Suframa tem um papel extremamente relevante. 
Portanto, merece destaque quando V. Exª coloca a 
importância de fortalecermos essa instituição, para 
que ela continue fazendo o trabalho que fazia até um 
tempo atrás. E hoje temos o contingenciamento des-
ses recursos, mas levando-os para – e aí eu trato um 
pouco do nosso Estado – investimentos no Estado do 
Amazonas. Acredito que, neste momento, temos que 
colocar fazer nesta balança, onde temos a questão 
ambiental e os seres humanos... E há pouco eu conver-
sava com V. Exª, essa balança, hoje, está mais pesada 
para o lado ambiental; os seres humanos estão muito 
fragilizados quanto à questão da geração de emprego 
e de renda. Precisamos equilibrar essa balança. Que-
ro parabenizá-lo quando percebo a ideia de V. Exª no 
sentido de estimularmos cada vez mais o desenvol-
vimento na Amazônia Ocidental como um todo, nas 
área de abrangência da Suframa e, principalmente, 
no nosso Estado, no Estado do Amazonas.

O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Senador 
Alfredo Nascimento...

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Senador César Borges.

O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Senador 
Alfredo Nascimento, eu, como seu companheiro de ban-
cada, quero desde já emprestar inteira solidariedade 
ao pleito, com a sua voz de comando, para que sua 
bancada esteja junto, votando a favor da Zona Franca 
de Manaus, já que teremos a oportunidade, dentro em 
breve, de fazer essa votação. Neste momento, também 
quero aproveitar para agradecer a V. Exª tudo o que 
fez pela Bahia, como Ministro dos Transportes, Minis-
tro extremamente eficiente, e nós pudemos fazer muito 
pela recuperação das estradas federais no meu Estado. 
Também quero dizer que sua trajetória no Amazonas 

inspira a todos nós. Foi Prefeito de Manaus, Superin-
tendente da Suframa, e tenho certeza de que o seu 
nome vai empolgar o povo do Amazonas para gover-
nar aquele Estado, um Estado importantíssimo, pelo 
qual todos nós brasileiros temos um carinho especial, 
pelo que representa, pela Floresta Amazônica, pelo 
povo amazônico. V. Exª tem essa trajetória brilhante, e 
eu me considero extremamente honrado de ser o seu 
companheiro de bancada. Eu lhe diria, inclusive – e 
quero confessar publicamente – que vim para o PR 
trazido pelas mãos de V. Exª. E apoiar, hoje, o Estado 
do Amazonas e desejar ver esse futuro do Amazonas 
com V. Exª comandando aquele Estado efetivamente 
é algo que me inspira, também eu que vou disputar 
uma eleição no Estado da Bahia. Portanto, quero di-
zer a V. Exª que estaremos aqui, sob o seu comando, 
votando a favor de um Estado tão querido para V. Exª, 
que é o Estado do Amazonas. Muito obrigado, Sena-
dor Alfredo Nascimento.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Obrigado, Senador César Borges.

Senador Hélio Costa.
O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – Senador 

Alfredo Nascimento, primeiro quero cumprimentar V. 
Exª pela sua posição firme, como sempre, em defesa 
do seu Estado, sobretudo da característica mais im-
portante do Estado do Amazonas, do ponto de vista 
comercial e estratégico, que é a Zona Franca de Ma-
naus, o Polo Industrial de Manaus. É importante para 
o Brasil a continuidade do Polo Industrial de Manaus; 
é importante para a região, sobretudo para o Estado. 
O que aconteceu nesses últimos anos em razão da 
existência da Zona Franca de Manaus é uma coisa 
extraordinária, o salto que o Brasil dá em termos de 
tecnologia em razão das facilidades que ocorreram 
por meio do Polo Industrial de Manaus. E eu, ao fazer 
isso, ao cumprimentar V. Exª pela sua posição firme, 
eu queria também fazer um agradecimento ao Sena-
dor e ex-Ministro dos Transportes pelo que fez pelo 
meu Estado, Minas Gerais. É raro chegar-se hoje a 
qualquer região de Minas Gerais, que é um Estado do 
tamanho da França territorialmente, o segundo maior 
Estado da Federação, onde não se veja uma única 
expressão do seu Ministério, todas as regiões têm a 
participação do Ministério dos Transportes durante a 
sua administração. E eu citaria como exemplo, rapida-
mente, os investimentos que foram feitos nos últimos 
18 meses na região do Triangulo Mineiro, na ordem de 
R$1 bilhão em recuperação das nossas estradas fede-
rais que cortam o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba, 
com o acesso de Minas Gerais a outros Estados. Eu 
diria que a construção do viaduto Vila Rica, que era 
uma obra esperada há 20 anos, que ceifou milhares 
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de vidas, coloco em mais de mil pessoas que perde-
ram a vida naquele viaduto, construído há 50 anos, 
e que, só agora, na administração de V. Exª, Minas 
Gerais conseguiu refazer aquela obra tão importante. 
A preparação para a duplicação da BR-381, de Belo 
Horizonte até o Vale do Aço, é outra obra importantís-
sima que só aconteceu, só se realizou por intermédio 
do seu trabalho no Ministério dos Transportes. Por isso, 
meu caro Senador, meu caro Ministro, desejando todo 
o sucesso para que V. Exª possa, com o seu talento 
e com a sua capacidade, dirigir os destinos de um 
Estado tão importante como o Estado do Amazonas, 
deixo aqui os nossos agradecimentos, dos mineiros, 
que reconhecem o seu trabalho e o seu esforço em 
benefício do nosso Estado. Muito obrigado.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Muito obrigado, Senador Hélio Costa.

Senador Valter Pereira.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Ministro Alfre-

do Nascimento, só para dizer a V. Exª que me associo 
às suas palavras. V. Exª tem sido o Ministro do Inte-
rior, o Ministro que tem enxergado os dramas vividos 
pelos Estados mais distantes. Mato Grosso do Sul, a 
exemplo do que aconteceu em Minas Gerais – tão bem 
lembrado aqui pelo Senador Hélio Costa –, também 
tem as suas pegadas, as suas digitais no trabalho, na 
logística. Mato Grosso do Sul deve muito a V. Exª. A 
causa que V. Exª defende, de manter a Zona Franca 
como uma fonte de desenvolvimento – é a causa de V. 
Exª – é a causa que eu sustentei à época em que fui 
Constituinte e, portanto, é a nossa causa, a causa do 
grande interior brasileiro, a causa daqueles Estados 
que, distantes, não abriam mão e não abriram mão do 
direito de se desenvolver também. Parabéns a V. Exª 
e muito obrigado por tudo o que fez pelo Estado de 
Mato Grosso do Sul.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Obrigado, Senador Valter Pereira.

Então, Sr. Presidente, em nome da Liderança do 
Partido da República, eu encaminharei voto favorável à 
prorrogação da vigência da Zona Franca de Manaus.

E, para encerrar, Sr. Presidente, como os meus 
eminentes pares falaram a respeito do Ministério dos 
Transportes, eu gostaria de fazer um registro. Como 
Ministro dos Transportes, eu criei para a Amazônia um 
projeto muito interessante: a construção de terminais 
hidroviários, porque, na nossa Região, especialmente 
no meu Estado do Amazonas, lá, as nossas estradas 
são os nossos rios. Fizemos convênios com o Gover-
no do Estado do Amazonas, repassamos os recursos 
para que essas obras fossem construídas. E com o Go-
verno do Estado nós fizemos convênios, já a partir de 
2005, para a construção de 28 portos: Boca do Acre, 

Tefé, Itacoatiara, Tabatinga, Manicoré, Lábrea, Borba, 
Autazes, Coari, Manacapuru e São Raimundo, em Ma-
naus, além de convênios celebrados no final de 2008, 
de Barreirinha, Beruri, Boa Vista do Ramos, Canuta-
ma, Carauari, Careiro da Várzea, Codajás, Eirunepé, 
Guajará, Ipixuna, Iranduba, Itamarati, Itapiranga, São 
Gabriel da Cachoeira e Tapauá.

São 28 terminais hidroviários, e o Governo do Es-
tado do Amazonas, pasmem os senhores, desde 2005 
entregou dois portos, entregou o Porto de Tabatinga 
para a população do Município de Tabatinga e o Porto 
de São Raimundo, na cidade de Manaus.

Estou encaminhando – porque a população ima-
gina que a responsabilidade seja do ex-Ministro dos 
Transportes, mas a responsabilidade é única e exclu-
siva do Governo do Estado – estou encaminhando um 
ofício, como Senador da República, ao Sr. Ubiratan 
Aguiar, Presidente do Tribunal de Contas da União, 
pedindo que seja instaurada uma auditoria sobre a 
execução das obras de implantação de terminais hi-
droviários da responsabilidade do Governo do Estado 
do Amazonas.

Em visitas que fiz ao interior do meu Estado, 
pude comprovar que, desses portos, alguns sequer 
começaram. Em alguns Municípios, existe pagamento 
efetivamente feito sem que obra nenhuma tenha sido 
executada. Falo a respeito, por exemplo, do Município 
de Lábrea, no sul do Amazonas. Portanto, para que 
isso não se transforme em denúncia, estou pedindo 
ao Presidente do Tribunal de Contas que faça uma ve-
rificação, que fiscalize, que apure a execução dessas 
obras e nos diga, ao povo brasileiro, aos contribuintes, 
para onde foi o dinheiro que o Ministério dos Transpor-
tes passou para o Governo do Estado do Amazonas, 
que deveria ter construído e entregue à população 28 
terminais hidroviários em 28 cidades do interior do 
Amazonas. 

Pois não, Senador Acir.
O Sr. Acir Gurgacz (PDT – RO) – Senador Al-

fredo Nascimento, quando V. Exª fala sobre a Zona 
Franca de Manaus, sobre o Estado do Amazonas, 
tenho certeza de que V. Exª fala com muita proprieda-
de porque conhece muito bem não só a cidade, mas 
todo o Estado do Amazonas. Foi Prefeito de Manaus, 
foi Vice-Governador do Amazonas, foi Superinten-
dente da Suframa, tem uma história junto com todos 
os amazonenses. Eu o parabenizo por toda essa sua 
trajetória, mas, principalmente, pela sua passagem no 
Ministério dos Transportes, não com relação apenas 
ao Amazonas, mas com relação ao Brasil inteiro. Mas 
quero fazer justiça àquilo que foi feito no Estado de 
Rondônia com relação ao asfaltamento da BR-429; à 
ponte ligando Porto Velho ao Estado do Amazonas, a 
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ponte sobre o Rio Madeira; à ponte ligando Guajará–
Mirim a Guayaramerín; ao Crema, que deve estar em 
fase de licitação, que vai reconstruir a BR–364, que 
para nós, em Rondônia, é a nossa espinha dorsal. En-
tão, essas são algumas das obras importantes que o 
Ministério dos Transportes fez em Rondônia. Apenas 
por essas grandes obras, eu desejo a V. Exª um gran-
de trabalho nessa sua nova caminhada, nessa nova 
jornada como candidato ao Governo do Estado do 
Amazonas. Eu sei que o Amazonas será muito bem di-
rigido pelas suas mãos, assim como foi a Prefeitura de 
Manaus, assim como foi o Ministério dos Transportes. 
Como tudo aquilo que o senhor tem feito na vida tem 
tido sucesso, desejo também sucesso à frente dessa 
nova empreitada. 

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Muito obrigado, Senador.

Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Permita que 

eu me dirija ao senhor como... Só dê um tempinho aqui 
para os meus amigos na frente. Eu não consigo falar 
sem ver. Valter...

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Senador Paim, olhando no olho.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Permita que 
eu me dirija ao senhor, além de Senador, também como 
Ministro dos Transportes, pelo brilhante trabalho que 
fez. Só pelo trabalho que V. Exª fez para toda a Região 
Sul e pelo Rio Grande do Sul, eu posso dizer: pode 
algum Governador no passado ter tido restrições, mas 
os três Senadores do Rio Grande votarão com V. Exª, 
com muita segurança, nessa questão da Zona Fran-
ca de Manaus. Quando V. Exª esteve no Sul, eu viajei 
com V. Exª. V. Exª foi, eu diria, o orador mais aplaudido 
depois do Presidente da República. Eu vi, eu estava 
lá. Não só pela oratória, mas pela competência. Por 
isso que estou muito tranquilo quanto à possibilidade 
de V. Exª ser eleito Governador. Fiz questão de fazer 
este aparte e dizer: que bom que temos aqui no ple-
nário dois ex-Ministros, Hélio Costa e V. Exª, dois ex-
Ministros brilhantes que, com certeza, vão se eleger 
Governadores dos seus Estados pela sua competência. 
Quero reafirmar essa posição. Parabéns a V. Exª. Tenho 
a alegria de dizer que sou seu amigo. A mesma coisa 
em relação ao Senador Hélio Costa. Um abraço.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Muito obrigado.

Sr. Presidente, eram essas as minhas palavras 
em defesa da Zona Franca de Manaus, pedindo ao 
Plenário desta Casa que hoje façamos essa votação, 
favoravelmente à prorrogação da vigência, por mais 
dez anos, da Zona Franca de Manaus.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Convidamos para usar da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Valter Pereira, do PMDB do Mato 
Grosso do Sul.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a Lei da 
Ficha Limpa gerou a expectativa de que um amplo 
saneamento poderia ser feito no universo político já a 
partir desta eleição. É exatamente isso o que pretendo 
analisar depois de reflexões que fiz sobre os termos 
desse novo diploma legal.

De fato, a sanção de inelegibilidade tornou-se 
mais ameaçadora para quem cometeu deslizes com 
o Erário e foi responsabilizado por isso.

À primeira vista, o que se vislumbra é que a lei é 
abrangente e implacável, podendo suspender direitos 
políticos de um simples funcionário público ao mais 
influente Senador da República. No entanto, quem 
imagina que a nova regra vai promover todo esse sa-
neamento poderá desapontar-se.

Nesta intervenção, Sr. Presidente, não vou nem 
me ocupar na avaliação de supostos vícios de incons-
titucionalidade, mas não tenho dúvidas de que ques-
tionamentos nesse sentido serão arguidos perante o 
Supremo Tribunal Federal. As primeiras decisões da 
Corte Constitucional, socorrendo candidatos que se-
riam atingidos já neste pleito, são sintomáticas e elas 
não seriam prolatadas se os magistrados não encon-
trassem, pelo menos, a fumaça do bom Direito.

Porém, não é isso o que pretendo debater agora. 
Meu objetivo, neste momento, é mostrar que a redação 
da lei está distante da perfeição. Apesar da legitimida-
de que lhe fora dada por quase dois milhões de assi-
naturas, o projeto deixou brechas pelas quais alguns 
poderão escapar.

É o caso de governadores de Estado, por exemplo, 
que respondem a ação penal. Acontece que as Consti-
tuições estaduais os contemplaram com uma espécie 
de imunidade funcional. Pela norma, eles só podem ser 
processados criminalmente mediante prévia autoriza-
ção das respectivas Assembleias Legislativas. 

Ora, para quem conhece a relação estabelecida 
entre Executivo e Legislativo estadual, não sobra dú-
vida de que esse consentimento raia à ficção. Assim, 
se as Assembleias negam autorização prévia, os go-
vernadores não podem sequer ser investigados. Não 
sendo processados, jamais poderão ser condenados, 
quer provisória, quer definitivamente. Livres de pro-
cessos, livres de condenação, pelo menos enquanto 
exercerem o mandato. Conclusão: estão todos eles 
imunizados contra a chamada Lei da Ficha Limpa. 
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Pode existir até alguma exceção, mas a regra geral é 
proteger a figura, a pessoa do governador.

No recente episódio do Distrito Federal, o afasta-
mento só se deu em razão de uma inédita mobilização 
popular. Graças às pressões das ruas, que contagiaram 
até o Judiciário, foi decretada a cassação do Governador 
Roberto Arruda. Mas o afastamento dele não se deu pelas 
denúncias de improbidade ou por qualquer um dos crimes 
a ele imputados e que foram fartamente noticiados. Na 
verdade, a perda do seu mandato decorreu de uma san-
ção imposta por uma falta menor, por um pecado venial. 
Foi uma punição por infidelidade partidária, circunstância 
que dificilmente se sustentaria numa Corte Superior. Como 
ele não recorreu da decisão, consolidou-se a cassação do 
Tribunal Regional do Distrito Federal. 

O fato é que a proteção dada pelas Assembleias 
Legislativas a governadores é um privilégio injustificá-
vel nos dias atuais. Um privilégio que pode impedir a 
apuração de falcatruas e negar ao eleitor o direito de 
conhecer a verdadeira ficha de quem o governa. Com 
efeito, pode alcançar até quem foi governador, mas 
quem está no exercício do mandato, na prática, não 
pode sequer ser processado. Até a denúncia de gra-
ve crime contra a administração pública está fadada 
a permanecer congelada. 

Graças a essa blindagem, governadores podem 
concorrer à reeleição ou à eleição para cargo diferente 
sem ser molestado pelo Poder Judiciário. E o eleitor nem 
fica sabendo de nada, já que tais processos ensejam 
outra regalia, que também não é a regra geral, mas é 
concedida, sim: o chamado segredo de justiça! 

Assim, nem a mais peluda das denuncias terá o 
condão de macular a ficha protegida pela imunidade 
concedida pela Assembleia Legislativa. Com certeza, 
os defensores dessa prerrogativa hão de proclamar que 
ela se insere na autonomia dos Estados, e é sobre isso 
que alimento sérias duvidas. Inicialmente por entender 
que autonomia não se confunde, nunca se confundiu 
com soberania; e a soberania política só é e só pode ser 
exercida pela União. Os Estados são entes federados que 
desfrutam de autonomia, sim, mas ela deve obedecer os 
limites traçados pela Carta Magna do País.

A Constituição Federal prescreve que é privativa da 
União a competência para legislar sobre direito eleitoral. 
A norma está no art. 22. É elementar o juízo de que as 
condições de elegibilidade estão no coração do Direito 
Eleitoral. Dos diversos parágrafos que dispõem sobre esse 
título, no art. 14, da mesma Carta Magna, é importante 
atentar para a redação do § 9º, assim explicitada:

Lei complementar estabelecerá outros 
casos de inelegibilidade e os prazos de sua 
cessação, a fim de proteger a probidade ad-
ministrativa, a moralidade para o exercício do 

mandato, considerada a vida pregressa do 
candidato, e a normalidade e legitimidade das 
eleições contra a influência do poder econômi-
co ou o abuso do exercício de função, cargo ou 
emprego na administração direta ou indireta.

Já o incido V do art. 15 prescreve a perda ou sus-
pensão dos direitos políticos na hipótese de improbi-
dade administrativa nos termos do art. 37, § 4º.

Resta inquestionável, Sr. Presidente, que a anti-
ga Lei nº 64/90, quanto aos termos que foram acres-
cidos a ela pela Lei da Ficha Limpa, tem o crisma da 
constitucionalidade.

Nessas alturas, cumpre uma indagação: sendo a 
Constituição Federal a lei suprema do País, não esta-
mos todos – indivíduos e instituições – subordinados 
aos seus ditames, aos seus comandos? Se a Carta 
Magna e a Lei Complementar não autorizam a aplicação 
dessa imunidade ao governador, o favor previsto nas 
constituições estaduais é uma usurpação aos Poderes 
da União. Mais do que um conflito de competência, é 
a frustração de sanções moralizadoras a maus admi-
nistradores, cuja aplicação depende de investigações 
e de adequada ação judicial.

Manter governadores imunes é transformar o 
poder num alvará para a rapinagem; a isonomia, num 
deboche; e a lei, em ficção do direito. Nossa lei estru-
tural já reserva aos governadores uma relevante prer-
rogativa de função: o foro privilegiado – está no § 1º 
do art. 105 da Carta Magna.

Por seu turno, de que adianta a Constituição Fede-
ral proteger a probidade administrativa e a moralidade, no 
exercício do mandato, se são mantidas intactas tais restri-
ções impostas pelas assembleias estaduais? E vejam que 
o legislador constituinte, quando deu ao governador o foro 
privilegiado do Superior Tribunal de Justiça, automatica-
mente já deu o sinal de que o julgamento tem que ser feito 
aqui. Se o julgamento tem que ser feito aqui, pelo STJ, por 
que é que a assembleia tem que autorizar? 

A Secretaria da Corte Especial do STJ revela o que 
isso tem representado. Em março de 2009, havia 110 ações 
penais contra autoridades que têm foro especial, entre as 
quais 11 governadores. Eles respondem a 26 ações penais, 
20 das quais aguardam autorização das Assembleias Le-
gislativas para ter seguimento e outras já estão arquivadas, 
porque as Assembleias já negaram autorização.

Enquanto governadores não forem tratados como 
os demais mortais, a busca por essa tarefa saneadora 
será incompleta. Um passo importante nesse sentido 
foi dado pelo ilustre Procurador-Geral da República, 
jurista Roberto Gurgel. O diligente representante do 
Ministério Público propôs Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade, que aguarda decisão do Supremo Tribu-
nal Federal.
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A iniciativa merece aplauso não só do Congres-
so, mas de toda a sociedade organizada, já que vai na 
trilha da transparência e do respeito à coisa pública. 
No passado, o próprio Congresso já foi beneficiário 
da imunidade parlamentar. Em momento de grande 
lucidez, Deputados e Senadores cortaram a própria 
carne e acabaram com o privilégio. Foi através da 
Emenda Constitucional nº 35, de dezembro de 2001, 
que o Parlamentar deixou de ser intangível. O mesmo 
destino precisa ser dado a idênticas regalias que ainda 
beneficiam uns poucos príncipes recalcitrantes.

Aqui no Senado Federal, Sr. Presidente, ainda 
hoje, numa discussão na Comissão de Constituição e 
Justiça, nós tivemos conhecimento de que o Senador 
Demóstenes Torres é autor de uma PEC que tem o 
objetivo claro, direto de acabar com esse privilégio. E 
aqui, neste pronunciamento, quero falar do nosso apoio 
e do nosso engajamento, porque essa será também a 
contribuição do Congresso para que a nossa sociedade 
seja mais igualitária, para que a nossa sociedade trate 
com mais igualdade os atores que fazem a política e 
que tomam as decisões neste País.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Valter Pereira, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Ouvimos o Senador Valter Pereira.

Agora, concedo a palavra ao nobre Senador Mão 
Santa, falando pela Liderança do PSC. O Senador Mão 
Santa é do Piauí.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, Senador 
Acir Gurgacz; Srªs e Srs. Parlamentares na Casa; brasilei-
ras e brasileiros que nos assistem no plenário do Senado 
e os que nos assistem Brasil afora por meio do fabuloso 
sistema de comunicação deste Senado, quero dizer que 
a vida é muito dura para quem está no campo.

Marco Maciel, o nosso Presidente da República 
foi muito generoso com os pobres. Acredito que ele 
foi um pai para os pobres, mas foi também uma mãe 
para os banqueiros, e aí é que está o problema. Ele 
diz “nunca antes”. Camões dizia “por mares nunca 
dantes navegados”.

Mozarildo Cavalcanti, o homem do campo sofre, 
e sofre muito, nas garras dos banqueiros, que nunca 
antes foram tão privilegiados.

Houve uma crise econômica que abalou o mundo. 
Acir Gurgacz, eu estava na Europa, eu estava na Es-
panha. Todo mundo sabe que o governo inglês injetou 
recursos nos bancos. O povo da Inglaterra tirou esse 
Primeiro-Ministro. Ele já perdeu as eleições. Barack 

Obama também ficou tonto, porque não só os ban-
cos ingleses estavam falindo, mas também os bancos 
americanos. Eu estava na Espanha e vi o Santander 
falindo lá, com dificuldades. E esse banco tem filial no 
Brasil. Há algo muito interessante: nessa crise mundial 
em que entraram os bancos poderosos, no Brasil ne-
nhum faliu. O Santander, que na Espanha estava em 
dificuldade – e eu estava lá –, aqui, deu lucro.

Então, nosso Governo foi a mãe dos banqueiros. 
Nunca os bancos estiveram tão bem. Primeiro, enga-
naram nossos velhinhos aposentados. Os aloprados, 
não sei a mando de quem, incutiram pela mídia que 
era bom tirar empréstimo consignado. Disseram que 
isso era coisa boa. Empréstimo não é bom. Abraham 
Lincoln ensinava a seu povo: “Não baseie sua prosperi-
dade em dinheiro emprestado”. E, aqui, foi um festival! 
Toda a mídia – os jornais, as televisões – é paga pelos 
ricos, pelos banqueiros. A verdade está aqui. Somos a 
verdade. Somos o povo. Aquilo tudo é dos banqueiros. 
Pode ver: essa televisão, é o banco que paga; os jor-
nais, é o banco que paga, é o banco que financia.

Então, incutiram neste País que era bom emprés-
timo, e os velhinhos entraram no empréstimo consig-
nado. Enganaram os velhinhos aposentados.

Romero, fui ver o contrato. V. Exª não tem culpa, 
não. V. Exª tem salvaguarda, mas deveria ter me levado 
lá ao Luiz Inácio, para eu contar essa história. Rome-
ro, V. Exª já viu o contrato? Eles foram tão maldosos! 
Fui ver o contrato. Eles colocaram no contrato umas 
letrinhas bem pequenas.

Então, na televisão, diziam para os velhos: “Em-
préstimo consignado é bom, é coisa boa. Tirem o 
empréstimo!”. Olha se empréstimo é coisa boa! Os 
velhinhos não puderam ler o contrato, porque os ban-
queiros – que vão todos para o inferno! – colocaram 
ali uma letrinha bem miúda. Vi o contrato.

Ô Zezinho, sou médico e digo que os velhos têm 
o que o povo chama de vista cansada – é o que nós, 
médicos, chamamos de hipermetropia – ou catarata, 
ou eles estão cegos mesmo. Então, todos os velhi-
nhos, todo mundo correu. No Piauí, nas casas, mais 
do que nos bares, colocavam: “Empresta-se dinheiro. 
Empresta-se dinheiro”. Em todo lugar, era o que se via. 
E era o que faziam os velhinhos Brasil afora. A televisão, 
dizendo que esse era um negócio bom, enganava os 
velhinhos. A televisão é paga pelos banqueiros. 

Olha, está tudo desgraçado! São 40% na boca! 
O negócio é o melhor do mundo para o banco. Na hora 
em que vão pagar aos velhinhos aposentados, já tiram 
deles o dinheiro. Então, não há inadimplência, não é? 
Ninguém dá calote, ninguém dá “checho”, como se diz 
no Piauí. Está amarrado. Aí, todos os bancos ficam 
sorrindo, e os velhinhos aposentados...

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL118



34542 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010

Mozarildo, ainda há aquele redutor que derruba-
mos e que o Presidente sancionou. Falo do fator redutor 
previdenciário, que tira 40% do salário.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Senador Mão Santa, se V. Exª me permite, quero dar 
as boas-vindas aos estudantes do 5º ano do Centro 
de Ensino Fundamental nº 4 de Sobradinho, Distrito 
Federal. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa!

Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Mozarildo, quan-

do eu era criança, Olavo Bilac saudava as crianças: 
“Crianças, não verás nenhum país como este!”. Não 
posso dizer isso, nem Olavo Bilac o diria mais.

Aí, de repente, tiraram dos velhinhos 40%. É o fa-
tor previdenciário das aposentadorias. São 440% para 
os bancos. Estão todos amargurados, sofrendo. Nunca 
antes suicidaram-se tantos velhinhos. Aí, desestruturou-
se a família, porque o avô é o mais responsável.

Aqui, trago um documento que recebi. Olha como 
sofre o homem do campo! É dito: “A S. Exª Senhor Mão 
Santa, Senador da República, Congresso Nacional”. 
Vem de Parnaguá, uma cidade do nosso Piauí.

Este é o único lugar para tratarmos disso. Nós 
somos o povo. Onde é que vão botar isso em uma mí-
dia paga pelos banqueiros?

Trata-se de apelo urgente dos produtores rurais 
do Município de Parnaguá, no Piauí. Olha como é di-
fícil a vida do homem do campo, Mozarildo!

É dito: “Na qualidade de seu eleitor, quero parabe-
nizar S. Exª pelos pronunciamentos da tribuna do Se-
nado. Quero dizer que tenho muita satisfação e alegria 
em ter votado no senhor”. Que vote de novo! E fala do 
brilhantismo. Mas o que interessa é isso, o brilhantismo 
não interessa. O brilhantismo, eu agradeço. Agradeço 
os elogios, mas vamos ao que interessa:

Aproveitando o ensejo, queremos pedir a 
V. Exª que interceda pelo sul do Estado, princi-
palmente por nossa cidade de Parnaguá, que 
não foi agraciada pelo semiárido.

Fizemos um empréstimo junto ao Banco 
do Nordeste do Brasil S/A – Agência de Cor-
rente – PI, nos valores de R$26.730,00 e de 
R$11.250,00, num total de R$37.980,00. Já 
pagamos R$28.000,00 e, ainda, estão que-
rendo tomar nossa fazendola, porque dizem 
que nós estamos devendo.

Quer dizer, eles já pagaram quase tudo o que 
tiraram, Mozarildo, e, agora, estão devendo R$95 mil, 
conforme contrato anexo. E haja o Banco a querer to-
mar as terras! Diz ainda:

Esta é uma situação desesperadora para 
todos os pequenos produtores rurais do sul do 
Estado do Piauí.

Estamos sujeitos a perder todo o traba-
lho de uma geração, a perder a dignidade e 
o respeito conquistados, sendo cobrados e 
ameaçados na Justiça para pagar valores. 
Infelizmente, ainda não apareceu um político 
sério para fazer justiça, ou seja, para defender 
um povo pobre e trabalhador, mas honrado e 
honesto. Parte de nós, já estamos vendendo 
até nossas próprias residências para não ser-
mos desmoralizados, mesmo tratando-se de 
terra, a grande maioria, de herança há mais 
de 100 anos [os bancos botam advogados no 
sistema e estão confiscando os bens e a terra 
do homem do campo].

Na certeza de contar com seu empenho 
e interesse, fazemos este apelo, pois a nossa 
voz no Brasil é a voz de V. Exª.

Querida Senadora Ideli, vou passar a V. Exª, que 
é do PT, esta documentação. Sei que V. Exª é sensível, 
bem como o Presidente Luiz Inácio. Mas sei também 
que ele é rodeado, de todos os lados, de aloprados 
e de banqueiros, que estão tomando as terras de ho-
mens do campo, que as herdaram há cem anos de 
familiares. Esse é o jogo dos banqueiros.

Senador Arthur Virgílio, o Presidente Luiz Inácio 
é pai dos pobres e mãe dos banqueiros do Brasil.

Está aqui a documentação. Vou encaminhá-la à 
Líder do Governo, apelando para a sensibilidade do 
Presidente da República. Esses banqueiros não são 
gente. Se houver inferno, este vai estar cheio de ban-
queiros. Eles estão fazendo um sistema jurídico feno-
menal, Marco Maciel, e estão tomando as proprieda-
des, os cavalos, os coches e as casinhas.

Está aqui, Romeu Tuma. Tenho saudade de quan-
do o Romeu Tuma era chefe da Polícia Federal, por-
que aí ele podia prender uns banqueiros desses, alo-
prados!

Presidente Luiz Inácio, Vossa Excelência está 
dizendo que é o pai dos pobres, e acredito que seja. 
Getúlio também dizia que o era, e isso é bom. Mas 
Vossa Excelência é mesmo a mãe dos banqueiros! 
Está tudo aí. Mostre-me um banco que faliu no Brasil. 
Estão tomando as coisas dos pequenininhos, dos po-
bres, que foram enganados.

O Senado é para isso.
Heráclito, olha aí o nosso Piauí. Vamos dar gra-

ças a Deus por ter acabado o governo lá, por ter mu-
dado!

Cito a Câmara Municipal de Santa Filomena, que 
fica no sul do Piauí, onde V. Exª sonhava com a ponte. 
Levei os primeiros homens do sul a lá produzirem lá, 
a plantarem algodão, a plantarem soja.
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Santa Filomena – PI, 30 de junho de 
2010

Excelentíssimo Senhor,
Tendo em vista o Pedido de Providências 

nº 4/2010 da Câmara Municipal de Santa Fi-
lomena – Piauí, votada em sessão ordinária 
no dia 22 de junho de 2010, estamos encami-
nhando cópia do documento, para que V. Exª 
tome providências sobre o fato registrado no 
pedido ora encaminhado.

A Câmara Municipal de Santa Filomena 
– PI, em harmonia com o pensamento dos Ve-
readores desta Casa, reforça o pedido como 
sendo também desta Presidência.

Atenciosamente,
João Lustosa Avelino
Presidente da Câmara.

Leio o Pedido de Providências nº 4/2010:

Nós, os Vereadores que integram a Câ-
mara Municipal de Santa Filomena, Estado do 
Piauí, ouvindo o clamor público e observadores 
naturais do cotidiano e dos problemas que asso-
lam o nosso Município, preocupados com o uso 
excessivo de drogas ilegais; com o aumento da 
violência, especialmente entre jovens, inclusive 
homicídios, lesões corporais, crimes sexuais e de 
trânsito; preocupados, ainda, com a dimensão de 
nossas divisas territoriais com outros Municípios 
do Estado e com outros dois Estados da Fede-
ração, Maranhão e Bahia, além da proximidade 
com Tocantins, fronteira esta sem fiscalização 
do sistema de segurança pública praticamente 
em toda a sua extensão, o que facilita o tráfico 
de drogas, de armas, a presença da pistolagem 
e todo tipo de delito grave; preocupados, final-
mente, com a falta de estrutura do sistema de 
segurança pública em nosso Município, sem 
delegado de polícia civil de carreira, sem sequer 
um policial civil [atentai bem para o fato de que o 
Governo era do PT, no Piauí, e de que não havia 
um policial civil na cidade de Santa Filomena], 
com contingente mínimo de policiais militares, 
uma única viatura sem equipamentos mínimos, 
aliados à falta de Promotor de Justiça titular na 
comarca e aqui morando, dentre outros graves 
problemas, solicitamos à presidência, após ou-
vir o plenário, que remeta cópias deste pedido, 
objetivando a tomada de providências urgentes 
e enérgicas, cada instituição no cumprimento de 
seu dever legal, às seguintes autoridades: [...]

Aí se diz que encaminha o pedido ao Sr. Ministro 
de Estado de Justiça, ao Sr. Delegado Geral de Polícia 

Federal, ao Governador do Estado do Piauí que saiu, 
ao Sr. Presidente do Conselho Nacional do Ministério 
Público e ao Senador Mão Santa.

Então, há essa calamidade.
Ô Mozarildo, agora, lá existe um festival de assalto 

a banco em tudo que é cidade. Este é o Brasil. Esse é o 
Piauí governado pelo PT. Atentem bem! Um Governo do 
PT é pior do que um terremoto. Sofremos por sete anos e 
seis meses, e um terremoto demora dez segundos, oito 
segundos. Num terremoto, há desastre, mas, em sete 
anos desse governo, a desgraça é muito maior.

Isso é a Câmara de Vereadores. Todos eles as-
sinaram: Antônio José Alves, Cristóvão Dias Soares. 
E denunciando. Olha aí: José Luiz Alves Pereira, Osiel 
Pereira de Sena, Raimundo Queiroz e Renato Vireira 
Miranda, a Câmara de Vereadores.

Então, aprendi com o maior teórico da demo-
cracia na história do mundo, Norberto Bobbio, italia-
no, que era professor de Direito na Itália de Mussolini 
e ensinou aquele povo a crer na democracia. Ele foi 
senador vitalício na Itália. Lá eles escolhem cinco por 
valor, sem voto. Ele morreu recentemente. E disse: 
“O mínimo que se tem que exigir de um governante é 
segurança à vida, à liberdade e à propriedade”. Nós 
temos essa segurança no Brasil. No Piauí, está aqui o 
documento da Câmara Municipal de Santa Filomena: 
horrores, incompetência, descaso.

Este Governo que está aí é um tripé de menti-
ra, corrupção e incompetência. O povo do Brasil e do 
Piauí vive da esperança, que é a última que morre. O 
apóstolo Paulo dizia que é um pecado perder a espe-
rança. Então, nós vivemos de uma esperança: com as 
eleições, a alternância do poder no Brasil e no Piauí. 
Esse é o entendimento.

Para não ser só desgraceira, nós, como São Fran-
cisco, que dizia “onde houver tristeza, que eu leve a 
alegria”, não queremos trazer só essa desgraceira do 
Piauí, onde sofre o homem do campo, ameaçado pe-
los banqueiros, e sofrem as cidades, ameaçadas pelos 
bandidos, pela violência. Como dizia Norberto Bobbio, 
falta de segurança à vida, à liberdade, à propriedade 
é o maior mal de um governo.

Nós, então, queremos fechar com alegria quando 
comemoramos aqui o aniversário, amanhã, de uma en-
cantadora cidade do Piauí: Floriano, à margem do rio 
Parnaíba. Eu governava o Estado quando ela fez cem 
anos. Então, amanhã, ela está comemorando mais um 
aniversário. Seu Prefeito é o Joel Rodrigues da Silva. É 
uma pujante cidade, de grande cultura, com uma força 
comercial ímpar, um povo bravo, com uma colônia de 
árabes que faz aquela cidade diferente. É umas das 
cidades mais importantes do Piauí.

A eles, os nossos votos por mais este aniversário 
da cidade de Floriano, que faz 113 anos! Essa cidade 
é tão importante para nós...
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Ô Arthur Virgílio, como é aquela sua cidade do 
Piauí? Arthur Virgílio, a sua cidade do Piauí que tem o 
bumba-meu-boi, a festividade que você gosta?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pa-
rintins.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pois esta aqui é 
uma cidade assim, alegre, é Floriano. Tanto o é, ô Mo-
zarildo, que, em 1994, eu iniciava minha campanha para 
governar o Piauí, fiz o primeiro comício no dia de aniver-
sário, 8 de julho, em Floriano. Com sessenta dias de eleito, 
ô Tasso, com sessenta dias de Governador do Piauí... 

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – ...um campus avan-
çado e fiz 36 campi avançados universitários no Piauí. 

Então, nós queremos fazer a nossa homenagem 
e dizer que todos nós estamos na esperança de alter-
nância do poder fracassado do PT no Piauí.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o Sr. 
Acir Gurgacz deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.

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

ORDEM DO DIA

Eu quero pedir aos Srs. Senadores que se en-
contram em seus gabinetes e outras dependências da 
Casa que compareçam ao plenário, pois teremos uma 
longa Ordem do Dia esta tarde e, sem dúvida alguma, 
precisamos da cooperação dos Srs. Senadores para 
que se possamos concluir os trabalhos da Casa neste 
primeiro semestre.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC) 
– Pela ordem, o Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a ideia 
que assaltou a mim, ao Senador José Agripino e ao 
Senador Romero Jucá, Líder do Governo, seria de se 
fazer o teste do quórum, que me parece hoje satisfa-
tório, votando de início uma ou duas autoridades, em 
seguida as PECs e, conforme combinado, começando 
pela PEC nº 17, que prorroga os incentivos fiscais da 
Zona Franca de Manaus por mais dez anos, ou seja, 
até 2033, e as demais PECs, ou seja, as demais ma-
térias de uma pauta que foi consenso das lideranças 
da Casa e, portanto, pode perfeitamente ser colocada 
à prova. A exceção, por problemas técnicos, é o pro-
jeto do Cade, que demanda mais estudos, pois tem 
alguns pontos que não são muito claros do ponto de 
vista da liberdade de mercado. No mais, há consenso 

absoluto em relação aos pontos que foram firmados 
pelos líderes e entregues a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AC) – V. Exª será atendido na forma acordada pelos 
líderes.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, a Liderança do Governo, 
dentro da mesma linha, reafirma o acordo realizado. Para 
que nós tenhamos uma vasta votação, várias emendas 
constitucionais, solicitaríamos exatamente o início com 
a votação nominal de embaixador, de autoridade; logo 
após, nós votaríamos algumas PECs, e aí nós teremos 
que quebrar interstícios, nós teremos que fazer sessões 
extraordinárias. Então, na verdade, nós votaríamos o que 
pudéssemos votar já, rapidamente, e iniciaríamos as 
sessões, porque as emendas constitucionais precisarão 
quebrar interstícios, todas elas; portanto, nós teremos 
que fazer várias sessões na mesma tarde.

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

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

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra, o Sr. Líder do DEM.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, nós fizemos uma 
reunião, conforme ficou pactuado ontem, os líderes, 
e pactuamos uma pauta sobre a qual há consenso, 
alguns pontos sobre os quais há consenso e outros 
que não foram. Então, quanto àquilo que está pactuado 
por consenso, nós procuraremos fazer uma votação a 
mais abreviada possível para abrir a produção legis-
lativa. Em seguida, votaremos as PECs que também 
estão consensuadas.

Não estava, na relação do Senador Romero Jucá, 
a PEC da Juventude, que está; a PEC da prorrogação 
do Fundo de Combate à Pobreza, que está; e a PEC 
pela qual a Senadora Rosalba Ciarlini tanto vem se 
batendo, que é da Maternidade. Então, sobre esses 
assuntos, há consenso, e faremos uma discussão ne-
cessária, mas a mais abreviada possível, de modo a 
facilitar o bom andamento dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB–AP) 
– Vou anunciar, para votação dos Srs. Senadores, a 
Mensagem 77, de escolha de missão diplomática.

Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 77, DE 2010 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 77, de 2010 (nº 109/2010, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor Mario Vilalva, Ministro 
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de Primeira Classe da Carreira de Diploma-
ta do Quadro Permanente do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República Por-
tuguesa.

O parecer da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional foi favorável, sendo Relator o Senador 
Heráclito Fortes. (Parecer nº 1.005, de 2010-CRE).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Discussão do parecer. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-lo, vou submetê-
lo à votação e preparar o painel para receber os votos 
dos Srs. Senadores.

Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Mais uma vez, quero apelar aos Senadores que se 
encontram nos seus gabinetes e em outras dependên-
cias da Casa, ou nas Comissões, que compareçam ao 
plenário para iniciarmos a votação, porque o painel já 
está aberto.

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM) – A 
Liderança do PSDB, Sr. Presidente, convoca todos 
os seus Senadores para comparecerem a esta longa 
sessão de votação que temos pela frente.

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

– Com a palavra, o Senador Cristovam Buarque. 
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 

Agradeço, Sr. Presidente. É uma questão de ordem 
muito rápida. É apenas para comunicar que estamos 
recebendo no plenário um grupo de publicitários, artis-
tas, intelectuais, liderados por uma figura que o senhor 
conhece, amigo nosso, Mauro Motoryn. Esse grupo 
criou um movimento chamado “Mais Feliz”, que tenta 
levantar e resgatar a ideia de uma nação feliz.

Uma proposta deles, nós concluímos, e vou que-
rer entregar ao senhor agora, é a que acrescenta três 
palavrinhas ao art. 6º da Constituição. O art. 6º diz: “São 
direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação...” 
A ideia nossa, assinada já por 34 Senadores, é dizer: 
“São direitos sociais, essenciais à busca da felicidade, 
a educação, a saúde, a alimentação...” etc.

Eu quero aqui fazer pública esta informação, de 
que vamos dar entrada agora à PEC. Nada disso que 
disseram, que colocaríamos na Constituição o direito 
à felicidade; apenas queremos vincular que os direitos 
sociais têm que ver, sim, com o direito de buscar a fe-
licidade por cada cidadão e cidadã do Brasil.

É só isso que eu quero comunicar. E vamos levar 
para o Protocolo essa PEC.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Essas palavras que V. Exª invoca foram do Jefferson, 
que quis incluí-las na Declaração de Independência 
dos Estados Unidos. (Pausa.)

Alfredo Nascimento já votou? (Pausa.)
Apelo aos Srs. Senadores que se encontram 

noutras dependências da Casa, em seus gabinetes, 
na biblioteca, nas Comissões técnicas, para que com-
pareçam ao plenário para iniciarmos o nosso processo 
de votação, com o painel já aberto.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. Pre-
sidente, talvez fosse o caso até de se pedir a suspensão 
do funcionamento das comissões temáticas, em função 
do início das votações aqui da Ordem do Dia. 

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

– A Mesa já solicitou que elas suspendessem os seus 
trabalhos porque iniciamos a votação. (Pausa.)

O Senador Arthur Virgílio também já votou. 
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr. 

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

– V. Exª tem a palavra pela ordem, Senador. 
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Apenas para registrar a 
minha satisfação em poder votar aqui, neste momento, 
a indicação de um dos diplomatas mais competentes 
da carreira do Itamaraty. 

O Embaixador Mário Vilalva tem uma experiência 
enorme, uma experiência acumulada, rica. Foi presi-
dente da ABC, é um Embaixador conceituadíssimo, 
preparadíssimo, uma pessoa de excelente caráter. 
Tive oportunidade de acompanhá-lo numa missão à 
Grécia, como presidente da missão – à época, eu era 
Governador de Goiás –, e ele desenvolveu suas tarefas, 
àquele momento, de forma extremamente profissional. 
E, todas a missões incumbidas a ele, o Embaixador 
Mário Vilalva sempre procurou desempenhá-las de 
maneira eficiente, transparente, correta, honesta, éti-
ca e com os melhores resultados para o nosso País, 
para a diplomacia brasileira. 

É por essa razão que eu gostaria de não apenas 
manifestar aqui a satisfação em votar esta escolha do 
Embaixador Mário Vilalva para representar o Brasil junto 
à Embaixada de Lisboa, uma das mais importantes do 
Brasil no exterior, mas especialmente para dizer que 
eu tenho segurança de que ele vai desempenhar muito 
bem, à altura, essa nobre missão. E peço aos meus 
pares do PSDB que apóiem, que votem favoravelmente 
a essa indicação, apesar de o voto ser secreto.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre-
sidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Hélio Costa.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Se V. Exª 
me permite, Sr. Presidente, eu queria lembrar a impor-
tante participação do Embaixador Mário Vilalva quan-
do representou o Brasil no Chile, até recentemente. 
Quando, Ministro das Comunicações, nós fomos até o 
Chile para conversar com os Senadores, com os De-
putados, com as autoridades chilenas, com o Ministro 
das Comunicações do Chile sobre a transferência de 
tecnologia no âmbito da TV Digital, o Embaixador Má-
rio Vilalva foi da maior importância. Foi ele que fez os 
primeiros entendimentos, levou ao governo chileno a 
nossa proposta de implantação do sistema brasileiro 
de TV Digital; e, depois, com o seu conhecimento de 
toda a vivência política chilena, e mais o conhecimento 
que tinha junto aos empresários chilenos, a organiza-
ção dos encontros, todo o trabalho que foi necessário 
para que nós viajássemos por todo o país à procura 
dos embaixadores e daqueles que podiam represen-
tar muito bem o Brasil e o Chile nesse processo da 
implantação da TV Digital.

Fica aqui, portanto, a certeza de que Portugal vai 
receber um representante da diplomacia brasileira, um 
profissional que conhece o setor e que certamente vai 
representar muito bem os interesses do nosso País na 
nação portuguesa. 

Muito obrigado.
O SR. CÉSAR BORGES (PR – BA) – Sr. Presi-

dente? (Pausa)
Aqui, Sr. Presidente. Senador César Borges.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (PR – BA) – Muito obri-

gado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, queria, na verdade, me congratular 

com o Congresso Nacional, em particular com o Sena-
do, porque hoje, em uma reunião conjunta de quatro 
comissões – a Comissão de Constituição e Justiça, a 
Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de 
Meio Ambiente e a Comissão de Assuntos Sociais –, 
aprovamos uma legislação que há muito tempo o Brasil 
necessitava: um plano nacional de resíduos sólidos.

Isso foi possível graças à compreensão dos Pre-
sidentes dessas Comissões – Senador Demóstenes 
Torres, Senador Garibaldi Alves, Senadora Rosalba 
Ciarlini e o Senador Renato Casagrande – e também 
do Senador Cícero Lucena, que foi relator na Comis-
são de Meio Ambiente – eu fui relator nas outras três 
Comissões – do Projeto do Senado nº 354, que foi, na 
verdade, Sr. Presidente, aprovado em 1991 nesta Casa. 
É um projeto do ex-Senador Francisco Rollemberg de 

1989. Foram 21 anos de tramitação desse processo 
aqui nas duas Casas. 

Felizmente, em uma obra de engenharia política, 
depois de mais de 80 proposições sobre o tema, inclu-
sive um projeto de lei do Governo Federal, foi possível 
redundar nessa engenharia de um plano nacional de 
resíduos sólidos que veio a esta Casa, e aqui nós, de 
maneira ágil, em menos de dois meses, no mais tar-
dar 60 dias, conseguimos aprovar esse projeto para o 
qual foi pedida a urgência. Eu já confirmei com a Se-
cretaria da Mesa que ele está na pauta para votação 
no dia de hoje.

O Plano Nacional de Resíduos sólidos dá um 
norte, um balizamento, dá uma legislação ao País em 
relação a essa questão importantíssima para o meio 
ambiente, para a vida de todos os cidadãos e para a 
saúde pública.

É um projeto que inova. Apesar de ter iniciado 
a sua tramitação em 1989, ele não envelheceu com 
o tempo. Ao contrário, ele remoçou. É um projeto que 
está atento às inovações do tratamento de resíduos 
sólidos para o século XXI. Em primeiro lugar, porque 
trata da possibilidade de não termos resíduos sólidos; 
se possível, pelo trabalho de conscientização, reduzir o 
descarte de resíduos sólidos. Em segundo lugar, por-
que cria uma nova economia para os catadores de lixo, 
que podem se organizar, como estão se organizando, 
em cooperativas, para que eles sejam catadores de 
material reciclável, para que não mais levem o nome 
de catadores de lixo, e sim catadores de material re-
ciclado. O que for possível reciclar será reciclado, Sr. 
Presidente. 

Então, isso inova conceitos como a responsabili-
dade compartilhada; conceitos como a logística reversa 
para a utilização de eletrodomésticos, eletroeletrônicos 
que venham a ser descartados pela nossa população, 
produtos que hoje têm uma vida muito curta como te-
levisores, computadores e outros.

Sr. Presidente, eu queria saudar essas quatro 
comissões pelo trabalho nessa reunião conjunta e 
esperar que, nesta tarde, tenhamos a oportunidade 
de aprovar essa legislação que não voltará à Câma-
ra, porque veio para cá em forma de substitutivo e irá, 
sim, para a sanção do Presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Quero parabenizar todos, até porque, Sr. Presi-
dente, foi uma legislação que teve um acordo pleno da 
sociedade, de todos os setores envolvidos, do Governo 
Federal, dos governos estaduais, do setor produtivo, 
dos catadores de resíduos sólidos, dos catadores de 
material reciclável. Portanto, é uma data importante, 
um projeto importante para todo o país.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

123ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 34547 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra a Senadora Marisa Serrano.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria aqui manifestar o 
meu contentamento com a possibilidade de o Mário 
Vilalba, que é Embaixador de carreira, assumir o pos-
to em Portugal. É um país irmão, é um país que tem 
demonstrado, ao longo dos séculos, o seu apreço pelo 
Brasil, desde o Descobrimento. E, além disso, existem 
as excelentes relações que nos movem àquele país 
irmão. Como filha de português, eu quero manifestar 
aqui a minha alegria de ver a Embaixada do nosso 
país em Portugal ser ocupada por uma pessoa com 
a estirpe e competência do Mário Vilalva. Fico muito 
feliz com isso e queria aqui homenageá-lo também e 
homenagear aquele país irmão.

Muito obrigado.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senadora Fátima Cleide.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
também quero aqui homenagear o indicado, Mário, 
para a Embaixada de Portugal, mas quero também, 
Sr. Presidente, solicitar à Mesa que fosse incluída na 
Ordem do Dia, o PL nº 280, que já tem requerimento 
de urgência aprovado pela Comissão de Educação e 
que trata da formação dos profissionais da educação 
do Brasil. Então, é o PL nº 280 que eu gostaria de ver 
na Ordem do Dia, por favor. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB – 
AP) – Alcançado o número regimental para decidir, 
vou proclamar o resultado. 

(Procede-se à apuração.)

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL124



34548 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010

O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB – AP) 
– Votaram SIM 37 Srs. Senadores; NÃO, 5. 

Não houve abstenção. 
Total: 42 votos. 
A indicação foi aprovada. 
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB-AP) 

– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 233, DE 2009 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 233, de 2009 (nº 906/2009, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação do Senhor José Antonio Marcondes 
de Carvalho, Ministro de Primeira Classe da 
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente 
do Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
à República Bolivariana da Venezuela.

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional favorável. Relator: Senador Renato 
Casagrande. (Parecer nº 1.006, de 2010-CRE).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB-AP) 
– Em discussão a matéria. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

O painel está sendo aberto para receber o voto 
dos Srs. Senadores. 

Consulto também as Lideranças da Casa – aten-
ção Srs. Líderes! – porque nós temos dez operações 
de crédito, cuja votação é simbólica, e nós também 
submeteremos à aprovação da Casa. 

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
A minha insistência decorre dos deveres do meu cargo. 
Apelo aos Srs. Senadores para que compareçam ao 
plenário para darmos prosseguimento à votação das 
matérias constantes da pauta. (Pausa.)

Trata-se do nome do Sr. Antonio de Carvalho para 
Embaixador na Venezuela.(Pausa.)

Senador Renan Calheiros, peço a V. Exª que vote. 
V. Exª ainda não votou. 

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Fora 
do microfone. Sem revisão do orador.) – Desculpe, Sr. 
Presidente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem. 

Pediria a V. Exª que registrasse o meu voto na 
indicação do Embaixador do Brasil em Portugal. Eu 
estava numa audiência fora. Meu voto é favorável.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata registrará a intenção de V. Exª.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem.) 
– Eu queria que V. Exª também mandasse registrar o 
meu voto na primeira votação, pois eu não me encon-
trava no plenário. Solicito que conste em Ata.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata registrará.

Senador Marconi Perillo. (Pausa.)
Estamos votando, em plenário, a indicação do 

último Embaixador, com pareceres da Comissão de 
Relações Exteriores.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, eu queria dizer que nós aprovamos mais 
dois Embaixadores hoje, que estão a caminho da...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Mas não chegaram ainda ao plenário.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Não chegaram ainda. Exatamente. Mas, se fosse o 
caso, haveria mais dois ainda para hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou proclamar o resultado.

Todos os Senadores e Senadoras já votaram? 
(Pausa.)

Senador Dornelles, que está chegando agora, 
já votou? (Pausa.) 

Muito obrigado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 27 Srs. Senadores; NÃO, 15.

Houve uma abstenção.
Total: 43 votos.
A indicação foi aprovada e será feita a devida 

comunicação ao Presidente da República.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.) 

– Sr. Presidente, V. Exª encerrou a votação e eu não 
tive oportunidade de votar. Assim, peço para registrar 
o meu voto em Ata.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – José Agripino teria a intenção de votar. A Ata 
registrará.

Há, sobre a mesa, um requerimento de calendá-
rio especial para Proposta de Emenda à Constituição 
nº 17, que dispõe sobre o quadro de servidores civis 
e militares do ex-territórios de Roraima para que a 
matéria conste da Ordem do Dia em sessões delibe-
rativas ordinárias a serem convocada em data a ser 
estabelecida.

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

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Enquanto aguardamos que o quorum aumente, va-
mos proceder à votação das matérias que tratam de 
empréstimos, cuja votação é simbólica.

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 24, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 24, de 2010 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 993, de 2010, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator ad 
hoc Senador Cícero Lucena), que autoriza o 
Estado de São Paulo a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD), no valor de até seis-

centos e cinquenta milhões e quatrocentos mil 
dólares dos Estados Unidos da América.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira participar da discus-

são, está encerrada.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Há sobre a mesa parecer oferecendo a redação final.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sem objeção, aprovado.

A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 25, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 25, de 2010 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 994, de 2010, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Antonio Carlos Valadares), que au-
toriza o Estado do Piauí a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, no 
valor de até dezesseis milhões, novecentos e 

cinquenta e um mil dólares dos Estados Uni-
dos da América.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a 

discussão.
Submeto à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Discussão da redação final.

É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sem objeção, declaro aprovada.

A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 26, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 26, de 2010, (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 995, de 2010, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Re-
lator ad hoc: Senador Eduardo Azeredo), que 
autoriza o do Município de Curitiba (PR), a 
contratar operação de crédito externo com 
garantia da União, com o Banco Interameri-

cano de Desenvolvimento (BID), no valor de 
até cinquenta milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Submeto à discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Há sobre a mesa redação final, que considero 

aprovada, não havendo objeção do Plenário.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 27, de 2010, do Estado de Santa 
Catarina, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos. Senador João Tenório, Relator...

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr. 
Presidente, desculpe interromper V. Exª.

Não tinha havido, nessa pauta estabelecida pe-
los Líderes, a inclusão de uma matéria que considero, 
Sr. Presidente, fundamental, até porque faz parte de 
um acordo anteriormente feito. Trata-se da inclusão do 
Projeto de Lei nº 87, de 2010, que trata dos subsídios 
da Polícia Rodoviária Federal.

Isso é uma coisa importante. Já havia esse com-
promisso. Deparamos com falta de quorum na Comis-
são de Constituição e Justiça, e é fundamental que 
votemos agora. É o apelo que eu gostaria de fazer em 
nome dos outros Líderes.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Acho que não há objeção das Lideranças. A matéria 
será incluída.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Mui-
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Prossigo na leitura da matéria que estamos votando.

Projeto de Resolução nº 27, de 2010, que auto-
riza o Estado de Santa Catarina a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da República Fede-
rativa do Brasil, no valor de US$30 milhões (trinta mi-
lhões de dólares).

Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– A redação final também, não havendo objeção, é 
declarada aprovada.

É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 28, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 28, de 2010 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 997, de 2010, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor: Senador Eduardo Azeredo), que autoriza 
o Estado de São Paulo a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da República 
Federativa do Brasil, no valor de até cento e 

trinta milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Foi Relator o Senador Eduardo Azeredo, e a ma-
téria vem da Comissão de Assuntos Econômicos.

Discussão, em turno único. (Pausa.)
Sem oradores, a discussão está encerrada.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam sentados. (Pausa.) 
Sem objeção do Plenário, declaro aprovada a 

matéria bem como a redação final.

É o seguinte parecer oferecendo a re-
dação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 29, de 2010 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 998, de 2010, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor: Senador Eduardo Azeredo), que autoriza 
o Estado de São Paulo a contratar operação 

de crédito externo, com garantia da Repúbli-
ca Federativa do Brasil, em ienes japoneses 
equivalentes a cento e trinta milhões de dóla-
res dos Estados Unidos da América.

Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, bem como a redação final.

É o seguinte parecer oferecendo a re-
dação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A matéria vai à promulgação.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senadora Rosalba.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 
ordem.) – Eu gostaria só de registrar o meu voto “sim” 
para as autoridades cujas indicações já foram anali-
sadas.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata registrará.

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 30, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 30, de 2010 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 999, de 2010, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator ad 

hoc: Senador Cícero Lucena), que autoriza o 
Estado de São Paulo a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor de até quatrocentos e oitenta 
milhões e novecentos e cinquenta e oito mil 
dólares dos Estados Unidos da América.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, a discussão está encerrada.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam sentados. (Pausa.).
Aprovado.
A redação final também.

É o seguinte parecer oferecendo a re-
dação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 31, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 31, de 2010 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.000, de 2010, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro), que autoriza o Estado 
de São Paulo a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvi-

mento (BIRD), no valor de até sessenta e qua-
tro milhões e quatrocentos e noventa e seis mil 
dólares dos Estados Unidos da América.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, a discussão está encerrada.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam sentados. (Pausa.)
Sem contestação, declaro a matéria aprovada, 

bem como a redação final.

É o seguinte parecer oferecendo a re-
dação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP 
– A matéria vai à promulgação.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 32, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 32, de 2010 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.001, de 2010, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador João Tenório), que autoriza o Estado 
de São Paulo a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Ban-
co Internacional para Reconstrução e Desen-

volvimento (BIRD), no valor de até setenta e 
oito milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América.

Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Não havendo contestação do Plenário, o projeto 

está aprovado, bem como a redação final. 

É o seguinte parecer oferecendo a re-
dação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP 
A matéria vai à promulgação.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 33, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 33, de 2010 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.002, de 2010, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Cícero Lucena), que autoriza o Esta-
do de Santa Catarina a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com 
a Corporação Andina de Fomento (CAF), no 
valor de até trinta e dois milhões e quinhen-

tos e cinquenta e oito mil dólares dos Estados 
Unidos da América.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, a 

discussão é encerrada. 
Em votação. 
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Sem objeção, declaro aprovada, bem como a 

redação final.

É o seguinte parecer oferecendo a re-
dação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Terminada a votação dos créditos, vamos proceder, 
para testarmos o quorum, à votação da indicação do 
nome do Sr. Rubens Carlos Vieira, sem objeção das 
Lideranças, para Diretor da Agência Nacional de Avia-
ção Civil.

Item extrapauta:

PARECER Nº 822, DE 2010

Parecer nº 822, de 2010, da Comissão 
de Serviços de Infraestrutura, Relatora: Sena-
dora Serys Slhessarenko, sobre a Mensagem 
nº 115, de 2010 (nº 219/2010, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete 
à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Rubens Carlos Vieira para exer-
cer o cargo de Diretor da Agência Nacional 
de Aviação Civil – ANAC, na vaga do Senhor 
Alexandre Gomes de Barros.

O parecer é favorável, e a matéria está em dis-
cussão.

Sem oradores, encerro a discussão e mando abrir 
o painel para que os Srs. Senadores possam votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem. Aqui, Senador João Ribeiro, na primeira fileira, 
ao lado do Ministro Senador Alfredo Nascimento. 

Só para consultar V. Exª: eu posso encaminhar 
meu voto nesta votação, ou não é de praxe?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª pode discutir a matéria. O voto é secreto.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Sim, 
mas, se eu quiser, eu posso encaminhar?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O voto, sendo secreto, pelo Regimento...

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Orien-
tar a minha bancada, então? (Pausa.)

Então, oriento que seja favorável, já que o Rubens 
Carlos Vieira, da Anac, é um técnico de muita experi-
ência, de um currículo extraordinariamente bom e que 
vai servir muito ao País, Sr. Presidente.

Por isso, eu recomendo à minha bancada que 
vote favoravelmente à aprovação do Dr. Rubens Car-
los Vieira, Diretor da Anac.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto 
acontece a votação, queria fazer um apelo a V. Exª: 
dentro do acordo que fizemos para votação está o 
PLC nº 63, de 2010, que trata da Unilab - Universida-
de Federal da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira. Foi dado um despacho de que essa 
seria uma matéria terminativa nas comissões. Nós 
queríamos solicitar, é um acordo de Líderes, que V. 
Exª pudesse rever o despacho, colocar como não ter-
minativo, porque fará parte do nosso esforço aqui em 
votar, em regime de urgência, essa matéria também, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Aceito o apelo de V. Exª e vou transformar o projeto 
em decisão não terminativa na Comissão.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, insisto na presença 
dos Senadores do PSDB nesta sessão, para atingir-
mos os quóruns essenciais às votações de matérias 
de quórum mais qualificado, como as PECs.

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

– Senadora Fátima, estamos pedindo o seu voto.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 

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

– Pela ordem, Senadora Ideli.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
eu pediria a atenção de todos os Líderes, porque já 
conversei com o Presidente Sarney e com o Senador 
Romero Jucá, mas eu gostaria de poder ter a concor-
dância de todos.

Nós estamos com a Comissão Mista de Orçamen-
to reunida, já foram feitos todos os ajustes na proposta, 
o relatório está pronto para ser submetido à votação, 
uma votação que, como o acordo já está totalmente 
construído, será extremamente rápida. Mas não pode 
acontecer a votação, porque já abrimos a Ordem do 
Dia aqui do Plenário do Senado. Então, o Presidente 
da Comissão, o Deputado Moca, solicitou-me, fez um 
apelo para que pudéssemos interromper a sessão, a 
Ordem do Dia, por 15 minutos, para a Comissão Mista 
de Orçamento poder fazer a votação do relatório da 
LDO. Até porque, se não for feita essa interrupção, eles 
só poderão voltar a se reunir depois que terminarmos 
este plenário. E aí realmente vai ser às altas horas da 
noite, o que vai ser muito mais difícil.

Então, é uma questão de bom senso, razoável, 
e, se, em 15 minutos, eles não deliberarem, nós reto-
maríamos a Ordem do Dia. Portanto, há um compro-
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misso de ser muito rápida a votação, porque o acordo 
já está construído.

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

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
revisão do orador.) – É até uma ocasião para marcar 
uma posição. Se – e tem tudo para ser, claro, a pala-
vra da Senadora Ideli é absolutamente acreditada por 
todos nós – se a votação é rápida, sugiro que se faça 
isso. Porém, eu me oporei pessoalmente à votação da 
LDO, até para manter o Congresso aberto caso não 
se vote a PEC que prorroga os incentivos fiscais da 
Zona Franca de Manaus.

Que fique tudo muito bem claro, muito bem expli-
citado, muito bem nítido. Quem sabe até esse tempo 
seja bom para amadurecermos essa votação e termos 
mais do que 52 pessoas neste plenário, porque preci-
samos de 49 Senadores e Senadoras votando “sim”, e, 
portanto, é uma posição que está muito marcada. Não 
havendo quórum, obviamente teríamos que manter o 
Congresso funcionando para que se faça um acordo, 
para que se dê a satisfação que o meu Estado requer 
e exige, Sr. Presidente.

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

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

– Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, gostaria da atenção dos 
Srs. Líderes para sugerir o seguinte: estamos com o 
quórum ainda baixo para votar emenda constitucional; 
se não, votaríamos agora algumas emendas constitu-

cionais e pararíamos por 15 a 20 minutos a sessão. 
Mas isso não acontece porque não temos quórum. 

Qual era minha sugestão? Que pudéssemos, logo 
após a apreciação dessa autoridade, fazer rapidamen-
te o encaminhamento de emendas constitucionais que 
não são votadas. É o primeiro dia de discussão. Há 
várias aí que estão na fila para se votarem na priori-
dade. Faríamos sem discussão, só as leríamos, só as 
encaminharíamos, suspenderíamos a sessão por 15 
minutos, e aí votaríamos em 15 minutos...

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Se-
nador Jucá, só o seguinte: a Câmara já parou. Então, 
a nossa proposta é muito concreta: terminou esta vota-
ção, suspende-se por 15 minutos. Se, em 15 minutos, 
a Comissão não votou, nós retomamos os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Jucá, eu quero esclarecer a V. Exª que as 
outras emendas à Constituição já estão prontas para 
votação. Só tem discussão a emenda do Senador Ar-
thur Virgílio, ou melhor, do Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A ques-
tão é que não temos os 49 ainda, Sr. Presidente, por-
que senão votaríamos agora. Então, eu concordo com 
a proposta da Senadora Ideli de suspendermos por 
15 minutos a sessão, e, logo após, nós retomaremos 
a votação com mais uma autoridade e, logo após, a 
emenda à Constituição do Senador Arthur Virgílio, a 
de Roraima e tudo o mais.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
De acordo com o consenso do Plenário, eu suspenderei 
a sessão por 15 minutos, para possibilitar a votação da 
LDO. E, imediatamente, então, votada a LDO, o Con-
gresso poderá iniciar as suas férias parlamentares.

Vamos fechar a votação atual.
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 37 Srs. Senadores; e NÃO, 08.

Total: 45 votos.
A mensagem foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

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

– Suspendo a sessão por 15 minutos. São 17h07min. 
Reabriremos às 17h32min.

(Suspensa às 17 horas e 07 minutos, 
a sessão é reaberta às 17 horas e 32 minu-
tos.)

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

A Presidência, para o bom andamento dos nossos 
trabalhos e para o cumprimento da pauta acordada, 
vai submeter à votação as matérias que independem 
de votação nominal. É votação simbólica.

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 321, DE 2009

Projeto de Lei da Cãmara nº 321, de 
2009 (nº 3.776/2008, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que al-
tera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, 
que regulamenta a alínea “e” do inciso III do 
art. 60 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias, para instituir o piso salarial 
profissional nacional para os profissionais do 
Magistério Público da Educação Básica.

Há, sobre a mesa, pareceres das Comissões de 
Educação, Cultura e Esporte, e de Assuntos Econômi-
cos. Relatores Senador Cristovam Buarque e Senadora 
Ideli Salvatti, respectivamente.

São os seguintes os pareceres das Co-
missões:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Os pareceres são favoráveis, nos termos da Emen-
da 1, que é apresentada como Substitutivo, que eles 
oferecem.

Discussão do projeto e da emenda em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Vamos proceder à votação da Emenda nº 1, 
Substitutivo.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o Substitutivo, fica prejudicado o pro-

jeto.
Há parecer da Comissão Diretora com a redação 

do vencido para turno suplementar.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação do vencido para o turno suplementar:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Estando a matéria em regime de urgência, passa-se 
à apreciação, em turno suplementar.

Discussão do Substitutivo em turno suplemen-
tar. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

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

maneçam sentados. (Pausa.)
Sem objeção, aprovado.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2007 (nº 3.615/2000, 
na Casa de origem, do Deputado João Herr-

mann Neto), que dispõe sobre as operações 
de fomento mercantil – “factoring”, e dá outras 
providências. 

Os pareceres são favoráveis, da Comissão de 
Constituição e Justiça, Senadora Serys Slhessarenko, 
do Senador Relator Antonio Carlos Júnior, da Comis-
são de Assuntos Econômicos, com o Substitutivo que 
oferece.

Votação da Emenda nº 3, Substitutivo que tem 
preferência regimental. 

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.).

Aprovado o Substitutivo, ficam prejudicados o 
projeto e as Emendas de nºs 1 e 2.

A matéria vai à Comissão Diretora, a fim de re-
digir o vencido para o turno suplementar.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação do vencido para o turno suplementar:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votação da matéria, no turno suplementar. 

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados, apro-

vada pelo Senado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 10, DE 2000

Substitutivo da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado nº 10, de 2000 (nº 3.996/2000, 
naquela Casa), que obriga hotéis, albergues, 
pousadas e outros meios de serviços de hospe-

dagem em todo o País a reservar acomodações 
e áreas para hóspedes não fumantes.

Os pareceres da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, do Senador Antonio Carlos Júnior, e, 
da Comissão de Assuntos Sociais, do Senador Osvaldo 
Sobrinho, são favoráveis.

Discussão do Substitutivo. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
Votação, em globo, do Substitutivo da Câmara 

dos Deputados, com parecer contrário da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania e favorável da 
Comissão de Assuntos Sociais.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação a redação final.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
À sanção.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2008

Discussão em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 78, de 2008 (nº 708/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Rodrigo Rol-
lemberg), que estende os incentivos especiais 
de que trata o parágrafo único do art. 103 da 
Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, ao pro-
dutor rural que adotar técnicas de integração 
entre lavoura e pecuária.

Tem pronunciamento da Comissão de Agricultu-
ra, da Comissão de Reforma Agrária, da Comissão do 
Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, do Senador 
Gilberto Goellner, favorável, nos termos da Emenda 
nº 3, Substitutiva, que oferece.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Submeto à votação o Substitutivo, que é a Emen-

da nº 3 da Comissão.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o Substitutivo, ficam prejudicados o 

projeto e as emendas a ele apresentadas.
A matéria vai à Comissão Diretora a fim de redigir 

o vencido para o turno suplementar.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação do vencido para o turno suplementar:

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL184



34608 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010185ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 34609 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL186



34610 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010187ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 34611 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, eu queria apelar a V. 
Exª. Enquanto votamos essas matérias que não são 
nominais, eu queria solicitar que tocasse a campainha 
para que as Senadoras e os Senadores pudessem vir 
ao plenário, para continuarmos as votações nominais 
posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A campainha já está ligada.

Discussão do turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o pro-

jeto em turno suplementar queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

[PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 135, DE 2010]

Projeto de Lei da Câmara nº 135, de 
2010 (nº 5.998/2009, na Casa de origem, do 
Deputado Itagiba), que declara o Centro Luiz 
Gonzaga de Tradições Nordestinas – Feira 
Nordestina de São Cristóvão como Patrimônio 
Cultural Imaterial do Brasil.

Designo o Senador Romero Jucá. V. Exª que pediu 
a entrada e a preferência desse projeto da Feira Nor-
destina de São Cristóvão como Patrimônio Cultural.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sena-
dor Arthur Virgílio, é um dos pleitos do PSDB. Então, 
é para ser votado, está no acordo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O parecer de V. Exª.

PARECER N° 1.023, DE 2010 – PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para proferir 
parecer.) – O parecer é favorável, Sr. Presidente.

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

Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção presidencial.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 135, DE 2010 
(Nº 5.998/2009, na Casa de origem, 

do Deputado Marcelo Itagiba)

Declara o Centro Luiz Gonzaga de Tra-
dições Nordestinas – Feira Nordestina de 
São Cristóvão Patrimônio Cultural Imate-
rial do Brasil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei tem como objetivo reconhecer a 

importância cultural do Centro Luiz Gonzaga de Tra-
dições Nordestinas – Feira Nordestina de São Cristó-
vão, localizado no Bairro São Cristóvão da cidade do 
Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, para o 
circuito turístico brasileiro.

Art. 2º Fica o Centro Luiz Gonzaga de Tradições 
Nordestinas – Feira Nordestina de São Cristóvão cons-
tituído como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil para 
todos os efeitos legais.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Minha sugestão, 
Sr. Presidente, é que, como há mais dois embaixado-
res aprovados, nós testássemos outra vez o quorum, 
para vermos se houve evolução. Minha impressão é 
que houve. Minha boa vontade em relação ao Orça-
mento é total.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Arthur Virgílio, estou esgotando a matéria 
mandada pelos Senadores para, em seguida, testar-
mos o quórum e submetermos as emendas constitu-
cionais.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM.) – Aguar-
do, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, existem dois projetos que foram acordados 
posteriormente para serem votados pelas Lideranças, 
o nº 280, que trata da capacitação de professores, e o 
que trata da questão da Voz do Brasil. 

Então, pediria que fossem também inseridos no 
rol de projetos, flexibilizando o horário.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 73, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 73, de 2008 (nº 1.300/2003, 
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na Casa de origem, do Deputado Lobbe Neto), 
que institui o Dia Nacional do Desafio.

Não tem emendas.
Em discussão. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

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

– Aprovada a redação final, a matéria seguirá à san-
ção presidencial.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 73, DE 2008 
(Nº 1.300/2003, na Casa de origem)

Institui o Dia Nacional do Desafio.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Desafio, 

a ser comemorado na última quarta-feira do mês de 
maio de cada ano.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 120, DE 2008

Discussão em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 120, de 2008 (nº 1.769/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vital do Rêgo 
Filho), que denomina Rodovia Governador 
Pedro Gondim o trecho rodoviário da BR-230, 
entre as cidades de Cabedelo e João Pessoa, 
no Estado da Paraíba.

Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção e será feita a devida co-

municação à Câmara dos Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 120, DE 2008 
(Nº 1.769/2007, na Casa de origem)

Denomina Rodovia Governador Pedro 
Gondim o trecho rodoviário da BR-230, en-
tre as cidades de Cabedelo e João Pessoa, 
no Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O trecho rodoviário da BR–230, entre as 

cidades de Cabedelo e João Pessoa, no Estado da 
Paraíba, passa a ser denominado Rodovia Governa-
dor Pedro Gondim.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 280, DE 2009

Projeto de Lei da Câmara nº 280, de 2009 
(nº 5.919/2009, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que altera a 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para dispor sobre a formação de do-
centes para atuar na educação básica.

Parecer sob nº 992, de 2010, da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, Relatora: Senadora Fá-
tima Cleide, favorável ao Projeto de Lei da Câmara.

Foi apresentada uma emenda substitutiva, que 
tem preferência para votação.

As Srªs e os Srs. Senadores, não desejando dis-
cutir a matéria, vou submetê-la à votação. (Pausa.)

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovado o Substitutivo, fica prejudicado o pro-

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

– Há, sobre a mesa, o parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação do vencido para o turno suple-
mentar.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Em discussão a matéria, em turno suplementar.

As Srªs e os Srs. Senadores que desejarem par-

ticipar da discussão peçam a palavra. (Pausa.)

Não havendo quem queira participar da discus-

são, encerrada a discussão.

Em votação. (Pausa.)

Sem objeção, declaro aprovada.

A matéria volta à Câmara dos Deputados.

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

– Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 63, DE 2010

Projeto de Lei da Câmara nº 63, de 2010 
(nº 3.891/2008, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que dispõe 
sobre a criação da Universidade de Integra-
ção Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 
– UNILAB, e dá outras providências. 

Há sobre a mesa parecer da Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, do Senador Tasso 
Jereissati, e parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, do Senador Inácio Arruda.

São os seguintes os pareceres das Co-
missões:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Os pareceres são favoráveis.

Em discussão. (Pausa)

Não havendo oradores, encerro a discussão. 

Em votação. 

Os Senadores e Senadoras que aprovarem quei-
ram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado. 
A matéria vai à sanção presidencial.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pedi a colocação do PLC 309, que trata do 
pré-sal. O acordo é para que seja também votação 
simbólica. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 309, DE 2009 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 

 do Requerimento nº 685, de 2010) 

Projeto de Lei da Câmara nº 309, de 2009 
(nº 5.939/2009, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que autoriza 
o Poder Executivo a criar a empresa pública 
denominada Empresa Brasileira de Adminis-
tração de Petróleo e Gás Natural S.A. -Petro-
Sal e dá outras providências. 

Designo, nos termos do art. 140 do Regimento 
Interno, o Senador Jereissati, que foi relator da matéria 
na Comissão de Constituição e Justiça, se ele desejar, 
para usar da palavra. (Pausa)

Não está presente. A matéria ... 
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – O pa-

recer do Senador Tasso Jereissati já foi dado, foi con-
trário. Nós vamos colocar para votar o texto da maté-
ria. Portanto, o encaminhamento vai ser “sim”, e há o 
entendimento para que possamos votar rapidamente 
esta matéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Senador Antonio Carlos Júnior quer falar. V. Exª 
tem a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, da mesma forma que nós nos posiciona-
mos contrariamente ao regime de partilha e também à 
cessão onerosa de barris de petróleo, porque são de 
natureza inconstitucional, além de mudarem completa-
mente o regime vitorioso, que foi o regime de conces-
são para exploração de petróleo, nós temos que ser 
contrários também à criação da Petro-Sal, porque ela 
está atrelada ao regime de partilha, além de ser mais 
um elo estatizante no setor de petróleo que o Governo 
quer colocar. Na verdade, o Governo quer reestatizar 
o setor de petróleo, e a Petro-Sal é o veículo para isso. 
Mesmo com o regime de partilha, não haveria neces-
sidade de Petro-Sal. É um órgão burocrático que tem 
poder de decisão maior do que todos num consórcio 
de que a própria Petrobras participa.

Portanto, em função de ser inconstitucional o re-
gime de partilha, ao qual está atrelado o Petro-Sal, ser 
um veículo de estatização e também ser desnecessário, 
porque nós temos a ANP e outros órgãos que podem 

controlar, não haveria necessidade de mais um órgão 
estatal com poder de veto em consórcio.

Portanto, eu gostaria de encaminhar contraria-
mente. Esta posição também é a do meu Partido. Nós 
somos contrários ao projeto que cria a Petro-Sal.

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

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
revisão do orador.) – O Senador Tasso Jereissati se 
manifestará, até porque é o relator que apresenta voto 
em contrário à aprovação da matéria. Mas adianto a V. 
Exª que a posição do PSDB é contra a criação de mais 
uma empresa estatal, inclusive com repercussões para 
a Petrobras, porque, de repente, o investidor da Pe-
trobras pode ser lesado pela criação de uma empresa 
que passa a auferir ganhos de um trabalho executa-
do pela Petrobras com dinheiro vindo dos bolsos dos 
acionistas da Petrobras, que são inclusive muitos deles 
estrangeiros. É uma empresa de capital aberto e que 
funciona com bom conceito em Nova Iorque. 

Por entender que não é necessário mais uma 
estatal, que precisamos de eficiência, de atrair capi-
tais, de bom marco regulatório –, já erramos ao me-
xer no bom processo de concessão para irmos para 
um processo atrasado de partilha – entendo, por tudo 
isso, que a posição do PSDB, em votação que não 
será nominal, votação simbólica, é não, Sr. Presidente. 
Aguardamos o pronunciamento do Senador Tasso Je-
reissati, que é o relator da matéria e que apresentará 
voto em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Tasso Jereissati com a palavra, relator da 
matéria designado pela Presidência da Comissão de 
Constituição e Justiça.

PARECER Nº 1.027-A, DE 2010-PLEN

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, a nossa 
análise, o nosso voto em relação à criação da Petro-
Sal é contrário à criação da Petro-Sal. 

Eu vou passar a ler as razões da Análise do nosso 
Relatório que nos levaram a votar em posição contrária 
à criação da Petro-Sal.

Senadores, a Exposição de Motivos que acom-
panhou o Projeto de Lei nº 5.939, de 2009, que deu 
origem ao PLC sob análise, justifica a criação do Petro-
Sal como uma necessidade lógica do regime de parti-
lha. Independentemente do fato de ter fortes restrições 
quanto ao regime de partilha, pretendo mostrar, neste 
Parecer, que a criação da Petro-Sal não é necessida-
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de lógica do regime de partilha e afronta, inclusive, a 
Constituição Federal.

De acordo com o caput do art. 173 da Constitui-
ção, a exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado só é permitida quando necessária aos impera-
tivos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, ressalvados os casos previstos na própria Lei 
Magna. Conforme a discussão a seguir mostrará, a cria-
ção da Petro-Sal é desnecessária e, portanto, não é de 
relevante interesse coletivo. De onde se conclui que a 
criação da Petro-Sal fere nossa Constituição.

O PLC nº 309, de 2009, em seu art. 2º, atribui 
dois objetivos sociais à Petro-Sal: a) gerir os contra-
tos de partilha de produção; b) gerir os contratos de 
comercialização de petróleo e gás natural.

Ocorre que gestão de contratos não é função de 
empresa estatal; é função de órgão regulador. Essa im-
pressão é confirmada pelo parágrafo único do art. 2º, 
ao afirmar que a Petro-Sal não será responsável pela 
execução, direta ou indireta, das atividades de explo-
ração, desenvolvimento, produção e comercialização 
de petróleo e gás natural.

Para reforçar a tese de que a Petro-Sal é um ór-
gão regulador camuflado de empresa estatal, basta 
analisar as atribuições da empresa previstas no art. 4º 
do PLC: a) defender os interesses da União na gestão 
dos contratos de partilha; b) avaliar os planos de ex-
ploração, avaliação, desenvolvimento e produção de 
petróleo e gás natural; c) fazer cumprir as exigências 
contratuais referentes ao conteúdo local; d) monitorar 
e auditar a execução dos projetos de exploração, ava-
liação, desenvolvimento e produção de petróleo e gás 
natural; e) monitorar e auditar os custos e investimentos 
relacionados aos contratos de partilha de produção; f) 
celebrar contratos com agentes comercializadores e 
fiscalizar a conduta destes quanto ao cumprimento da 
política de comercialização de petróleo e gás natural, 
bem como monitorar as operações, custos e preços 
de venda de petróleo e gás natural; e g) representar 
a União nos procedimentos de individualização da 
produção.

As atividades descritas nas alíneas a, f e g po-
dem ser desempenhadas pelo Ministério de Minas e 
Energia. As demais atividades podem ser desempe-
nhadas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP).

A evidência de que a Petro-Sal foi concebida 
como órgão um regulador pode ser observada, ainda, 
na leitura do art. 48 do Projeto que define o regime de 
partilha (PL nº 5.938, de 2009, na origem, que ser-
viu de base para o PLC nº 16, de 2010), o qual anota 
que as atribuições da Petro-Sal serão exercidas pela 

União, por intermédio da ANP, enquanto não for criada 
a empresa pública.

Reconhecemos que, em regime de partilha, é ne-
cessário rigorosa fiscalização dos contratados. Afinal, 
na partilha, a União é remunerada por parcela do óleo 
excedente, que se constitui no volume de óleo extra-
ído, descontada a parte entregue ao contratado para 
ressarci-lo dos custos de operação. Na ausência de 
fiscalização rigorosa, o contratado tem incentivo para 
inflar indevidamente seus custos e, com isso, receber 
maior parcela do óleo produzido.

Mas esse controle já é necessário atualmente, 
tendo em vista que a participação especial, uma das 
espécies de participação governamental, é calculada 
de forma semelhante à do óleo excedente: sobre o total 
produzido, deduz-se uma parcela referente a alguns 
custos de exploração.

A ANP já fiscaliza as concessionárias, fazendo 
auditorias frequentes para avaliar a veracidade das in-
formações prestadas referentes à produção e aos cus-
tos. Pode-se até criticar as atuais auditorias, que são 
basicamente externas, e propor a presença de fiscais 
atuando permanentemente dentro das empresas. Mas, 
para isso, não precisa ser criada nova estatal; funcio-
nários da ANP podem desempenhar essa tarefa.

Cabe frisar que a ANP é uma agência autôno-
ma, cujo presidente tem mandato fixo, após aprovação 
pelo Senado Federal. Os funcionário da Agência são 
aprovados em concurso público e, obedecidas certas 
regras, possuem estabilidade no emprego. Dessa for-
ma, tanto a diretoria da ANP quanto seus funcioná-
rios estão menos sujeitos a interferências do Poder 
Executivo do que eventuais diretores e funcionários 
da Petro-Sal.

A defesa dos interesses da União pode ir além da 
fiscalização e abranger também a implementação de 
uma política industrial, com fortalecimento da cadeia 
de petróleo, ou o controle das exportações, seja para 
garantir o abastecimento doméstico, seja para influen-
ciar os preços no mercado internacional.

Ocorre que todos esses objetivos podem ser atin-
gidos por meio de outros instrumentos. Como exemplos, 
o imposto de exportação pode ser utilizado para limitar 
as vendas para o exterior, e uma política setorial pode 
estimular a indústria nacional. Tampouco é necessária 
a existência da Petro-Sal para controlar o ritmo da pro-
dução, pois esse controle pode ser feita pela Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), que tem a prerrogativa de aprovar os planos 
de produção dos contratados. Alternativamente, esse 
controle pode ser feito pelo próprio Ministério de Mi-
nas e Energia.
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Quanto ao segundo objetivo da Petro-Sal, o de 
gerir os contratos de comercialização do petróleo, vale 
os mesmos comentários feitos anteriormente: gestão 
de contratos é função de órgão regulador, não de em-
presa estatal.

A comercialização do petróleo não pode ser fei-
ta nem pela administração direta, nem pela ANP. Isso 
porque a comercialização constitui atividade econô-
mica, a qual, nos termos do art. 173 da Constituição 
Federal, somente pode ser exercida por empresas 
privadas ou estatais, que são pessoas jurídicas de 
direito privado.

Como a ANP não é uma empresa estatal e, sim, 
uma agência reguladora, não se admite, do ponto de 
vista jurídico-constitucional, que ela realize diretamen-
te a comercialização ou a estocagem do petróleo de 
propriedade da União.

O fato de a ANP ou do próprio Ministério de Mi-
nas e Energia não poderem comercializar o petróleo 
produzido não justifica, entretanto, a necessidade de 
criação de uma estatal para fazê-lo.

O Brasil já possui uma estatal na área, a Petro-
bras, que poderá – e, na prática, de fato, irá – comer-
cializar o petróleo, mesmo porque o parágrafo único 
do art. 2º do projeto estabelece que a Petro-Sal não 
será responsável, direta ou indiretamente, pela comer-
cialização do petróleo ou de outros hidrocarbonetos 
fluídos. Alternativamente, o Estado poderá promover 
licitações para escolher uma empresa privada.

Resumidamente, a criação da Petro-Sal, nos ter-
mos do PLC nº 309, de 2009, na nossa avaliação, é 
inconstitucional e não meritória.

Diante do exposto, votamos pela inconstituciona-
lidade do Projeto de Lei da Câmara nº 309, de 2009, 
e, em decorrência, por sua rejeição, bem como das 
Emendas nºs 1-CCJ a 9-CCJ a ele apresentadas.

É esse, Sr. Presidente, o nosso relatório e o 
nosso voto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer, na íntegra:
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O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Casagrande.

O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, não tive oportunidade de 
participar das três votações que tivemos nesta sessão, 
mas, se aqui estivesse, eu teria votado de acordo com 
a orientação do meu Partido.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata registrará.

Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR.) – Sr. Pre-

sidente, apenas para encaminhar favoravelmente ao 
projeto, discordando respeitosamente do Senador Tas-
so Jereissati. Vamos votar favoravelmente.

O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG) – Sr. 
Presidente.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para enca-
minhar a bancada.) – Sr. Presidente, os Democratas 
votam com o relatório do Senador Tasso Jereissati.

O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG) – Sr. 
Presidente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para en-
caminhar a bancada.) – Sr. Presidente, o PSDB vota 
com o relatório Tasso Jereissati.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Senador Eliseu Resende pediu a palavra.

O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Gostaria de fazer uma 
pequena exposição a respeito do pronunciamento so-
bre a matéria que se discute neste plenário. 

Aconteci de ser o Relator dessa matéria em 1997, 
quando o regime de concessões foi criado junto com 
a Agência Nacional do Petróleo. Entendo, então, hoje, 
que a criação do regime de partilha, mantendo simul-
taneamente o regime de concessões para os contratos 
em exploração e para futuros contratos também, que 
não sejam pré-sal, cria no Brasil um sistema híbrido e 
conflitante. Dá aos órgãos governamentais atribuições 
que variam de um caso para outro.

A Agência Nacional do Petróleo, por exemplo, 
que foi citada pelo Senador Tasso Jereissati, deixa de 
ter para a partilha a mesma tarefa-atribuição que tem 
para a concessão. De forma que é acho inconveniente 
ao País a criação de um regime híbrido e apoio o pare-
cer do Senador Tasso Jereissati. Estou perfilado com o 
meu Partido para votar contra a criação da Petro-Sal, 
porque nós, certamente, vamos criar um sistema não 
consistente, não único para exploração de um produto 
tão relevante e tão importante.

Entendo, Sr. Presidente, que não deveríamos, 
já que há o regime de concessões, criar o sistema de 
partilha paralelamente, lateralmente, provocando con-
fusão na administração pública do País.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Continua a discussão. (Pausa.)

Não havendo mais oradores...
Senador Suplicy tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sr. Presidente, apenas para encaminhar pelo Partido 
dos Trabalhadores o voto favorável ao projeto.

Avalio que a Petro-Sal atende inteiramente aos 
objetivos de constitucionalidade, de interesse nacional 
e de relevância.

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

– Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Com o requerimento de destaque...

É o seguinte o requerimento de destaque:

REQUERIMENTO Nº 699, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, destaque para 
votação em separado, da Emenda nº 9, de redação, 
de minha autoria.

Sala das Sessões, de junho de 2010. – Senador 
Romero jucá.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O 
PSDB vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O PSDB vota “não”.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – O Demo-
cratas vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Aprovado, com as ressalvas e os votos contrários já 
manifestados.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presi-
dente, há uma emenda de redação de minha autoria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Já vou ler a emenda.

O destaque da Emenda nº 9 de redação de au-
toria do Senador Romero Jucá.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 
– Sr. Presidente.

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

Com a palavra o Senador.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 

– V. Exª se referiu apenas aos Líderes. Eu pediria a 
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V. Exª para incluir o meu nome entre os que votaram 
contra.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata registrará que V. Exª votou contra.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente. Eu gostaria que V. Exª fizesse 
constar em Ata a minha votação favorável nas vota-
ções anteriores.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata registrará a posição de V. Exª.

A emenda de redação é a seguinte: “Onde se lê 
Petro-Sal, leia-se Pré-Sal Petróleos S.A. – PP S.A.”

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a 
emenda destacada de redação queiram permanecer 
sentados. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos proceder à votação das emendas em globo 
de parecer contrário.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem. Não entendi. O nome da empresa é PT S.A.?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– PP S.A.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – En-
tendi que era PT S.A.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– É uma homenagem ao Partido Popular.

Votação, em globo, das Emendas nºs 1 a 8, de pa-
recer contrário. O destaque nós já votamos. (Pausa.)

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

– Discussão da redação final. (Pausa.)

É o seguinte parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Discussão da redação final. (Pausa.)

Sem oradores, encerro a discussão.
Considero a redação final aprovada se não houver 

manifestação contrária do Senado. (Pausa.)
A matéria vai a sanção.
Aos Srs. Líderes que acordaram a vinda das 

matérias para votação quero dizer que não votamos 
ainda as outras matérias constantes da relação por-
que se trata de emendas de matérias que são leis 
complementares, que dependem de voto qualificado 
e votação nominal. Se fôssemos submeter a votação, 
teria de ser votação nominal.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, existe ainda uma simbólica. O Projeto de Lei 
do Senado nº 354, que diz respeito a resíduos sólidos. 
Há acordo, mas proponho que votemos esta matéria 
após votar a PEC. Há um compromisso com o Sena-
dor Arthur Virgílio, e há outras PECs.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Infelizmente, a matéria ainda não chegou. Já a requi-
sitamos à Comissão, e está vindo para a Mesa. Não 
podemos votar por esse fato.

Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 124, DE 2010

Mensagem nº 124, de 2010 (nº 217/2010, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à apreciação do Senado Federal, 
a escolha do Senhor Washington Luiz Pereira 

de Sousa Neto, Ministro de Primeira Classe da 
Carreira de Diplomata do Quadro Especial do 
Ministério da Relações Exteriores, para exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à Re-
pública da Bulgária e, cumulativamente, junto 
à República da Macedônia. 

MENSAGEM Nº 144, DE 2010

Mensagem nº 144, de 2010 (nº 263/2010, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à apreciação do Senado Federal 
o nome do Senhor Washington Luis Pereira 
de Sousa Neto, Ministro de Primeira Classe 
da Carreira de Diplomata do Quadro Especial 
do Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil na 
República da Bósnia-Herzegovina, cumulati-
vamente à sua indicação para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República da 
Bulgária e à República da Macedônia.

Vou submeter a voto, para testar o quórum do 
plenário, as Mensagens nºs 124 e 144, de 2010, por-
que tratam de matérias cumulativas. É o nome do Sr. 
Washington Luís Pereira de Souza Neto para exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República 
da Bulgária e cumulativamente junto à República da 
Macedônia. 

Do mesmo modo, o nome do Embaixador Wa-
shington Luís Pereira de Sousa Neto é indicado para, 
cumulativamente, ser Embaixador do Brasil junto à 
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Bósnia Herzegovina, cumulativamente com a da Bul-
gária e da República da Macedônia.

O parecer é favorável. (Pareceres nºs 1.029 e 
1.030, de 2010-CRE, respectivamente)

Sem oradores, encerro a discussão e vou abrir 
o painel para a votação.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, quero fazer um apelo a todos os Senadores 
e Senadoras que estão nos seus gabinetes para vi-
rem ao plenário, Sr. Presidente. Nós vamos testar o 
quórum com essas autoridades. Logo após, teremos 
várias votações nominais de emendas constitucionais, 
portanto precisamos ter o quórum qualificado de 49 
votos “sim”.

Gostaria de apelar à presença dos Senadores 
e Senadoras.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, reforço o apelo feito pelo Líder do Governo, 
pedindo que nesta votação já comecemos a demonstrar 
que esta Casa é de molde a cumprir compromissos.

Eu pretendo também agir assim, inclusive em 
relação à matéria orçamentária que estaria em pauta 
mais tarde.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presi-

dente, eu queria chamar os companheiros do Demo-
cratas que estejam nos gabinetes ou em outros lugares 
do Senado para que compareçam porque vamos votar 
propostas de emenda à Constituição com a exigência 
de 49 votos para sua aprovação.

Convoco os companheiros do Democratas a vi-
rem ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Da mesma maneira, uma vez mais eu peço aos Srs. 
Senadores que se encontram em outras dependên-
cias da Casa que compareçam ao plenário, porque 
estamos num processo de votação que necessita de 
quórum qualificado.

Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Mais alguns minutos para vermos se o quorum 
aumenta, de modo que possamos votar as emendas 
constitucionais com certeza do quorum qualificado de 
49 votos. (Pausa.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, sugiro que V. Exª abra o painel porque há 
número suficiente para a votação das PECs. Muitos 
Senadores que estão na Casa ainda não apresenta-
ram seus votos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Senador Arthur Virgílio, eu pediria um pouco de tempo 

para que aumentasse o quorum porque, com os votos 
positivos de 49, correríamos o risco de 2 votos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. Pre-
sidente, há pessoas que estão se encaminhando para 
a votação, a começar pelo Presidente Sérgio Guerra. 
Temos número suficiente para algumas PECs, as de 
consenso, como a da Zona Franca, como a da juven-
tude, como a da maternidade. Acho que há número, 
não exatamente os que estão no painel, mas os que, 
com certeza, estão na Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Mas, em seguida, ao encerrar, teremos que anunciar 
a PEC para votação e, então, precisaríamos esperar 
um pouco mais. Seria muito mais prudente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, enquanto nós alcançamos o quorum 
qualificado, porque temos as emendas constitucio-
nais e as leis complementares, eu pediria a V. Exª que 
examinássemos dois projetos que estão incluídos na 
Ordem do Dia há um bom tempo, prontos para serem 
votados.

O primeiro é o Projeto de Lei da Câmara nº 64, 
de minha autoria – eu o apresentei quando era De-
putado Federal. Faz um bom tempo que ele tramita 
no Congresso Nacional. Foi aprovado em todas as 
Comissões e está pronto para ser votado no plenário. 
É o Projeto de Lei nº 64, de 2004, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade da realização de exame denomina-
do exame de emissões evocadas otoacústicas. É um 
tratamento muito importante que nós gostaríamos de 
ver atendido com a votação aqui no plenário, porque 
vai à sanção se for aprovado.

O segundo é o Projeto de Lei da Câmara nº 83, 
de 2007. A autora do projeto é a Deputada Maria do 
Rosário, do Rio Grande do Sul. Trata-se de alterar a 
Lei nº 11.282, de 23 de fevereiro de 2006, que anistia 
os trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos punidos em razão de participação em mo-
vimentos grevistas.

Esse é um debate importante, não há mais o 
que tratar. Já negociamos com o Ministério, já nego-
ciamos com o Governo. Falta só votar no plenário do 
Senado Federal.

Então, eu pediria a V. Exª, com a paciência que 
lhe é peculiar, que colocasse esses dois projetos em 
votação.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, creio, com certeza, que há número para 
votar as PECs consensualizadas. Nós nos aproxima-
remos de 60 votos no painel ao chegarmos a essa 
hora da verdade.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 47 Srs. Senadores; e NÃO, 6.

Houve uma abstenção.
Total: 54 votos.
A indicação foi aprovada e será feita a devida 

comunicação ao Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Arthur Virgílio, V. Exª que é o autor da PEC, 
queria dividir com V. Exª se colocamos agora em vota-
ção a PEC.(Pausa.)

Então, vamos votar a PEC.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E a 

Senadora Ideli sugeriu, e concordo, que todas aquelas 
PECs que estão no ponto da PEC que tive a iniciati-
va de ser o primeiro signatário, para que prorroguem 
os incentivos da Zona Franca de Manaus, que todas 
passassem pela mesma bateria, ou seja, várias delas 
estão na mesma posição, em ponto de serem votadas 
em primeiro turno.

Se for possível isso, não me oporei, desde que 
nos comprometamos todos a manter o quorum até o 
final, para realizarmos hoje as votações dessas maté-
rias que representam os anseios de vários segmentos 
da sociedade.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– De acordo com o que as Lideranças acordaram, 
essa matéria está pronta para votação e as outras 
também.

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá 
para discussão.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Então, 
votemos a PEC da Zona Franca de Manaus.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Mas, vou anunciar a Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 17, de autoria do Senador Arthur Virgílio.

Item 13:

PROPOSTA DE EMENDA  
À CONSTITUIÇÃO Nº 17, DE 2008

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 17, de 2008, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Arthur Virgílio, que acrescenta artigos ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias 
(prorrogação dos benefícios para a Zona Fran-
ca 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.

Votação da proposta, sem prejuízo da emenda.

Os Srs. Líderes poderão orientar suas Banca-
das.

O painel está aberto e já podem votar.
A votação é aberta.

(Procede-se à votação.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Soli-
cito, Sr. Presidente, a presença de todos os Senado-
res do PSDB e a orientação da Liderança obviamente 
é “sim”: é votar a favor da prorrogação, por mais dez 
anos, do Polo Industrial de Manaus, inclusive não só 
em nome da segurança nacional, mas também em 
nome da ecologia, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
Voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Quero esclarecer ao Plenário que, na forma regi-
mental, esta votação não é secreta; é aberta e nela 
não pode votar o Presidente, que só vota nas vota-
ções secretas.

Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-

dente, para orientação de Bancada.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-

sidente, para orientar...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Pela ordem, Senador Praia.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro pedir a todos os companheiros do PDT e a todos 
aqueles que defendem o meio ambiente que votem 
favoravelmente a essa PEC, que representa tudo para 
o Estado do Amazonas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM) 
– Sr. Presidente, para orientar o Partido da República 
no sentido de votar favoravelmente à prorrogação da 
Zona Franca de Manaus por mais dez anos.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, pediu o Senador Gim Argello, depois V. 
Exª, depois o Senador Malta, depois o Senador Inácio 
Arruda. E nós vamos...
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O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente.

Para orientar a Bancada do Partido Trabalhista 
Brasileiro, PTB.

É uma matéria que, além de ajudar muito o meio 
ambiente, de ajudar toda a Região Norte do nosso País, 
de ser uma questão mais do que legítima, a continua-
ção da Zona Franca de Manaus é geração de emprego, 
renda e desenvolvimento para toda aquela região. 

Então, nossa orientação é pelo voto “sim” para 
a PEC nº 17. 

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

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presi-
dente, eu queria convocar, mais uma vez, os compa-
nheiros democratas a virem ao plenário para votar. 

Agora, quero prestar uma homenagem aos Se-
nadores do Amazonas, Senador Alfredo Nascimento, 
Senador Jefferson Praia, mas quero destacar o papel 
do Senador Arthur Virgílio, que colocou a votação des-
ta PEC como condição sine qua non, para que esse 
acordo que viabilizou a votação de muitas matérias e 
que ainda vai viabilizar a votação de várias outras ma-
térias pudesse ser feito. Foi feito o acordo com o condi-
cionante de que essa PEC que prorroga os benefícios 
dados à Zona Franca de Manaus fosse concedido por 
dez anos mais. Essa talvez seja a causa maior da vida 
parlamentar de S. Exª. 

Quero deixar este registro, para fazer justiça à 
iniciativa e à posição decisiva e decidida do Senador 
Arthur Virgílio, ao lado de seus companheiros de Ama-
zonas, Jefferson Praia e Alfredo Nascimento.

O voto dos democratas é “sim”, determinada-
mente “sim”. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Pela ordem, Presidente.

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

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, lamentavelmente, 
eu ainda não posso convocar a bancada do PCdoB. 
Espero que em 2011 eu possa fazer essa convocação, 
com a fé que nós temos na eleição de muitos Sena-
dores do PCdoB. 

Mas quero registrar o apoio do meu Partido, do 
PcdoB, a essa grande iniciativa, que é a Zona Franca 
de Manaus. Lembro o papel de V. Exª, Sr. Presidente, 
Senador Sarney, na constituição, no apoio em refe-
rendar essa área industrial da Floresta Amazônica, 
porque se trata da floresta, de indústria no meio da 

floresta. Então, esta aprovação aqui é um esforço de 
um trabalho que se junta, que se une.

Lembro que fiz referência ontem, fazendo um 
aparte ao Senador Arthur Virgílio, à Deputada Va-
nessa Grazziotin, que havia aprovado uma emenda, 
prorrogando-a para 2023, que foi acolhida na refor-
ma tributária. Agora, o Senador propõe ir a 2033. Os 
candidatos presidenciais estão propondo que seja 
perene, que não precisemos mais renovar essa data. 
Considero que devemos examinar, sim, essa hipóte-
se de perenidade da Zona Franca de Manaus. É uma 
questão que se deve discutir, mas quero destacar esta 
votação agora. Vai tramitar, ainda, na Câmara Federal, 
mas tenho certeza e convicção de que não haverá um 
voto contrário a essa matéria, nem aqui, no Senado da 
República, muito menos na Câmara dos Deputados. 
Acho que é uma votação daquelas unânimes, porque 
se está defendendo o Brasil. Defender a Zona Franca 
de Manaus hoje é defender o nosso País. Quero esse 
bem para a Amazônia, assim como o quero para a 
nossa Região Nordeste e para todo o Brasil.

Por isso, o PCdoB... e destaco o Senador Arthur 
Virgílio que, há pouco, almocei com a Deputada Vanes-
sa Grazziotin, que pediu que eu fizesse esse registro, 
aqui, no plenário, não só do esforço dela, mas também 
dos demais Deputados e da Bancada do Amazonas 
aqui, no Senado Federal. Por isso, quero fazer esse 
registro em nome do meu Partido, em defesa da Ama-
zônia e da sua Zona Franca. 

Muito obrigado.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Pela or-
dem, Presidente.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador inscrito, Magno Mal-
ta, mas pediria aos Srs. Senadores que pudéssemos 
avançar nos nossos trabalhos, que essa emenda ainda 
tem duas votações, e, durante as duas outras votações, 
os senhores teriam oportunidade de manifestar-se.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente...

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

Senador Arthur Virgílio, nesse sentido, depois do 
Senador Magno Malta...

Senador Arthur Virgílio... V. Exª, que é autor da 
emenda... Vou dar a palavra ao Senador Magno Malta. 
Em seguida, pergunto se já poderíamos fazer a apu-
ração dessa primeira votação.

Então, Senador Magno Malta, com a palavra.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 

Presidente, não poderia furtar-me a este momento, 
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dada a importância do momento e da Zona Franca 
de Manaus. Penso que prorrogar por 10 anos é muito 
pouco, porque aquele polo é gerador. É um polo gera-
dor de honra, porque quem gera emprego gera honra. 
A honra de um homem é seu trabalho. Então, a Zona 
Franca de Manaus é um polo gerador de honra. Votar 
contra seria um descalabro, porque iríamos mexer até 
no equilíbrio da Federação. 

Em homenagem aos trabalhadores; em home-
nagem à massa salarial que sai da Zona Franca; em 
homenagem às famílias, ao povo e aos Parlamenta-
res – refiro-me aos Senadores Arthur Virgílio, Alfredo 
Nascimento, Jefferson Praia e, em memória, ao nosso 
querido Jefferson Péres. 

No episódio passado, o Jefferson Peres estava 
aqui, e Arthur Virgílio virou um “siri na lata” aqui. Hoje, 
os três estão aqui, neste momento em que, se tivésse-
mos tempo, seria tão importante, pelo que a Amazônia 
representa para nós, todos pudessem falar. 

Mas, assim como entendo que equilibrar... E, 
quando se gera riqueza é para equilibrar e não para 
desequilibrar. Estou com a Bancada da Amazônia e, 
estando com eles, estou com o Brasil. E espero tam-
bém que esses três Senadores, quando tivermos de 
derrubar os royalties do petróleo, estejam junto com o 
Espírito Santo, para não desequilibrar a Nação. 

Então, voto, reverenciando esses três Senado-
res, lutadores do seu torrão natal. E eles falam com 
um sentimento nativista tão grande, que mexe até com 
a alma da gente. 

Por isso, todos temos de acompanhá-los neste 
momento, em reverência a um polo gerador de honra 
para o País, porque gera trabalho. 

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

– Vou apurar a votação. 
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Es-

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

– Quem deseja votar ainda?
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Pela 

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

– Infelizmente, já acionamos o painel.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 

Presidente, deixe-me votar. Espere!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– O painel já tinha sido acionado, de maneira que...

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 59 Srs. Senadores.

Nenhum voto NÃO.
Nenhuma abstenção.
Total: 59 votos.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Pela 

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

– Vamos proceder...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 

Presidente, gostaria que V. Exª registrasse o meu voto. 
Quando terminei de falar, V. Exª encerrou a votação, e 
eu não tinha votado ainda. 

Eu votei a favor da Amazônia.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Vou proceder à... 
V. Exª terá a oportunidade de votar agora, por-

que vamos ter a segunda votação da Emenda nº 1 
da CCJ.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. Senador Marconi.

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

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Presidente, 
gostaria apenas de manifestar aqui os cumprimentos ao 
Senador Arthur Virgílio, um dos mais preparados, um 
dos mais aguerridos Parlamentares deste Congresso 
Nacional, da história deste Senado e um dos homens 
públicos que mais defenderam a causa do Estado do 
Amazonas em todos os tempos. O Senador Arthur Vir-
gílio dificilmente deixa de subir à tribuna três, quatro, 
cinco, dez vezes, todos os dias, em todas as sessões, 
para defender, de forma ardorosa, o seu Estado e o 
povo do seu Estado.

Portanto, queria, Senador Arthur Virgílio... Sena-
dor Arthur Virgílio, gostaria de cumprimentá-lo, por de-
fender, mais uma vez, ardorosamente, o povo do seu 
Estado. Eu lembrava aqui que V. Exª, todos os dias, 
em todas as sessões, faz um, dois, dez discursos, 
defendendo seu Estado, seu povo. E V. Exª merece o 
apoio, à unanimidade, a essa PEC tão importante para 
a história e para o povo do seu Estado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votação da Emenda nº 1 da CCJ.

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação)

Com a palavra, o Senador Tasso Jereissati.
Pela ordem, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
só um esclarecimento. Não tenho nenhuma dúvida de 

que vai ser aprovada a proposta do Senador Arthur 
Virgílio. Pela ordem, a pergunta que faço a V. Exª é, 
se após essa, votaremos a PEC da Juventude, como 
havia sido acordado; se, após a conclusão, votaremos 
a PEC da Juventude.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Após esta votação, pela lista de prioridade que 
me foi entregue pelos Líderes, votaremos o Fundo da 
Pobreza.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não ouvi, 
Sr. Presidente. Não ouvi.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Nós votaremos o Fundo da Pobreza, em seguida a 
esta, pela ordem acordada pelos Líderes.

O SR. EDISON LOBÃO (PMDB – MA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra, o Senador Tasso Jereissati.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu não 
poderia deixar de rapidamente parabenizar todo o 
Estado do Amazonas por esta votação que se faz no 
momento e que realmente vem a premiar um dos mais 
bem-sucedidos projetos de industrialização do Brasil, 
que é a Zona Franca de Manaus.

Enalteço aqui e destaco o trabalho dos Senadores 
Arthur Virgílio, Jefferson Praia e Alfredo Nascimento, 
que trabalharam aqui pela sua terra, pela sua região. 
Mas destaco, especialmente, o trabalho do Senador 
Arthur Virgílio, que tem sido incansável, verdadeira-
mente obstinado pela manutenção e ampliação da 
Zona Franca de Manaus. E eu queria parabenizá-lo 
como meu companheiro de Partido particularmente 
neste minuto.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço aos Srs. Senadores que votem.

O SR. EDISON LOBÃO (PMDB – MA) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Precisamos, da mesma maneira da votação da pro-
posta, o mesmo quórum para a votação da emenda.

O SR. EDISON LOBÃO (PMDB – MA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PMDB – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Senado, por 
unanimidade, acaba de manifestar solidariedade ao Es-
tado do Amazonas. Mais uma vez, o Senado concorda 
com a prorrogação, por dez anos, da Zona Franca de 
Manaus. Não há duvida de que a Zona Franca é um 
poderoso instrumento de progresso daquele Estado e 
até de ampla parcela da Região Amazônica. 
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Mas eu quero aqui, por igual, lembrar que o Esta-
do do Maranhão tem uma iniciativa nesse sentido. Uma 
emenda de minha autoria, já há alguns anos, propõe 
a criação de uma Zona Franca em São Luís. Eu es-
pero, Sr. Presidente, que o Senado tenha semelhante, 
idêntico procedimento quando aqui chegar a emenda 
maranhense de criação também de uma Zona Franca, 
para que nós do nosso Estado – V. Exª, eu, o Senador 
Cafeteira, o Senador Mauro Fecury – possamos con-
tar com esse poderoso instrumento como alavanca do 
desenvolvimento naquela região.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, 
queria também parabenizar o Senador Arthur Virgílio, 
primeiro subscritor da PEC que prorroga até 2033 os 
incentivos para a Zona Franca de Manaus. Parabenizo 
também a luta dos demais Senadores, dos Senadores 
Jefferson Praia e Alfredo Nascimento, de toda a Ban-
cada do Amazonas. O Amazonas é um Estado irmão 
do Pará. Convivemos naquela região, lamentavelmente 
esquecida pelo Governo central, mas que tem potencial 
para que cresça de forma ecologicamente sustentá-
vel, melhorando a qualidade de vida dos 23 milhões 
de brasileiros que lá habitam. 

Presidente Sarney, assim como o Senador Edi-
son Lobão, há pouco, comentou sobre o seu projeto de 
uma Zona Franca para São Luís, desde que cheguei 
ao Senado Federal, venho insistindo em que o Pará 
também tenha o direito, Senador Jucá, de ter uma Zona 
Franca em nosso Estado - em Santarém, em Marabá 
ou em Barcarena. E V. Exª, Senador Sarney, quando, 

ainda em 2006, apresentou um projeto criando as Zo-
nas Francas de Macapá e de Santana, acatou...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço a V. Exª que rapidamente termine para conti-
nuarmos a votação.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu só 
quero lembrar que V. Exª acatou, como autor do pro-
jeto, uma emenda para que incluíssemos também os 
Municípios do Pará. Lamentavelmente, o projeto de V. 
Exª foi derrubado na Câmara Federal.

Então, neste momento, quero parabenizar o Se-
nador Arthur Virgílio, parabenizar o povo do Amazo-
nas, porque, sem sombra de dúvida, a Zona Franca 
de Manaus é um exemplo exitoso de desenvolvimento 
sustentável da nossa Região.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu vou proceder à apuração, mas antes eu queria 
também que constasse dos Anais que, todas as vezes 
que tratamos da Zona Franca de Manaus, sempre vo-
tei a favor e sempre colaborei. Nesse sentido, peço o 
depoimento de todos os nossos colegas. Desde quan-
do fui Presidente da República, o primeiro decreto de 
prorrogação foi feito àquele tempo.

Portanto, embora não podendo votar, porque 
estou na Presidência, e o Regimento não me permite 
votar como Presidente, eu quero declarar que sinto 
não poder votar, porque sempre votei todas as medi-
das relativas à Zona Franca de Manaus, que é uma 
grande obra que beneficia toda a Amazônia.

Vamos proceder à apuração.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 54 Srs. Senadores; e NÃO, nenhum.

Não houve abstenção.
Total: 54 votos.
A matéria foi aprovada.
Parabéns aos Senadores do Amazonas, princi-

palmente ao Senador Arthur Virgílio, que foi autor da 
emenda.

Há, sobre a Mesa, parecer da Comissão Direto-

ra, oferecendo a redação final para o segundo turno 

constitucional.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-

dação para o segundo turno:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, tendo em 
vista a aprovação e, anteriormente, calendário especial 
para tramitação dessa proposição, a matéria constará 
da Ordem do Dia da próxima sessão legislativa, para 
o segundo turno constitucional.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 12:

PROPOSTA DE EMENDA À  
CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2008

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 14, de 2008, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Antonio Carlos Júnior, que altera o Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias para 
tornar permanente o Fundo de Combate e Er-
radicação da Pobreza. 

Parecer sob nº 1.083, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece. 

Eu quero, neste momento, antes de submeter a 
matéria a voto, render uma homenagem ao Senador 
Antonio Carlos Magalhães, que foi autor dessa inicia-
tiva tão importante para o Brasil e para a população 
mais pobre do povo brasileiro. Portanto, é bom que o 
seu filho apresente essa emenda, tornando definitiva a 
iniciativa do seu pai, que marca a sua vida pública.

Vamos proceder à votação da Emenda nº 1 - 
Substitutiva, que tem preferência regimental.

Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Pela ordem, também, Sr. Presidente.

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

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Presiden-
te Sarney, quero me juntar a sua lembrança do papel 
do Senador Antonio Carlos Magalhães na criação 
desse fundo social. Eu lembro quando ele, Senador 
ACM Júnior, convocou a CPI da Pobreza e muita gen-
te achou que não fazia sentido. A CPI não apenas foi 
adiante trazendo a pobreza como uma condição do 
debate político neste País, porque antes nós debatí-
amos emprego, saúde, segurança, mas não pobreza 
como tal; o Senador Antonio Carlos Magalhães foi o 

primeiro que realmente trouxe o assunto à preocupa-
ção desta Casa.

Eu tive o prazer e o privilégio de acompanhar o 
trabalho da CPI da Pobreza e ver quando ele juntou na 
mesa personalidades de todos os tipos, de todos os 
partidos, discutindo o que fazer para que pudéssemos 
enfrentar a pobreza no Brasil, não apenas a pobreza 
no sentido de falta de emprego mas também a pobre-
za como um problema concreto, que nem mesmo os 
teóricos percebiam que assim era. E dali saiu o Fundo 
de Pobreza, sem o que teria sido impossível a Bolsa 
Escola, sem o que não teria sido possível a quantidade 
de programas iniciados já a partir do Governo Fernando 
Henrique Cardoso e que conseguiram, de fato, ajudar 
este País a dar um salto, não tanto quanto se gostaria, 
não tanto para a emancipação da pobreza que só a 
educação vai trazer, mas, pelo menos, para a redução 
das condições mais trágicas da pobreza.

Por isso, eu me somo à sua lembrança da figura 
do nosso saudoso Senador Antonio Carlos Magalhães, 
na criação do Fundo da Pobreza.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senado Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, permita-
me fazer um registro doloroso.

A Nação vem acompanhando, perplexa, o caso 
do goleiro Bruno. Ele se encontrou agora à Polinter no 
Rio de Janeiro. Um caso macabro. Prisão decretada. 
Ele agora já está preso na Polinter no Rio. Acabou de 
ser indiciado por sequestro.

As narrativas da morte dessa moça, que aca-
bou de ser mãe – há quatro meses foi mãe... Ela foi 
desossada. Os ossos foram enterrados, colocaram 
cimento em cima, e as carnes foram dadas aos cães. 
É alguma coisa...

Nós estamos vivendo num País muito violento. E 
parece que a violência se banalizou neste País com 
mais um crime capaz de chocar-nos, de entristecer-nos, 
de angustiar-nos. Uma mulher que há quatro meses foi 
mãe. Não importa se ela está sendo depreciada pelos 
advogados pela sua vida pregressa. Era uma mulher 
que se tornou mãe. Ninguém tem direito de matar nin-
guém. Ninguém tem direito de ser acintoso quanto à 
integridade física de alguém.

Eu sou flamenguista. O que leva um moço, com tudo 
pela frente, um sujeito famoso, de um clube grande...

Sr. Presidente, permita-se fazer esse registro, 
chocado como eu estou.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Magno Malta, quero me solidarizar com o 
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registro de V. Exª. Eu pediria que V. Exª se inscreves-
se em seguida, e lhe daríamos a palavra para esse 
assunto.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Já 
faço isso, Sr. Presidente. Mas acabei de ler este texto 
e encerro, dizendo que a prisão do Bruno não encer-
ra o caso. É triste imaginar que, com os mandados de 
prisão expedidos, veremos ainda barbaridade maior 
do que a Nação já assistiu até agora.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Realmente, o caso que V. Exª relata é de estarrecer 
o povo brasileiro.

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Jú-
nior, porque S. Exª é o autor da proposta. É uma matéria 
muito importante que temos de votar nesta tarde.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, lá se vão dez 
anos. Até então, pouco se ouvia falar em programas 
organizados, perenes, de transferência de renda. O 
que se dirá de garantirem fontes seguras a essas ini-
ciativas?

Foi quando, arguto como poucos e sintonizado 
como sempre esteve com os reclamos e a realidade 
do povo mais sofrido não apenas do agreste e dos 
grotões, mas das periferias das grandes cidades e dos 
imensos bolsões de miséria de todo o País, o Senador 
Antonio Carlos Magalhães idealizou um fundo consti-
tucional que garantisse estabilidade a um conjunto de 
medidas a serem deflagradas em todo o País para o 
combate à pobreza.

Com o decisivo apoio dos Congressistas, em 14 
de maio de 2000, foi instituído o Fundo Constitucional 
de Combate à Fome e de Erradicação da Pobreza, um 
sonho de ACM que o Poder Legislativo transformou em 
realidade. Foi esse fundo, senhores, que permitiu a mi-
lhões de brasileiros carentes passarem a contar com 
programas de transferência de renda, que, ao longo 
dos anos e das administrações, foram se sucedendo, 
desde o pioneiro Bolsa Escola, do então Governador 
do Distrito Federal, Cristovam Buarque, hoje bravo Se-
nador da República, passando pelos programas sociais 
do Governo Fernando Henrique Cardoso, integrados 
sob a gestão da então chamada “Rede de Proteção 
Social”, como o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, o 

Bolsa Escola até o atual Bolsa Família, todos eles im-
portantes instrumentos de distribuição de renda.

De fato, a ação social do Governo Federal, de 
Estados e Municípios transformou-se com o advento 
do Fundo de Combate à Pobreza.

Com ele, Sr. Presidente, tornou-se um pouco 
menos difícil ao brasileiro sonhar com a melhoria de 
sua condição de vida.

Com ele e com as iniciativas dele decorrentes, o 
País começou, finalmente, a dar resposta a cobranças 
de brasileiros como o sociólogo Betinho, que exigia ur-
gência ao lembrar que “quem tem fome tem pressa”.

Betinho afirmou certa vez que fazer perdurar a 
miséria, a pobreza, talvez fosse o maior crime moral 
que uma sociedade pudesse cometer. Esse fundo, se-
nhores, tem ajudado, nesses dez anos, o Brasil a ser 
um pouco menos imoral com seus filhos.

Srs. Senadores, tornar permanente o Fundo de 
Combate e Erradicação da Pobreza, ao menos pror-
rogá-lo por um significativo período, é um imperativo 
desta Casa.

Dizer que ele já cumpriu com os seus objetivos, 
ou lhe dar uma curta sobrevida seria afrontar a reali-
dade, desrespeitar todos que lutaram tanto pela sua 
aprovação e, principalmente, virar as costas, mais uma 
vez, aos desassistidos que, infelizmente, ainda hoje 
contam somente com os programas de transferência 
de renda como forma de sobrevivência.

São essas as razões pelas quais apresentei a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de 2008, 
para a qual estou certo de, assim como aconteceu com 
o Senador Antonio Carlos Magalhães, idealizador do 
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, poder 
contar com o apoio unânime desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora 

do microfone.) – Eu ia discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Infelizmente, V. Exª não me pediu.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora 

do microfone) – Eu me inscrevi!
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Segundo 

turno, Suplicy. Vai haver segundo turno.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– No segundo turno, V. Exª falará.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram “SIM” 50 Srs. Senadores; “NÃO”, nenhum.

Houve uma abstenção.
Total: 51 votos.
A emenda foi aprovada, substitutiva, e prejudi-

cado o projeto.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 

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

– Com a palavra, o Senador Suplicy.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 

Sr. Presidente, pela ordem.

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

– Eu vou terminar de anunciar a votação da matéria.

Há sobre a mesa Parecer da Comissão Diretora, 

oferecendo a redação para o 2º turno constitucional.

É o seguinte parecer oferecendo a reda-

ção para o segundo turno:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, tendo em 
vista a aprovação anteriormente de calendário especial 
para a tramitação desta proposição, a matéria constará 
da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa, para 
o 2º turno constitucional.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Sr. Presidente!

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

– Senador Demóstenes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para 
retificar o meu voto, evidentemente errado: está ali 
“abstenção”. Eu fui o Relator do Projeto, então, obvia-
mente, que sou a favor dele, da Proposta de Emenda 
à Constituição.

Então peço a V. Exª que retifique o meu voto 
para “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Casa bem compreende, pela sua juventude, o erro 
que cometeu.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador César Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi 
aprovado aqui, de uma forma que, eu diria, apressada, 
o PLC nº 63, de 2010, da Presidência da República, 
que dispõe sobre a criação da Universidade Federal da 
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, 
Unilab, e dá outras providências.

Eu fui informado, Sr. Presidente, de que...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador, apenas para dizer que esse projeto não foi 
aprovado. Informaram a V. Exª...

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Quem 
me informou foi o Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Perdão. A Unilab foi; o que não foi aprovado é o que 
nós botamos para votação na Comissão em caráter 
terminativo. Perdoe-me.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – En-
tão foi aprovado!

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Foi aprovado!

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Imagi-
ne V. Exª que uma Universidade Federal de Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira não contem-
plar o Estado da Bahia, o Estado que essencialmente 
tem uma população de origem afro, uma origem que 

está realmente em toda a nossa cultura, em toda a 
nossa história, em todo o nosso povo baiano.

Eu fui informado de que houve um acordo patro-
cinado pelas Lideranças do PT e do próprio Presidente 
da República de que a Bahia estaria incluída com o 
campus avançado. Isso deveria constar no PLC que 
foi aprovado. E há uma emenda do Senador Antonio 
Carlos Júnior que foi rejeitada, mas que deveria ser 
aprovada.

Não podemos aceitar que seja no Ceará – não 
tenho nada contra o Ceará, absolutamente. É um Es-
tado pelo qual tenho maior respeito –, mas acho que, 
com relação à lusofonia e a questões afro-brasileiras, 
sem sombra de dúvida, a Bahia está em primeiro lugar 
neste País. Então, é com relação a essa questão que 
eu estou aqui perplexo, estupefato de que não tenha-
mos aprovado a emenda dos Senadores da Bahia, do 
Senador Antonio Carlos Júnior, que era um acordo, 
era um compromisso que havia sido feito na Câmara 
de que, quando chegasse esse projeto no Senado, 
seria incorporado esse campus avançado no corpo 
deste projeto.

Quero, portanto, neste momento, que V. Exª peça 
uma explicação e peço ao Líder do Governo, Romero 
Jucá, uma explicação sobre esse assunto.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Líder do Governo, Romero 
Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de esclarecer 
ao Senador César Borges, ao Senador João Durval 
e ao Senador Antonio Carlos Júnior que o Governo 
Federal tem um compromisso de fazer um campus 
avançado na Bahia.

Por que é que nós não colocamos no texto? Por-
que, se tivéssemos emendado, essa matéria voltaria 
para a Câmara dos Deputados e, portanto, não haveria 
tempo útil de instalação da universidade. Então, não 
fizemos a mudança. É desnecessária a mudança. A 
decisão de instalação de um campus avançado é uma 
decisão administrativa do Governo Federal, do Minis-
tério da Educação e já está tomada. 

Quero aqui garantir, em nome do Governo, aos 
Senadores da Bahia, que a Bahia terá um campus 
avançado da Unilab. Portanto, essa questão está re-
solvida.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr. 
Presidente, eu tenho a maior consideração pelo Se-
nador Romero Jucá e, realmente, ele tem mantido os 
compromissos assumidos aqui, pelo menos com re-
lação a mim.

Quero tomar as suas palavras como um com-
promisso que vai acontecer efetivamente; que a Bahia 
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terá um campus avançado da Unilab. Esse é um com-
promisso do Líder do Governo, que fala em nome do 
Presidente Lula. Muito bem.

Dou-me por satisfeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Eu também queria dizer a V. Exª que não fui devida-
mente alertado, porque também considero que é um 
absurdo que se crie uma universidade de lusofonia 
integral afro-brasileira fora do Maranhão, porque foi 
no Maranhão que se criou, com os Presidentes da 
República de todos os países de Língua Portuguesa, 
o Instituto da Língua Portuguesa, que determinou a 
Comunidade de Língua Portuguesa que hoje existe. 
De maneira que, realmente, é incompreensível. Não 
me refiro só à reclamação de V. Exª, no caso dos afro-
brasileiros da Bahia, como também do Maranhão, a 
respeito do instituto e da Língua Portuguesa que man-
temos através de todos os tempos.

V. Exª quer dizer algo?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não, não. 

Quero pedir a V. Exª que coloque o próximo da pauta, 
porque estou preocupado com o quorum.

Concordo com a palavra de V. Exª. A questão 
está equacionada e resolvida.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Requerimento do Senador Mozarildo Cavalcanti, so-
licitando a tramitação em conjunto da matéria com a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 35, de 2006, 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 17, 
que constava da relação dos Líderes, que trata sobre 
a Emenda Constitucional que dispõe sobre o Quadro 
de Servidores Civis e Militares dos ex-Territórios.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 700, DE 2010

Solicita a tramitação em conjunto das 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 
35, de 2006, e 17 de 2010.

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 35, de 
2006, e 17, de 2010, por versarem sobre o mesmo 
assunto.

Justificação

Ambas as proposições têm o intuito de incorporar 
o quadro em extinção dos servidores civis e policiais 
militares admitidos regularmente no quadro de pes-
soal dos Estados do Amapá e de Roraima até a data 
da posse do primeiro governador eleito, ocorrida em 
1º de janeiro de 1991.

Desta forma, pelo bom andamento dos trabalhos 
e pela economicidade do processo legislativo, solicito 
a tramitação em conjunto das matérias em epígrafe.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2010. – Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação o requerimento do Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

Com a palavra o Senador Mozarildo, autor do 
requerimento.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, a minha proposta tem idêntico obje-
tivo. Portanto, não votar minha emenda e votar uma 
posterior seria como esquecer a minha.

Então, o que estou pedindo é que se vote con-
juntamente. Uma não altera a outra.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação o requerimento. (Pausa.)

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

– Item Extrapauta: 

PROPOSTA DE EMENDA  
À CONSTITUIÇÃO Nº 17, DE 2010 

(Incluído na pauta, nos termos do Requerimento  
nº 698, de 2010, lido e aprovado anteriormente)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 17, tendo como primeiro signatário 
o Senador Romero Jucá, que altera o art. 31 
da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, para 
dispor sobre o Quadro de Servidores Civis e 
Militares dos ex-Territórios Federais do Amapá 
e de Roraima.

É o seguinte o parecer da CCJ sobre a 
matéria:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em discussão. (Pausa.)

Não havendo oradores, encerro a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxi-

ma sessão.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, por favor, eu queria 
dar uma palavrinha sobre essa questão...

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

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – ...que 
V. Exª também levantou sobre a Unilab (Universidade 
de Lusofonia Afro-Brasileira), porque fui o Relator do 
Projeto encaminhado pelo Presidente e que vai ser 
colocada na cidade de Redenção, no Estado do Cea-
rá. A razão, que me parece mais do que justa, de ser 
colocada no Estado do Ceará, em Redenção, é que foi 
essa a primeira cidade – como sabe o Senador Marco 
Maciel, e com certeza V. Exª sabe muito bem –, a pri-
meira cidade do Brasil a libertar os escravos: cinco anos 
antes da Lei Áurea, da Princesa Isabel, na cidade de 
Redenção já se fez a libertação dos escravos. Então, 
foi escolhida, pelo que ela representa simbolicamente 
na história dessa integração da cultura africana com a 
cultura brasileira, a cidade de Redenção.

Agora, com certeza, em tudo que se fale, o Brasil 
inteiro é produto dessa mistura de culturas e mistura 
de raças. E, com certeza, o Brasil inteiro vai ser be-
neficiado por essa universidade, que vai se integrar 
paulatinamente em todas as cidades, no Maranhão, 
no Rio de Janeiro – por que não no Rio de Janeiro? 
–, e na própria Bahia. Na Bahia, mais ou menos. Não 
tem candomblé na Bahia! Se tivesse candomblé na 
Bahia, tudo bem, mas não tem candomblé na Bahia! 
(Risos.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Eu, 
portanto, queria apenas dizer que os Estados fiquem 
tranqüilos, porque o objetivo é somar, integrar e não 
dividir.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 14:

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 
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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 Expedido Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação, 
que apresenta.

Com o compromisso assumido por todos nós 
para votarmos esta PEC hoje.

Em seguida, vamos proceder à votação da pro-
posta.

Peço à Mesa que providencie a abertura do painel.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Lide-

rança do Governo encaminha o voto “sim”, Sr. Presi-
dente, a favor da PEC da Juventude.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Os Senadores já podem votar, sem prejuízo das 
emendas de redação.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O 
PSDB, “sim”, Sr. Presidente, a favor da PEC da Juven-
tude, por ser um anseio desse segmento tão relevante 
que representa o nosso futuro.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

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

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Para orientação da Banca-
da do PDT, para votar a favor da PEC da Juventude, 
Sr. Presidente.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, por precaução, 
trinta segundos, que eu mereço, porque assim como V. 
Exª e como eu acreditamos muito nessas coisas, peço 
perdão aos Orixás da Bahia, quando eu disse que não 
tinha Candomblé, porque era uma brincadeira com o 
meu amigo César Borges. Então, por precaução, eu 
já vou pedindo perdão a todos os Orixás.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Presidente, 
o PTB encaminha o voto “sim”, pela PEC da Juven-
tude.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presiden-
te, pela ordem.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O PTB vota “sim”.

Senador Nery.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – O PR encaminha “sim”.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – A Bancada 
do PMDB encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr. 
Presidente, o PT...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senadora Fátima Cleide.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – O 
PT encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente, pela juven-
tude brasileira.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O PSB encaminha “sim”, Presidente.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – O PRB, o PRB dez, enca-
minha o voto “sim”, Sr. Presidente, em homenagem a 
essa juventude bonita, politizada, que cada dia mais 
se integra na sociedade, defende seus valores e ideais. 
Voto também em favor da juventude do Rio de Janeiro 
que caiu nas armadilhas das drogas, caiu nas arma-
dilhas traiçoeiras, nas emboscadas venenosas das 
drogas e que agora, com políticas públicas que esse 
jovens vão ajudar a construir nas Casas Legislativas 
do Brasil, certamente vamos resgatar uma grande par-
cela dos nossos jovens.

Em nome deles, Sr. Presidente, e em favor deles, 
o PRB vota “sim”.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– O Democratas vota “sim” também.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Antes de dar a palavra, eu peço aos Srs. Senado-
res – todos terão oportunidade – que tenham absoluta 
tranquilidade.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presiden-
te, V. Exª havia me concedido a palavra e alguém a 
usurpou.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço a V. Exª que, pelo menos, deixe a Presidência 
falar um minuto.

Eu quero prorrogar a sessão pelo tempo neces-
sário à conclusão dos nossos trabalhos, de acordo 
com o Regimento.

V. Exª tem a palavra.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
creio que ao votarmos aqui favoravelmente à PEC da 
Juventude e à inclusão da juventude brasileira como 
parte dos direitos fundamentais incluídos na nossa 
Constituição é uma forma de valorizar e, sobretudo, 
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estimular, efetivamente, a que o Estado brasileiro, em 
todas as suas esferas, promova, articule e realize todas 
as políticas públicas que podem garantir o presente e 
o futuro da Nação, que não será o futuro que nós que-
remos se não incluir a juventude brasileira como parte 
dessas decisões do Estado brasileiro.

Portanto, parabéns à juventude, que aqui se mo-
biliza e se faz presente na galeria da Casa, mostrando 
a sua força e a necessidade de aqui trabalharmos em 
prol da juventude brasileira.

Muito obrigado.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 

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

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

– Eu lembro às Srªs e aos Srs. Senadores que, neste 
momento, nós temos apenas que orientar as nossas 
bancadas. Quanto mais demorarmos na discussão, o 
quórum da Casa está baixando, e podemos colocar 
em risco a votação da própria emenda.

Com a palavra o Senador Magno Malta.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem revi-

são do orador.) – Exatamente, Sr. Presidente. O PSDB 
solicita a presença dos seus Senadores em plenário 
e adverte que, de fato, quanto mais se homenageiam 
os segmentos da sociedade com discurso, mais difi-
cultaremos a manutenção do quórum para a votação 
de tantas PECs relevantes, como, por exemplo, a PEC 
da Juventude, que acaba de atingir o quórum. Solicito 
aos Senadores do PSDB que venham ao plenário. É 
a solicitação que faço.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, posso?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu já lhe dei a palavra.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu 
estava respeitando o Senador Arthur aqui. 

Sr. Presidente, em nome da juventude do meu Es-
tado e, cumprimentando a juventude que está aqui nas 
galerias há alguns dias, voto com satisfação. Quando 
uma jovem é esquartejada, e assistimos a uma cena 
desgraçada durante já três dias seguidos... Dizia o 
Senador Marcelo Crivella, e um assunto que conheço, 
a desgraça das drogas na vida da juventude, votar a 
PEC da Juventude hoje, sem dúvida alguma, é um dia 
memorável para a vida do País.

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente? Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Vou proceder à apuração. Vamos ter uma segunda 
votação nessa mesma PEC.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – O 
PT vota favoravelmente à PEC da Juventude.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr. 
Presidente, eu queria fazer um apelo...

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Inscreva-me, então, Sr. Presidente.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem 
revisão do orador.) – Presidente, eu queria fazer um 
apelo aos Senadores do PMDB que estão em outras 
dependências da Casa que, por favor, venham ao ple-
nário. Eu queria dizer do posicionamento do PMDB 
nessa matéria, com relação a essa PEC, que é uma 
matéria muito importante, e também aproveitar a opor-
tunidade para fazer uma homenagem singela, rápida ao 
Deputado Sandes Júnior, que foi o primeiro subscritor 
dessa PEC. A posição do PMDB é favorável. 

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Pre-
sidente?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou proceder à apuração. Em seguida, vou...

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Votaram SIM 55, Srs. Senadores.

Nenhum voto NÃO. 
Nenhuma abstenção.
Total: 55 votos.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES) 

– Inscreva-me, Sr. Presidente? Senador...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 

Vamos proceder agora... das emendas de nºs 1 a 3, da 
Comissão de Constituição, Justiça e de Redação dessa 
mesma PEC, quando os Senadores terão oportunidade 
de, uma vez mais, usar da palavra. 

O painel está aberto. Os Srs. Senadores já podem 
votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES) 
– Pode me inscrever, Sr. Presidente?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – O Parecer 
é favorável? As emendas são de parecer favorável?

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
São emendas da própria CCJ.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Liderança 
do Governo encaminha o voto “Sim”, Sr. Presidente. 

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

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – Sr. 
Presidente. Senador Inácio Arruda.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Para enca-
minhar suas bancadas. Com a palavra, o Senador Renato 
Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES) 
– Quero falar pela ordem, Sr. Presidente, se possível.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – Eu 
pediria a V. Exª que terminássemos a votação, senão não 
vamos votar as outras emendas que estão na pauta.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) – 
Sr. Presidente, o Democratas vota “Sim”.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – Sr. 
Presidente, o PCdoB vota “Sim” e quer destacar o trabalho 
aqui da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, 
cujo presidente está aqui, o Ian; da União Nacional dos 
Estudantes, aqui está o seu presidente o Augusto, e do 
Conselho Nacional da Juventude, que está aqui com toda 
a sua direção, participando dessa votação. 

Em nome dessas entidades, quero dar os parabéns 
ao esforço gigantesco que a juventude realiza no Brasil para 
ver as políticas públicas aprovadas, que deem garantias de 
que a juventude tenha vida digna em nosso País.

O PCdoB vota favoravelmente, Sr. Presidente.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 
Sr. Presidente...

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr. 
Presidente, o PT...

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

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero apenas fazer mais um registro da importância da 
votação desta PEC, a PEC da juventude. Um comando 
constitucional para que possamos ter políticas para a ju-
ventude. Nós temos hoje um comando para a criança e 
o adolescente, para o idoso. Está faltando um comando 
para a política para a juventude.

Estão, aqui quero ressaltar a importância desta PEC, 
porque é simbólica, em um ano internacional da juventude, 
por decisão da ONU.

Então, quero fazer esse registro e parabenizar o 
Conselho Nacional da Juventude, as entidades da juven-
tude, que estão aqui participando junto conosco e traba-
lhando...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
(Fazendo soar a campainha) – Há orador na tribuna!

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES) 
– trabalhando através do twitter, do facebook, muitos jo-
vens manifestando a sua opinião, por meio da WEB, Sr. 
Presidente.

Eu agradeço a oportunidade. Um abraço.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 

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

Senador Edison Lobão.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Pela 

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

Tem a Senadora Fátima Cleide, que pediu antes a palavra, 
o Senador Mozarildo e V. Exª depois.

O SR. EDISON LOBÃO (PMDB – MA) – Sr. Presi-
dente, o Senado jamais viu discurso tão curto como este 
que vou fazer agora. A juventude é nossa causa e por ela 
votamos “Sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Muito bem. Com a palavra, a Senadora Fátima Cleide.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr. Pre-
sidente, o PT encaminha voto “SM” também às Emendas 
de nºs 1 a 3 à PEC da Juventude. Eu queria, Sr. Presidente, 
registrar aqui a presença dessa juventude que, em momen-
to nenhum, deixou de lutar e de acreditar na possibilidade 
de aprovar essa matéria na tarde de hoje. Quero cumpri-
mentar e registrar aqui a presença da nossa Secretária de 
Juventude do Partido dos Trabalhadores, a companheira 
Severine, o companheiro Murilo, o Danilo, do Conselho 
Nacional, o companheiro Augusto Chagas, da UNE, e o 
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companheiro Ian, que é um dos batalhadores, junto com o 
Augusto, pela questão da nossa emenda do Pré-Sal, dos 
50% para a educação. É a juventude brasileira mostrando 
que continua com muita garra, lutando pelo Brasil.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Mozarildo Cavalcanti. V. Exª, em seguida, tem 
a palavra.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 
Sr. Presidente, apenas quero registrar que o PTB nacional 
tem tomado decisões muito claras publicamente, inclusive 
por meio da juventude do PTB, em defesa da juventude. 
E não poderia ser outra a atitude aqui do PTB de votar a 
favor da PEC da Juventude.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Aproveito a oportunidade para pedir aos Srs. Senadores 
que compareçam ao plenário, pois o quorum que teremos 
de obter é o mesmo quorum para a votação da emenda, 
senão prejudicará a emenda. Os Srs. Senadores venham 
ao Senado. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. Pre-
sidente. 

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

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, eu quero comunicar a V. 
Exª e à Casa e, principalmente, aos funcionários da Casa 
que acabou de ser aprovado na Câmara o Plano de Cargos 
e Salários, que se encontrava tramitando naquela Casa. 
Portanto, é o cumprimento do acordo que havia entre o 
Senado e a Câmara. No momento em que agradeço aos 
membros da Câmara dos Deputados, na qualidade de 1º 
Secretário, quero agradecer àquela Casa por ter honra-
do esse acordo e não prejudicado a classe funcional do 
Senado Federal. 

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

– Quero associar-me às palavras de V. Exª e dizer que, 
nesta tarde, o Presidente da Câmara, Michel Temer, es-
teve no meu Gabinete, quando, uma vez mais, veio rea-
firmar o desejo de cumprir esse acordo feito com a nossa 
Casa e queria votar, ainda hoje, a matéria, como, afinal, 
aconteceu. 

Portanto, parabéns a todos os funcionários da Casa 
e a todos os Senadores. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, 
Presidente.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presi-
dente.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Pela ordem, tinha pedido a palavra a senadora Rosalba 
Ciarlini; depois, Senador Hélio Costa. 

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) –Sr. Presidente, eu queria 
apenas, mais uma vez, dizer da alegria de vermos apro-
vada a PEC da Juventude, esperando também que todos 
do Democratas, que foram favoráveis – foi essa a orien-
tação do nosso partido – à PEC da Juventude também 
estejam presentes na votação da Emenda de nºs 1 a 3, 
referente a essa PEC. 

Eu gostaria, aqui, de parabenizar a juventude brasi-
leira. Sei da sua importância, da sua participação, e, agora, 
com a PEC da Juventude nós vamos ter realmente políticas 
públicas voltadas para proteger a nossa juventude. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, 
Presidente.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela ordem, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
A Mesa tem que obedecer à ordem dos pedidos de pela 
ordem. 

Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, eu gostaria de ressaltar a importância e a 
autoria deste projeto, que é do Deputado Sandes Júnior, 
goiano, que teve a iniciativa de propor essa PEC, que sig-
nifica, sem dúvida nenhuma, uma política pública para a 
nossa juventude.

Eu tenho dito sempre que nós estamos falhando com 
a nossa juventude. É preciso que haja realmente ações 
efetivas no sentido de fazer com que essa juventude pos-
sa ter um norte e ter políticas que venham ao encontro 
daquilo que precisamos fazer para que eles possam, ao 
invés de estar sendo mutilados pelas drogas, pela mar-
ginalidade, que eles tenham uma linguagem e uma ação 
que venha a beneficiar não só o seu presente como tam-
bém o seu futuro.

Quero encerrar as minhas palavras, Sr. Presidente, 
cumprimentando a Relatora, mas deixando aqui o meu 
abraço sincero, os meus parabéns ao grande Deputado 
Sandes Júnior, um goiano que teve a iniciativa de formular 
um projeto dessa natureza e dessa envergadura.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Presi-
dente...

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

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL258



34682 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, eu quero registrar o meu voto 
“Sim” à PEC 42, em nome da juventude do meu Estado, 
Minas Gerais, e ressaltar o trabalho do nosso ilustre jovem 
Deputado Reginaldo Lopes, que já está apresentando, na 
sequência da aprovação desta PEC, o Estatuto da Juven-
tude e o Plano Nacional da Juventude. 

Por essa razão, Sr. Presidente, é com muito orgulho 
que nós, em Minas Gerais, queremos ressaltar a impor-
tância da PEC da Juventude.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente, vamos abrir o painel.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu vou apurar e espero que os Senadores... Senador 
Renan Calheiros. 

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é funda-

mental que V. Exª encerre a votação para que possamos 
abrir o painel. 

Eu queria, em pouquíssimas palavras, cumprimentar 
a todos que participaram dessa mobilização, essa PEC é 
fundamental porque, como alguns disseram aqui, dá um 
comando para definição futura de políticas públicas de 
interesse dos jovens brasileiros. 

E eu queria aproveitar também e cumprimentar a 
UNE e o Conselho Nacional da Juventude pelo papel que 
eles cumpriram nessa mobilização que culminou nesta vo-
tação e em votação igual na Câmara dos Deputados.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Então, em seguida V. Exª terá oportunidade de falar.

Vou colher o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
–Votaram SIM 56 Srs. Senadores; e NÃO, nenhum.

Não houve abstenção.
Total de votos: 56 
A matéria foi aprovada.

Há sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra, oferecendo a redação para o segundo turno cons-
titucional.

É o seguinte parecer oferecendo a reda-
ção para o segundo turno:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, tendo em 
vista a aprovação anteriormente de calendário especial 
para tramitação desta proposição, a matéria constara 
da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa para 
o segundo turno constitucional.

O SR. FLEXA RIBEIRO (José Sarney. PMDB – 
AP) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Deixa eu anunciar a matéria durante a votação, en-
tão, para nós não atrasarmos.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Lembro às galerias que nós temos um orador ainda 
na tribuna e estamos em processo de votação.

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

Votação da proposta, em primeiro turno.
Os Srs. Senadores já podem orientar suas ban-

cadas.
Vou abrir o painel.

(Procede-se à votação.)

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

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

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, o Senador Marconi Perillo, que já tinha 
pedido a palavra anteriormente. Ele já tinha pedido 
anteriormente, Senador Flexa.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Para encaminhar bancada.) – Sr. Presidente, o Demo-
cratas votam “sim”.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB vota “sim”, 
Sr. Presidente.

Sr. Presidente, eu gostaria de cumprimentar o 
Deputado Federal goiano Sandes Júnior pela iniciati-
va dessa PEC da Juventude. Há muito anos, ele luta 
pela aprovação dessa PEC. Todos nós sabemos o 
quanto é difícil conseguir quórum e viabilizar a apro-
vação de uma proposta de emenda à Constituição. E o 
Deputado Sandes Júnior perseguiu esse projeto, essa 
proposta. Apresentou uma proposta com excelente 
conteúdo. Inspirou-se, inclusive, em alguns projetos 
sociais dos nossos Governos em Goiás. O fato é que 
essa perseverança e essa determinação do Deputado 
Sandes Júnior culminam hoje com a aprovação aqui, 
no Senado, à unanimidade, da PEC que, a partir de 
agora, definirá parâmetros constitucionais em relação 
às políticas públicas para juventude.

Como goiano e como brasileiro, só posso saudar 
essa iniciativa e cumprimentar a todos os Senadores 
pela aprovação da PEC da Juventude.

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

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente, apenas para 
homenagear a juventude do Brasil e do meu Estado 
do Pará pela aprovação – como eu sabia – por una-
nimidade, no Senado Federal, da PEC da Juventude. 
Eles representam o Brasil de amanhã. Tenho certe-
za absoluta que as políticas públicas para juventude 
do nosso País farão com que tenhamos à frente um 
Brasil cada vez mais desenvolvido, fortalecido e com 
justiça social.

Parabéns ao autor, o Deputado goiano Sandes 
Júnior, parabéns a todos os Senadores que aprovaram 
por unanimidade, inclusive quebrando os interstícios, 
para que pudéssemos hoje homenagear, ao final, an-
tes do nosso recesso, a juventude do Brasil.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Senador Praia pediu a palavra anteriormente.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pela or-
dem.) – Muito rapidamente para parabenizar todos os 
jovens do Brasil que lutaram pela PEC da Juventude, 
principalmente os jovens do PDT. Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, eu quero, em primeiro lugar, enalte-
cer o esforço da Mesa e do Plenário para votar várias 
PECs que tiveram a aceitação unânime das Lideran-
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ças partidárias. Eu gostaria de fazer uma indagação a 
V. Exª, que eu considero importante... Eu queria fazer 
uma indagação a V. Exª sobre a PEC dos Jornalistas, 
porque ela está entre as prioridades que foram fixa-
das pelos Líderes, que, por unanimidade, assinaram 
a sua tramitação especial no plenário desta Casa e 
também o próprio Plenário confirmou os entendimen-
tos dos Líderes.

Eu gostaria de saber se há algum bloqueio, se 
há alguma dificuldade.

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu gostaria de saber se há, porque,...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu quero esclarecer...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – ... a meu ver, não há dificuldade.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não. Eu quero esclarecer a V. Exª que a proposta 
da votação desta tarde não inclui, entre as matérias, 
a matéria a que V. Exª se refere.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Por que, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não sei. Foram os Líderes que me entregaram, e eu 
estou seguindo a votação imediata.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, na verdade, eu sou um dos 
Líderes desta Casa, e não se pode fazer isso com os 
jornalistas. Isso aí, a meu ver, Sr. Presidente...

Eu pergunto agora aos Líderes desta Casa se al-
gum está contra o andamento da PEC dos Jornalistas. 
Ela está na pauta. Não há nenhum motivo, Sr. Presi-
dente. Ontem nós aprovamos. Foi o Plenário do Sena-
do que aprovou, com a assinatura dos Líderes. Como 
é que hoje tiram a PEC dos Jornalistas? Há alguma 
motivação? Acho que não há. Acho que esta Casa é 
autônoma, é livre, para tomar as suas decisões.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Mesa está seguindo a votação.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu assinei. A minha assinatura não vale? 
A do Senador Renan Calheiros não vale? A do Líder 
do Governo não vale? A do Senador Hélio... Aliás, to-
dos os Líderes assinaram.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Eu estou, Senador Antonio Carlos Valadares, 
seguindo exatamente a prioridade que me foi dada 
pelos Líderes.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Mas eu sou Líder. Ou não sou? Eu assi-
nei o documento ontem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Mas V. Exª, então, tenha a bondade...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Ontem, o Senador Mão Santa, Pre-
sidente,...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– ... tenha a bondade de se dirigir aos Líderes que en-
tregaram essa...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu já me dirigi ontem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sim. Ontem nós aprovamos a prioridade do calen-
dário.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Claro..

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Mas essa votação hoje foi uma relação entregue à 
Mesa. Estou seguindo essa relação e dela não posso 
fugir, a não ser que as Lideranças...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Eu gostaria que V. Exª, que sempre 
agiu democraticamente aqui, nesta Casa, como Pre-
sidente, indagasse se algum Líder é contra. Ninguém 
é contra.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – V. Exª peça aos Líderes que façam incluir nas 
prioridades que eles entregaram que a Mesa não terá 
nenhuma objeção.

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Isso eu não vou fazer, não. De maneira 
nenhuma! Isso é uma desmoralização! Não vou fazer 
isso. Duas vezes? Três vezes?

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

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, desculpe-me, mas isso é 
uma desmoralização contra o Senado. Não vou aceitar 
isso impunemente. Não vou aceitar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Quero esclarecer a V. Exª duas coisas. Uma é 
a votação relativa à quebra de interstício, que V. Exª 
apresentou ontem. E a outra é a votação, na sessão 
de hoje, da relação entregue pelos Líderes com as 
prioridades.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Houve cinco discussões, que foram de-
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feridas pelo Plenário ontem. Quem presidiu a sessão 

foi o Senador Mão Santa.

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

– Eu não estava presente.

Dou a palavra ao Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, sugiro a V. Exª que abra o painel. Tenho 

uma consideração a fazer a respeito das ponderações 
aqui expendidas pelo Senador Valadares.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Eu também, Sr. Presidente, eu gostaria de ponderar 
com V. Exª, que é quem preside os trabalhos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já 
pode abrir o painel pelo que sentimos, Presidente.

(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 54, Srs. Senadores; NÃO, nenhum

Não houve abstenção
Total de votos: 54 
A matéria foi aprovada.
É o seguinte parecer oferecendo a redação para 

o segundo turno.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– A Presidência comunica ao Plenário que, tendo em 
vista a aprovação anterior de calendário especial para 
tramitação dessa proposição, a matéria constará da 
Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa para o 
segundo turno constitucional.

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

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Senador Vala-
dares está coberto de razão. Ou seja, eu, de minha 
parte, não vejo inconveniente nenhum em votar com 
S. Exª. Ao contrário, votarei com S. Exª.

Gostaria de ver qual é a saída regimental para 
se favorecer a posição do Senador Valadares sem 
que isso aí atrapalhe o restante das votações que já 
estão em curso.

De minha parte, assino, re-assino, reafirmo, afir-
mo, entendo que S. Exª tem razão ao fazer a cobrança. 
Não houve uma reunião de todos os Líderes; houve 
reunião, talvez, de alguns com alguns. O fato é que 
na que eu estive...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Foi reunião de consulta.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
é, nas que eu estive, Senador, não houve... Houve um 
lapso. Eu quero até pagar aqui o preço, assumir res-
ponsabilidade por essa omissão.

A mim não ocorreu colocar, na lista que elaborei, 
essa matéria, com a qual estou comprometido. Então, 
não sei qual seria a solução, mas V. Exª poderia até 
autorizar...

Não sei se tem alguma votação, Senador Ro-
mero, alguma votação agora, já, ou se seria já sessão 
extraordinária...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela relação que foi entregue à Mesa, a próxima vo-
tação seria...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Nós te-
mos algumas matérias ainda para votar.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
–...seria para impedir a utilização da aposentadoria 

dos magistrados como medida disciplinar e permitir a 
perda do cargo nos casos que estabelece. De acordo 
com a relação que me foi entregue pelas Lideranças 
da Casa. De maneira que eu estou seguindo demo-
craticamente isso.

A Presidência, tendo em vista que a Casa tem 
uma Minoria bastante pequena, entre Maioria e Mino-
ria, está submetendo as matérias de consenso, e para 
isso as Lideranças têm colocado.

Não tenho nada contra a matéria de V. Exª, pelo 
contrário. Estou seguindo apenas a relação que me 
foi entregue.

Desde que V. Exª coloca em dúvida a autoridade 
dos Líderes, evidentemente a questão passa da Presi-
dência para a figura deles, que exercem a Liderança.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os Líderes 
estão se manifestando. O Senador Arthur Virgílio já 
se manifestou. O PCdoB, eu relatei a matéria, então 
sou absolutamente favorável. O nosso companheiro 
e Líder do PSB é autor e se manifestou. A Líder do 
Partido dos Trabalhadores deve se manifestar. E, com 
certeza, não há objeção da parte do Senador Romero. 
Nós tivemos as ...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu vou propor o seguinte: eu cumpro o que os Lí-
deres mandaram, e, depois, se os Líderes quiserem 
incluir essa matéria, nós incluiremos, sem nenhuma 
dúvida.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Então vamos incluir, Sr. Presidente, porque há um 
consenso entres os Líderes.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente, vamos votar a próxima PEC.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Então, está incluída depois da votação das PECs que 
eles submeteram à Mesa.

Item 8:

[PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 89, DE 2003]

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta 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 magistrados 
como medida disciplinar e permitir a perda de 
cargo, nos casos que estabelece. 

Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorá-

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL266



34690 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010

vel, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Subs-
titutivo), que oferece.

Votação da Emenda nº 1, substitutiva, que tem 
preferência regimental.

Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– O Democratas vota “sim”.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu 
peço a atenção e o voto de todos os Parlamentares a 
esta proposta de alteração da Constituição que tramita 
aqui no Senado desde 2003, mas que, a cada novo epi-
sódio, ganha relevância. Ou seja, a cada situação em 
que um membro do Judiciário acaba sendo processado 
ou afastado da sua função, do exercício da sua função 
de julgar por ter cometido algum ato ilícito, utilizando, 
inclusive, a prerrogativa do seu cargo do Judiciário, 
essa personalidade, esse membro do Judiciário acaba 
tendo como penalidade a aposentadoria compulsória, 
ou seja, passa a ter como pena, como castigo, receber 
a aposentadoria até o final da vida. Portanto, isso tem 
causado muitos debates, muita controvérsia, inclusive 
manifestações claras do próprio Judiciário de que uma 
medida saneadora seria não haver mais aposentado-
ria compulsória como penalidade. Ou seja, utilizou o 
cargo para cometer...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço a V. Exª que conclua.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Já 
vou concluir, Sr. Presidente.

Utilizou o cargo para cometer algum ato ilícito, 
não pode ter direito a receber pelo cargo a sua apo-
sentadoria até o final da vida. Então, o nosso pedido 
de voto favorável a essa mudança na Constituição.

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

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela or-
dem.

Sr. Presidente, só para confirmar que estamos 
totalmente de acordo com a PEC do Senador Valada-
res, relatada pelo Senador Inácio Arruda, pela inclusão 
dela na Ordem do Dia para votação logo em seguida, 
porque não teria dificuldade nenhuma. E também para 
comunicar a todos que ainda não sabem que o Plano 
de Cargos e Salários dos funcionários do Senado foi 
aprovado na Câmara Federal há pouco, fazendo jus-
tiça aos servidores desta Casa.

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

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

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Sr. Presidente.

Quero aqui também manifestar a minha concor-
dância com essa PEC. Temos visto em diversos Esta-
dos, e mesmo no Brasil, uma ação forte do Conselho 
Nacional de Justiça, e quando vai aplicar a pena a al-
gum magistrado, essa pena é de aposentadoria com-
pulsória. Isso acaba ofendendo a população brasileira, 
porque não é uma pena, e sim um prêmio.

Portanto, esta PEC corrige uma injustiça muito 
grande.

Parabéns à Senadora Ideli Salvatti, que é a au-
tora da PEC.

Nós já fizemos um grande debate na Comissão 
de Constituição e Justiça sobre este tema. É uma PEC 
que caminha na direção de combater a impunidade e 
resgatar a moralidade, porque há uma demanda, uma 
exigência da sociedade com relação à correção deste 
assunto, que é um tema que não está conectado com 
os princípios modernos da administração pública.

Por isso, a nossa votação é favorável, nossa po-
sição é favorável a esta matéria, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP. 
Fazendo soar a campainha.) – Peço aos Srs. Senado-
res que compareçam ao plenário. Estamos em votação 
de emenda constitucional.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente...

O Senador Demóstenes Torres pediu a palavra 
antes.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tive 
a oportunidade de ser relator desta matéria.

Num primeiro momento, ela deu a impressão de 
ser inconstitucional, porque os juízes gozam de vitali-
ciedade. Depois, esteve aqui o Presidente do Supre-
mo Tribunal Federal, naquela época Ministro Gilmar 
Mendes, que deixou claro que o Supremo tinha uma 
posição consolidada, que a decretação da perda do 
cargo pelo Conselho Nacional de Justiça e também 
pelo Conselho Nacional do Ministério Público era ple-
namente constitucional. Era o que nós precisávamos 
para fazer um relatório nessa direção. E fizemos.

Realmente, um juiz, um membro da magistratura, 
um membro do Ministério Público que não têm o zelo 
devido, que são apanhados em ato de improbidade, 
praticando crimes, a partir da aprovação dessa emen-
da constitucional – além daquela imoral aposentadoria 
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compulsória, com os vencimentos integrais –, agora, 
pode também haver decretação da perda do seu cargo 
e da função pública.

Daí por que peço aos Srs. Senadores: vamos 
votar a favor, é uma medida de extrema moralização 
e acaba com o privilégio odioso que até hoje tinham 
os membros do Ministério Público e da Magistratura 
no Brasil.

Durante o discurso do Sr. Demóstenes 
Torres, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa, 3ª Secretário.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Sr. Presidente...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, pela ordem. Já havia pedido antes.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo, e a V. Exª 
em seguida.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Mão 
Santa, acho que esta PEC é moralizadora. O Judiciá-
rio, mais do que qualquer outro Poder, tem realmente 
que mostrar à sociedade não que os membros do Ju-
diciário não possam eventualmente cometer delitos e 
serem vítimas, vamos dizer assim, de certas situações 
ilegais, porém têm que dar o exemplo de que não co-
adunam com isso. E realmente uma aposentadoria, 
uma disponibilidade para um juiz, para um magistrado 
que comete uma ilicitude é um prêmio. E eu digo isso 
de coração aberto, porque tenho dois filhos juízes que 
não compactuam com isso.

Portanto, voto a favor do fim disso que, na ver-
dade, representa um prêmio a quem comete delito, 
sendo magistrado.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
parabenizar a Senadora Ideli Salvatti por iniciativa tão 
nobre em favor da sociedade e da moralidade.

Sr. Presidente, qualquer cidadão, embora nosso 
ordenamento jurídico seja muito ruim, um ordenamen-
to jurídico que só julga recursos... E o senhor vai ver 
quantos recurso serão impetrados no caso da morte 
dessa moça, no caso do goleiro do Flamengo, porque 
o nosso ordenamento jurídico só julga recursos.

Todo lugar tem gente boa e gente ruim. Onde tem 
trigo, tem joio. E você vê um juiz com índole má, que 
comete crime, que vende sentença, que se enrola nos 

seus próprios rolos, e, ao final disso, recebe uma apo-
sentadoria como prêmio pelo crime que cometeu.

Sr. Presidente, este é um momento tão importante, 
que colocará aqueles que têm índole má pensando um 
pouco, Senador Tuma, refletindo um pouco no crime que 
possam cometer ou que estejam planejando, sabendo 
que, a partir de agora, não haverá mais prêmio caso 
ele seja condenado. E esse é um fator determinante 
para se recuperar o respeito ao Poder Judiciário, aos 
homens públicos pela sociedade brasileira.

Por isso, eu parabenizo. O nosso voto tem de 
significar muito neste momento, porque é um sonho 
da sociedade ver também um magistrado de má ín-
dole – que, de fato, não é magistrado, é um criminoso 
que foi para a magistratura para cometer crimes em 
seu favor – ser julgado, como qualquer outro cidadão, 
pelo crime que cometeu e não receber aposentadoria 
vitalícia, como se fosse um prêmio.

Parabéns, Senadora Ideli. Meu voto é a favor, 
Sr. Presidente.

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

Senador Pedro Simon, que pediu a palavra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu 

pediria que V. Exª abra...
V. Exª pode abrir o painel...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Senador Arthur Virgílio, logo após o Pedro Simon, va-
mos abrir o painel.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem revisão 
do orador.) – Eu felicito, Sr. Presidente, a Senadora de 
Santa Catarina...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, abra o painel!

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Vamos ouvir o Senador Pedro Simon!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu felicito 
a Senadora de Santa Catarina pela importância desse 
documento. É impressionante que ainda não tenhamos 
analisado essa matéria até agora!

E eu felicito o Relator por ter procurado o Presi-
dente do Supremo.

Fico muito feliz com a resposta dada pelo Pre-
sidente do Supremo. Eu mesmo, várias vezes, várias 
autoridades, juízes, promotores, desembargadores fala-
ram nesse sentido, que eles também acham grosseira 
essa decisão. Como é que a pena vai ser a aposenta-
doria? Quer dizer, o cara cometeu um delito, um delito 
grave, a pena é ir para casa com o salário integral. É 
evidente que não fica bem uma questão como essa.

Vejo que nós estamos vivendo novos dias. On-
tem votamos uma lei, uma lei importante, que é a da 
Ficha Limpa; hoje estamos votando uma lei importante, 
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que vai atingir a magistratura no alto sentido do que 

é de positivo. 

Eu voto feliz, voto tranquilo, felicito a Senadora, 

felicito o Relator, felicito essa unanimidade e felicito a 

recepção que está tendo, como disse o Relator, pelo 

Poder Judiciário, que é aquela que tinha de ter. É ridícula 
essa lei, é bom que ela caia de uma vez por todas. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Vamos abrir o painel. Peço que abram o painel.

Vamos proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Votaram SIM 58 Srs. Senadores; e NÃO, nenhum.

Não houve abstenções. 
Total: 58 votos.
Aprovado o Substitutivo, fica prejudicada a pro-

posta.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-

ra, oferecendo a redação para o segundo turno cons-

titucional.

É o seguinte parecer oferecendo a reda-

ção para o segundo turno:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica ao Plenário que, tendo em vista 
a aprovação anteriormente de calendário especial para 
a tramitação desta proposição, a matéria constará da 
Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa para o 
segundo turno constitucional.

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a ideia 
que esta Liderança passa para a Mesa é que a sessão 
seja encerrada e façamos as devidas e necessárias 
sessões extraordinárias para votação, em segundo tur-
no, das PECs, para que, ao fim de tudo, nós votemos 
todas as matérias consensuais por acordo de Lideran-
ças. Então, seria o caso de se encerrar esta sessão 
para nós começarmos, em seguida, as votações, em 
segundo turno, para garantirmos este quórum.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Temos ainda uma ou duas PECs.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Arthur Virgílio, há duas breves votações. São 
três votações. Vamos seguir aqui.

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

Votação da proposta, em segundo turno.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem. Nós vamos retirar esta PEC, o 
segundo turno.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Por quê?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – O quórum 
está muito baixo. Nós vamos retirar a PEC.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Não. Vamos votar, vamos votar a PEC. Esta PEC está 
aguardando...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
O quórum não está baixo não. Foram 56 na última 
votação.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Olha, há muito tempo, o Instituto Brasileiro de Direito 
de Família vem reclamando para que possamos votar 
esta PEC. Vamos votar!

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Está bom. 
Se é um apelo de todos, nós vamos votar a PEC.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Vamos votar.

Votação da proposta, em segundo turno. O pai-
nel está aberto.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos as Srªs e os Srs. Senadores e os Líderes 
que convoquem todos para que tenhamos número.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, faço uma sugestão a V. Exª...

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...ao 
mesmo tempo em que convoco os Senadores do PSDB 
para estarem presentes a esta bateria de votação. 
Sugiro que V. Exª ceda a palavra aos oradores que a 
solicitarem, durante o processo de votação, não atra-
sando o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Exatamente. Vamos seguir o posicionamento do Líder 
do PSDB. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Infle-
xivelmente nisso. Obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Também pediria...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Quem quiser usar da palavra para discutir agora...

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Sr. Presidente, pediria que os Senadores do Democra-
tas também comparecessem para votar esta PEC.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
Senador Demóstenes Torres foi o primeiro.

Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui 
Relator desta PEC. É uma PEC muito simples e muito 
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importante. O que acontece? Hoje a pessoa casa. Ela, 
para fazer o divórcio direto, tem que estar separada 
por dois anos. Caso contrário, tem que fazer o que se 
chama de separação judicial ou, se tiver acordo, pode ir 
até em cartório e fazer essa separação. Tem que fazer 
o quê? Tem que gastar dinheiro com advogado, custas 
processuais, etc. O que essa PEC está fazendo? Su-
primindo essa etapa da separação judicial. A pessoa 
casou e, se quer se separar, se quer se divorciar no 
outro dia, divorcia-se; se quiser casar no dia seguinte 
com a mesma pessoa, case-se. É o que acontece no 
mundo inteiro. Não há sentido manter unidas por um 
tempo pessoas que não querem ficar juntas.

Então, o Instituto Brasileiro do Direito de Família... 
Da mesma forma como aprovamos hoje a alienação 
parental, como já aprovamos uma série de medidas 
em favor da própria família, para que quem quer per-
manecer casado, fique; mas quem quer divorciar que 
também tenha o direito de fazê-lo sem o óbice, lem-
brando que os requisitos de hoje são os mesmos de 
1977, quando foi instituído o divórcio no Brasil. Só que 
os tempos mudaram. O que era um grande avanço para 
aquela época, hoje, é um empecilho.

Daí por que meu parecer foi favorável, e reco-
mendo aos Srs. Senadores que votemos a favor, para 
que o Brasil tenha uma legislação como o resto do 
mundo. Ou seja, o divórcio direto, sem a necessidade 
de interstício, sem uma separação no meio, quando 
advogados ganham dinheiro, e os casais gastam os 
seus recursos com custas processuais, emolumentos 
diversos, e, com isso, possamos finalmente ter o di-
vórcio conforme ele é. Ou seja, se a pessoa não quer 
permanecer casada, não é a lei que vai obrigar que 
ela assim permaneça.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Acabamos de ouvir o Relator Demóstenes.

Pela ordem, o Senador Fernando Collor. 
Estou fazendo aqui a inscrição. Em seguida, usará 

da palavra o Senador Marcelo Crivellla.
Com a palavra, pela ordem, o Senador Fernan-

do Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
pediria a V. Exª que fizesse constar em Ata o meu 
voto favorável na PEC nº 14, referente ao Fundo de 
Combate à Pobreza; na PEC nº 42, que é a PEC da 
Juventude; e na PEC 51, que considera o cerrado e a 
caatinga como patrimônio nacional.

É o pedido que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 

Exª será atendido.

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Drª Secretária Cláudia Lyra, a solicitação do Senador 
para que sejam considerados os votos favoráveis nas 
PECs que votamos anteriormente.

Agora, pela ordem, o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Sr. Presidente, tenho restrições a esta PEC, porque 
ela banaliza a instituição mais sagrada da sociedade 
brasileira, a instituição do casamento.

Quando nós retiramos o interstício, nós fazemos 
com que os casais, apressadamente, às vezes até, Sr. 
Presidente, para mostrar que já têm outro parceiro e 
até em questão de vingança, tomem novamente uma 
atitude de se casarem precipitadamente; aliás, já estão 
indo para a separação porque fizeram um casamen-
to precipitado. E aí, Sr. Presidente, vai ser uma coisa 
de casa e descasa, casa e descasa, que eu não sei 
de que maneira isso vai contribuir para a nossa na-
cionalidade.

É verdade que vários países já adotaram. Mas 
vários países já voltaram atrás porque isso acaba en-
fraquecendo a instituição do casamento. As pessoas 
se separam e 24 horas depois já estão casadas no-
vamente.

O Brasil, neste momento em que nós temos o 
Bolsa Família, em que nós temos o Minha Casa, Minha 
Vida, está tentando fortalecer a instituição do casamen-
to. Seria, Sr. Presidente, uma temeridade votarmos essa 
lei. Aliás, há um pedido da CNBB – Conselho Nacional 
dos Bispos do Brasil – para que não votássemos isso. 
É também consenso de todos os evangélicos de que 
isso enfraquece a família e o casamento.

Lamento, Sr. Presidente. Estou vendo que já vai se 
alcançar o quórum, mas é uma precipitação. O Senado 
Federal não devia acolher esta, eu diria, temeridade. 
Esta PEC que vem dos Deputados, foi votada pelos 
Deputados, mas sem que eles tivessem enxergado o 
completo alcance desta lei. Estamos votando aqui um 
assunto que devia ser mais bem estudado, mais bem 
ponderado, em favor da família brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC-PI) – Con-
vocamos todos os Senadores e Senadoras na Casa. 
Na votação anterior, deu 56. Está acusando agora 49. 
Então, nós pedimos aos Líderes que convoquem os 
seus liderados. A última votação tinha presentes 56, 
agora só tem 50. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC-PI) – Pela 
ordem, o senador Casagrande. 
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O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB-ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador. ) – Só para justi-
ficar, Sr. Presidente, três votações em que eu não tive 
oportunidade de votar. Eu quero fazer a justificativa: 
se aqui estivesse votaria de acordo com o meu partido 
o item nº 12, o item nº 13 e a votação do Embaixador 
Washington Luiz Neto, da Embaixada da Bulgária, Sr. 
Presidente. 

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

Exª será atendido. 
Drª Cláudia Lyra, vamos atender à solicitação do 

Senador Casagrande. 
E chamamos a atenção para os Líderes. Na última 

votação, tivemos 56 votantes. Então, voluntariamente, 
a decisão é que eles querem lavar a mão. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR.) – Vamos 
aguardar mais um pouco, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, vamos aguardar mais um pouco. Os Senadores 
estão dando de Pilatos. 

Tivemos a tese do Senador Demóstenes Torres, 
jurista consagrado e que é o Presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça. E tivemos o Senador teolo-
gista Marcelo Crivella. 

Cinqüenta e dois. Eu não estou omisso. É porque 
o Presidente não vota. 

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Tem a palavra V. Exª pela ordem. 

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu pediria que os Senadores do Democratas com-
parecessem ao plenário para votar esta PEC nº 28. 
Solicito a presença dos Senadores da Bancada dos 
Democratas. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nós colocamos porque havia a consciência de que 
iriam votar 56 Senadores.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu gos-
taria de fazer uma correção que eu considero justa. 
Quando eu fiz uma reclamação sobre a não votação ou 
a inclusão da PEC dos Jornalistas, ficou mais do que 
claro que eu estava contrariado. Por isso que eu não 
fui muito transparente no que eu queria dizer. O que eu 
queria dizer é que os Líderes que assinaram a priori-

dade da PEC dos Jornalistas não poderiam retroagir, 
do contrário, seria uma desmoralização para eles. 

Mas não procurei, em nenhum momento, atingir 
a figura do Presidente José Sarney, que, no estabele-
cimento da fixação de qualquer pauta, ouve sempre as 
Lideranças. Então, quero eximir de qualquer respon-
sabilidade nesta questão a figura do Presidente José 
Sarney, que agiu corretamente. Agora eu espero que 
os Líderes, alguns dos quais já se pronunciaram, in-
clusive o Senador Arthur Virgílio, confirmem o que as-
sinaram ontem, o que votaram ontem, favoravelmente 
à PEC dos Jornalistas, para que ela hoje constasse 
da pauta de votações.

Então, Presidente, aproveitando o ensejo, esta 
PEC nº 28...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC. PI) – 
Está bem.

Senador Pedro Simon, falta um voto.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/ PSB – SE) – ... a PEC de número 28 já está em 
segundo turno, quando a PEC dos Jornalistas entrar, 
todo mundo já foi embora. Então ...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC. PI) – Se-
nador Pedro Simon, falta um voto.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/ 
PSB – SE) – Eu gostaria que ela fosse incluída imedia-
tamente entre as propostas para a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC. PI) – 
Senador Antonio Carlos Valadares está tudo escla-
recido?

O livro O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-
Exupéry diz: “A linguagem é uma fonte de desenten-
dimento”. Não é? 

Está vendo, Presidente Sarney? Antoine Saint-
Exupéry em O Pequeno Príncipe: “A linguagem é uma 
fonte de desentendimento”. Foi esclarecido e V. Exª 
merece todo o respeito e o aplauso de todos nós e da 
Nação brasileira.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exª in-
cluísse logo a PEC dos Jornalistas, porque esta aqui, 
por exemplo, já esta em segundo turno, e a nossa vai 
entrar ainda em primeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Olhai a Bandeira, Ordem e Progresso. Vamos seguin-
do aqui na ordem.

Olha a Bandeira ali: Ordem e Progresso. 
O seguinte: vamos abrir o painel porque tinha 56 

e temos 55, porque o Pedro Simon não vai votar.
Então, abrir o painel, é o mesmo número.
Ah, tem mais dois. Então, vamos aguardar.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, vamos abrir o painel. O quórum é este. 
Não tem mais do que isso na Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Vai votar Senadora Rosalba Ciarlini? 

A SRª. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Vou 
votar e o meu voto é “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Um a mais com o voto da Rosalba.

Tem mais alguém que quer votar oral aqui?
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Eu 

gostaria, pela ordem, apenas de fazer um comentário, 
mas não quero prejudicar a votação. Como eu acho 
que a prioridade é a votação, portanto V. Exª tem a li-
berdade de abrir o painel.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Vamos abrir o painel.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Vo-
taram SIM 48, Srs. Senadores, mais a Rosalba: 49.

Aprovada.
Foram 04 votos NÃO; e 03 abstenções. 
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Sr. Presidente.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – O 

meu voto foi decisivo. 
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Sr. Presidente, cabe recurso. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Aprovada a proposta, a Presidência tomará as provi-
dências necessárias para a promulgação da emenda 
constitucional.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Será 
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, eu quero anunciar que vou recorrer à CCJ.

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

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, vou recorrer à CCJ, porque a votação 
aqui mostrou que não há um consenso na Casa. Há, 
sim, divergências. Vou recorrer à CCJ.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª faça e vai cair nas mãos de Demóstenes Torres, o 
Relator e Presidente da CCJ.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) – 
Quarenta e oito votos não são 49. Vou recorrer à CCJ.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Foram encaminhados à Mesa, em obediência à Reso-
lução nº 3, de 1990-CN, combinada com o art. 10-A, 
do Regimento Comum, os nomes dos candidatos do 
Senado Federal à eleição para comporem a Comissão 
Representativa do Congresso Nacional, prevista no §4º 
do art. 58 da Constituição Federal, com mandato para 
o período de 20 de julho a 1º de agosto de 2010. 

Senado Federal
Titulares:
Bloco de Apoio ao Governo: Eduardo Suplicy, PT, 

e João Ribeiro, PR.
Suplentes: Antonio Carlos Valadares, PSB; Marcelo 

Crivella, PRB; Maioria: PMDB e PP; José Sarney, PMDB; 
Renan Calheiros, PMDB; Suplentes: Romero Jucá, PMDB; 
Valdir Raupp, PMDB. Minoria: DEM e PSDB. Adelmir 
Santana, DEM, titular, e Lúcia Vânia, PSDB; suplentes: 
Demóstenes Torres, DEM; Eduardo Azeredo, PSDB. PTB, 
titular Epitácio Cafeteira e suplente Gim Argelo.

Em votação as indicações. (Pausa.)
Pela manifestação, aprovado.
Declaro eleita a chapa.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Pela ordem. José Nery.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Mão Santa, 
Srªs e Srs. Senadores, agora o Presidente é o Senador 
Marconi Perillo. Eu queria fazer uma ponderação ao Se-
nador Antonio Carlos Valadares, que, aqui, de forma – eu 
diria – muito determinada e insistente, convocou todos 
nós para votar a chamada PEC dos Jornalistas, a exi-
gência do diploma para o exercício da profissão.

Sr. Presidente, observando a última votação, em 
que já demonstrou claramente a dificuldade de quorum, 
de 49 votos favoráveis para a aprovação da PEC, eu 
queria reconhecer, Senador Valadares, a sua luta, o seu 
trabalho, para a aprovação dessa Proposta de Emenda 
à Constituição, e dizer a V. Exª que o mais correto neste 
momento seria o adiamento dessa votação, tendo em vista 
a dificuldade do quorum necessário para a aprovação da 
matéria. Solicito isso a V. Exª, como forma de garantir, no 
momento oportuno, a aprovação da PEC nº 33.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item 10:

[PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 64, DE 2007]

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 64, de 2007, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Rosalba Ciarlini, que altera a redação do inciso 
XVIII do art. 7° da Constituição Federal, para 
aumentar para cento e oitenta dias a duração 
do período da licença à gestante.

Parecer favorável, sob nº 1.164, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

Votação da proposta, em primeiro turno.
Os Srs. Líderes poderão orientar suas Bancadas.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O 
PSDB requer a presença dos seus Senadores em ple-
nário, Sr. Presidente, e recomenda o voto “Sim”.
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A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente, eu gostaria aqui de convocar todos os Srs. 
Senadores, principalmente os do meu Partido, para que 
possamos aprovar essa PEC de minha autoria.

É uma PEC importantíssima para as nossas crian-
ças e para a mulher trabalhadora brasileira, já que prevê 
a ampliação da licença-maternidade para 180 dias – 60 
dias a mais –, de forma que seja constitucional que todas 
tenham direito a essa licença, sejam trabalhadoras do 
campo, trabalhadoras da cidade, trabalhadoras de todas 
as atividades. Um direito maior que terá a mãe de ficar 
seis meses com o seu filho, tratando e cuidando dele, 
amamentando-o, amando-o, para que ele possa crescer 
sadio, com mais equilíbrio nutricional e psicossocial. 

Então, essa PEC é de importância fundamen-
tal. Peço aos Srs. Senadores o voto “sim” para sua 
aprovação.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– O Democratas encaminha o voto “Sim”.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, atendendo à ponderação do Senador José 
Nery e de outros tantos Senadores de que a votação da 
PEC dos Jornalistas hoje poderia redundar em prejuízo 
da nossa ação, da ação legislativa e também do desejo 
dos jornalistas e tendo em vista o fato de que o quorum 
está muito baixo, a votação seria imprudente. 

Sendo assim, peço a V. Exª que não leve em con-
sideração o pedido que fiz anteriormente de colocar 
a PEC nº 33 em pauta. Deixemos que ela seja votada 
em outra oportunidade. Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.

Convido as Srªs e os Srs. Senadores para vota-
rem. Estamos votando a PEC nº 64. 

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Solicito aos Srs. Líderes que orientem as suas 
Bancadas. (Pausa.)

Peço aos Srs. Líderes que orientem suas Ban-
cadas.

Senador Antonio Carlos Júnior, como vota o 
DEM?

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Sr. Presidente, o DEM vota “Sim”. O DEM vota “Sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores recomen-
da o voto “Sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Como vota o PSDB, Senador Arthur Virgílio?

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presiden-
te, o PSOL vota “Sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Como vota o PSDB, Senador Arthur Virgílio?

Como vota o PSDB?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – O PSDB 

vota “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – O Demo-

cratas vota “Sim”. 
Essa PEC tem a participação efetiva da Sena-

dora Rosalba, que tomou empenho especial na sua 
apreciação e aprovação. Foi por solicitação dela que 
na pauta de entendimento entre os Líderes essa ma-
téria entrou. Por solicitação e por empenho da Sena-
dora Rosalba.

Em homenagem especial a ela, o nosso voto de-
mocrata é entusiasticamente favorável.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. Pre-
sidente, o PSDB vota “Sim” e suponho que é unânime, 
ou seja, acredito até que já daria para abrir o painel.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senadora Serys.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Senador 
Marconi, que preside esta sessão, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, eu gostaria de saudar a autora do projeto, 
a Senadora Rosalba Ciarlini. 

Fui a relatora dessa PEC na CCJ, e eu diria que 
é uma das matérias mais importantes para a qualidade 
de vida do povo brasileiro. 

Não temos que nos preocupar com despesa, se é 
possível, se não é possível; temos que nos preocupar 
é com a vida, com a qualidade de vida, e qualidade de 
vida significa as nossas crianças protegidas, as nossas 
crianças bem cuidadas. As nossas crianças precisam do 
amparo maternal. Quanto mais tempo estiverem sob os 
cuidados das suas mães, protegidas pelas mães, tendo 
o leite materno como alimentação, mais condições terão 
de uma vida muito melhor, tanto física quanto mental. 
Eu diria que esse é um momento de um salto grande, 
grande mesmo, na qualidade de vida da nossa popula-
ção, especialmente das nossas crianças. 

Parabéns a todo o Senado da República, às Srªs 
Senadoras, porque, todas, com certeza, se empenha-
ram nesse processo, assim como os Srs. Senadores, 
em especial à autora do projeto, a Senadora Ciarlini. 
Eu fui a relatora e dei parecer favorável – tive uma 
participação efetiva nesse processo, – na Comissão 
de Constituição e Justiça.

Muito obrigada!
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Vou encerrar a votação. 

Encerrada a votação, vou proclamar o resultado.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Pre-

sidente!
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Com a palavra, a Senadora Kátia Abreu. 
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria de parabenizar 
a Senadora Rosalba por esta PEC tão importante para 
os brasileiros. Não é uma PEC importante para as mu-
lheres apenas – é claro que, diretamente, é importante 
para as mulheres, porque elas têm maior interesse de 
ficar com seus filhos nos primeiros meses de vida –, 

mas para toda a família, para o Brasil. Eu quero dizer 
que hoje é um marco e um dia muito importante. 

Parabéns, Rosalba! Por isso que você vai che-
gar lá. Essas ações fazem o reconhecimento aconte-
cer no Senado Federal. Unanimidade, unanimidade 
na votação! Parabéns, Senadora Rosalba! Parabéns 
ao Brasil, às mulheres do Brasil, às mães queridas do 
Brasil e às avós, que tanto se preocupam porque as 
mães estão trabalhando e os netos, às vezes, sem a 
atenção devida.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Votaram SIM 54 Srs. Senadores e Senadoras.

Nenhum voto NÃO.
Nenhuma abstenção.
Está aprovada, em primeiro turno, a PEC nº 64, 

que concede aumento para 180 dias do período de 
licença gestante.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Quero também, como Presidente, parabenizar 
todas as mães trabalhadoras brasileiras.

Senadora Lúcia Vânia, se a senhora me permite, 
passaria a palavra a V. Exª logo depois de encerrada 
e reiniciada esta votação.

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 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. 

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. 

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior. 

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy. 

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 100, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Al-
varo Dias, que dá nova redação às alíneas b 
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição 
Federal, para autorizar a produção, a comer-
cialização e a utilização de radioisótopos para 
a pesquisa e uso médicos. 

Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador César Borges. 
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15  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A 
à Constituição Federal, para dispor sobre a 
exigência do diploma de curso superior de co-
municação social, habilitação jornalismo, para 
o exercício da profissão de jornalista. 

Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece. 

16  
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. 

17  
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 
atendimento de urgências e emergências mé-
dicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
seja prestado pela iniciativa privada, mediante 
ressarcimento, nos casos em que as disponi-
bilidades do Sistema forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial. 

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

18  
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. 

19 
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. 

20  
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. 

21  
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. 
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22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 53, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Russo-
manno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providên-
cias (inclui o peso dentre as informações que 
devem ser prestadas ao consumidor quando 
da oferta e apresentação de um produto). 

Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005; 
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, 1º pronunciamen-
to (sobre o Projeto): favorável, com a Emen-
da nº 1-CCJ, de redação, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen), 
Relator ad hoc: Senador Expedito Júnior: fa-
vorável à Emenda nº 2-Plen, nos termos de 
Subemenda; e 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator: Se-
nador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº 
1-CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na 
forma de Subemenda. 

23  
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. 

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 81, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na 
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo), 
que define prioridades para a destinação de 
produtos de origem animal e vegetal apreen-

didos na forma da lei, alterando as Leis nºs 
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972, 
de 25 de maio de 2000. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a 
2.775, de 2009, das Comissões 

– de Agricultura e Reforma Agrária, Re-
lator: Senador Marcelo Crivella; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior; e 

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador João Durval. 

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 86, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”). 

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 100, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001, 
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso 
e outros Senhores Deputados), que dispõe 
sobre a criação dos Comitês de Estudos e 
Prevenção à Mortalidade Materna. 

Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão 
Santa, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 7, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Solange 
Amaral), que altera o inciso II do caput do art. 
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 -Código Civil (é obrigatório o regime de 
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separação de bens no casamento de pessoa 
maior de 70 anos). 

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 28, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 46, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-
lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente). 

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Paulo Paim. 

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 52, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências. 

Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta. 

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 87, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), 
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica. 

Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece. 

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 104, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz). 

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais. 

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 107, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina. 

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece. 

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 122, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo 
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de 
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março de 1998, de forma a obrigar a realiza-
ção de exames periódicos para avaliar a saú-
de dos atletas e prever a disponibilização de 
equipes de atendimento de emergência em 
competições profissionais. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e 
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de 
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns. 

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 143, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços). 

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e 

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ. 

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 150, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos. 

Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de 
2009, das Comissões 

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009). 

37  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 152, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif), 
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 
de junho de 1993, para dispor sobre a duração 
do trabalho do Assistente Social. 

Parecer favorável, sob nº 582, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Flávio Arns. 

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 156, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 -Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados. 

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, 
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em au-
diência, nos termos do Requerimento nº 636, 
de 2009). 

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 158, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho -CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer. 

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: 
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta. 

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL284



34708 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 173, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que institui o exercício da profissão de Instru-
tor de Trânsito. 

Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mozarildo Cavalcanti. 

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 182, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor). 

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha. 

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 184, DE 2008 

Discussão, em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que dispõe sobre a criação de áre-
as específicas e instalação de assentos para 
pessoas portadoras de deficiência e pessoas 
obesas e dá outras providências. 

Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-
lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece. 

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 187, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências. 

Parecer sob no 1.430, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Renato Casagrande, favorável, nos termos 
da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece. 

44  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 194, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Ricardo 
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, 
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, e dá outras providências, para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem ser-
viços de aferição da pressão arterial. 

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, que apresenta. 

45 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite 
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa. 

46  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 11, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abi-
calil), que dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede 
pública de ensino e dá outras providências. 

Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de 
2009, das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Papaléo Paes, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e 
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– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE. 

47 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 12, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
-Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos. 

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro. 

48  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 13, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-
sado), que fixa critério para instituição de datas 
comemorativas. 

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque. 

49  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 191, DE 2009 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

Recurso nº 18, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dá nova redação ao inciso 
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, 
para alterar a estrutura básica do Ministério 
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério 
do Esporte). 

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá. 

50  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 77, DE 2007 
(Tramitando nos termos dos  

arts. 142 e 143 do Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador João Ribeiro), 
que aprova as contas do Governo Federal, do 
Senado Federal, da Câmara dos Deputados, 
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tri-
bunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Fe-
deral de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da 
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal 
e Territórios e do Ministério Público da União, 
relativas ao exercício de 2003. 

51  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 60, DE 2009  
(Tramitando nos termos dos  

arts. 142 e 143 do Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Gim Argello), que 
aprova as Contas do Governo Federal relativas 
ao Exercício de 2004. 

52  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 226, DE 2006 
(Tramita nos termos dos 

 arts. 142 e 143 do Regimento Comum) 

Discussão, em segundo turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 -Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 
de março de 1952, que dispõe sobre as Co-
missões Parlamentares de Inquérito (tipifica as 
condutas de fazer afirmação falsa ou negar a 
verdade, na condição de indiciado ou acusa-
do, em inquéritos, processos ou Comissões 
Parlamentares de Inquérito). 
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Parecer favorável, sob nº 1.064, de 
2008, da Comissão de Constituição e Jus-
tiça (em audiência, nos termos do Reque-
rimento nº 29, de 2007), Relator: Senador 
Alvaro Dias. 

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. 

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-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 
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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 2007Com-
plementares; 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 Complementar 
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-
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 tra-
mitam 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 Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complemen-
tar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, 
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que 
os Chefes do Poder Executivo e respectivos 
Vices devem se licenciar para concorrer à re-
eleição. 

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 
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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 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com 
as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da 
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que 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-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 
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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-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. 

64  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 

maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com 
as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da 
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que 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-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. 
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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-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. 

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-

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-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; 
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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 
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-Comple-
mentar), Relator: Senador José Jorge, favorá-
vel, 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. 

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-Comple-
mentar), Relator: Senador José Jorge, favorá-
vel, com as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que 
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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. 

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. 

Endereço na Internet: http://www.se-
nado.gov.br/atividade/plenario/sf Informa-
ções: Subsecretaria de Informações -3303-
3325/3572/7279 

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-Comple-
mentar), Relator: Senador José Jorge, favorá-
vel, 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 
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 
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agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com 
as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da 
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que 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 pra-
zo de inelegibilidade 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, 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. 

76  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com 
as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da 
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que 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, 
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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. 

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 Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990. 

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Encerro a presente sessão e convoco outra 
para daqui a um minuto.

(Levanta-se a sessão às 20 horas.)
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Ata da 121ª Sessão, Deliberativa Extraordinária  
em 7 de julho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Marconi Perillo

(Inicia-se a Sessão às 20 horas e 1 minu-

to, e encerra-se às 20 horas e 4 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Gostaria de fazer um apelo aos Senadores e 
Senadoras, para que permaneçam no plenário, a fim 
de que possamos votar todas as PECs que já foram 
iniciadas.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, pela or-
dem.

Apenas para justificar as duas iniciais votações 
para indicação de autoridades. Votei com o Demo-
cratas.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – V. Exª será atendida na forma regimental.
Senadora Lúcia Vânia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Senadora Lúcia Vânia, e, logo após, V. Exª.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, não poderia deixa de externar aqui a minha 
alegria e a minha satisfação em dar o meu voto a favor 
da licença-maternidade por seis meses, obra de autoria 
da grande Senadora Rosalba Ciarlini, que, sem dúvida 
nenhuma, em bom momento, como médica pediatra, 
como uma mulher sensível, dirigiu, com muita sabe-
doria, a Comissão de Assuntos Sociais, levando para 
aquela Comissão um debate de alto nível, um debate 
qualificado, que redundou em todo esse trabalho, com 
a votação de um projeto dessa envergadura.

Quero cumprimentá-la e, ao fazê-lo, quero cum-
primentar toda a Bancada feminina do Senado, que 
cerrou fileiras ao lado da Rosalba, estendendo os 
cumprimentos aos homens e, principalmente, ao nos-
so médico Mozarildo, que tem sido nosso parceiro na 
Comissão de Assuntos Sociais.

Portanto, Rosalba, receba o abraço, o carinho das 
suas companheiras e a gratidão da mulher brasileira, 
principalmente daquela mais humilde, que precisa es-
tar ao lado do seu filho, para amamentá-lo, enfim, para 
lhe dar todo seu conforto e calor materno.

Portanto, muito obrigada. Felicidades para você. 
Que Deus a ilumine, para que, em novos caminhos que 
vai trilhar, tenha a sabedoria, a eficiência e a competên-
cia que demonstrou aqui no Senado da República.

Muito obrigada.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PMDB – 
GO) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 14, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em segun-
do turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 14, de 2008, tendo como primeiro sig-
natário o Senador Antonio Carlos Júnior, que 
altera o Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias para tornar permanente o Fundo 
de Combate e Erradicação da Pobreza.

Parecer sob nº 1.032, de 2010, da Co-
missão de Diretora, oferecendo a redação para 
o segundo turno.

Em discussão. (Pausa.)
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima ses-

são deliberativa, para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PMDB – 

GO) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 17, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em segun-
do turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 17, de 2008, tendo como primeiro signa-
tário o Senador Arthur Virgílio, que acrescenta 
artigos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (prorrogação dos benefícios para 
a Zona Franca de Manaus). 

Parecer sob nº 1.031, de 2010, da Co-
missão de Diretora, oferecendo a redação para 
o segundo turno.

A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 42, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em segun-
do turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 42, de 2008 (nº 138/2003, na Câmara 
dos Deputados, tendo como primeiro signatá-
rio o Deputado Sandes Júnior), que altera a 
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denominação do Capítulo VII do Título VIII da 
Constituição Federal e modifica o seu art. 227 
(dispõe sobre a proteção dos direitos econô-
micos, sociais e culturais da juventude).

Parecer sob nº 1.033, de 2010, da Co-
missão de Diretora, oferecendo a redação para 
o segundo turno.

Em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 

sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 51, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 51, de 2003, tendo como primei-
ro 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 sob nº 1.034, de 2010, da Co-
missão de Diretora, oferecendo a redação para 
o segundo turno.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 

sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 89, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em segun-
do 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 1.035, de 2010, da Co-
missão de Diretora, oferecendo a redação para 
o segundo turno.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, a matéria 

constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibe-
rativa para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 64, DE 2007

Primeira sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 64, de 2007, tendo como primeira 
signatária a Senadora Rosalba Ciarlini, que 
altera a redação do inciso XVIII do art. 7° da 
Constituição Federal, para aumentar para cento 
e oitenta dias a duração do período da licença 
à gestante.

Parecer sob nº 1.036, de 2010, da Co-
missão de Diretora, oferecendo a redação para 
o segundo turno.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 

sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 17, DE 2010

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 17, de 2010, tendo como primeiro 
signatário o Senador Romero Jucá, que altera 
o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 
1998, para dispor sobre o quadro de servido-
res civis e militares dos ex-Territórios Federais 
do Amapá e de Roraima.

Parecer sob nº 1.032-A, de 2010, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, de redação.

Em discussão a proposta e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-las, encerro 

a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 

sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Declaro encerrada a presente sessão e convoco, 
em seguida, outra sessão extraordinária.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 4 
minutos.)
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Ata da 122ª Sessão, Deliberativa Extraordinária  
em 7 de julho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Marconi Perillo

(Inicia-se a Sessão às 20 horas e 5 minu-
tos, e encerra-se às 20 horas e 7 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção, iniciamos os nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 14, DE 2008

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 14, de 2008, tendo como primeiro 
signatário o Senador Antonio Carlos Júnior, que 
altera o Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias para tornar permanente o Fundo 
de Combate e erradicação da Pobreza.

Parecer sob nº 1.032, de 2010, da Co-
missão de Diretora, oferecendo a redação para 
o segundo turno.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Encerrada a discussão, a matéria constará da 

Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa, para 
prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item 2:

 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 17, DE 2008

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 17, de 2008, tendo como primeiro 
signatário o Senador Arthur Virgílio, que acres-
centa artigos ao Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias (prorrogação dos benefícios 
para a Zona Franca de Manaus).

Parecer sob nº 1.031, de 2010, da Co-
missão de Diretora, oferecendo a redação para 
o segundo turno.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxi-

ma sessão deliberativa, para prosseguimento da dis-
cussão.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 42, DE 2008

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 42, de 2008 (nº 138/2003, na Câmara 
dos Deputados, tendo como primeiro signatá-
rio o Deputado Sandes Júnior), que altera a 
denominação do Capítulo VII do Título VIII da 
Constituição Federal e modifica o seu art. 227 
(dispõe sobre a proteção dos direitos econô-
micos, sociais e culturais da juventude).

Parecer sob nº 1.033, de 2010, da Co-
missão de Diretora, oferecendo a redação para 
o segundo turno.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxi-

ma sessão deliberativa, para prosseguimento da dis-
cussão.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 51, DE 2003

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 51, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Demóstenes Torres, que 
dá nova redação ao §4º do art. 225 da Cons-
tituição Federal, para incluir o Cerrado e a 
Caatinga entre os biomas considerados pa-
trimônio nacional.

Parecer sob nº 1.034, de 2010, da Co-
missão de Diretora, oferecendo a redação para 
o segundo turno.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxi-

ma sessão deliberativa, para prosseguimento da dis-
cussão.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 89, DE 2003

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 89, de 2003, tendo como primeira 
signatária a Senadora Ideli Salvatti, que dá 
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nova redação aos arts. 93 e 95 da Constituição 
Federal, para impedir a utilização da aposen-
tadoria dos magistrados como medida disci-
plinar e permitir a perda de cargo, nos casos 
que estabelece.

Parecer sob nº 1.035, de 2010, da Co-
missão de Diretora, oferecendo a redação para 
o segundo turno.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxi-

ma sessão deliberativa, para prosseguimento da dis-
cussão.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 64, DE 2007

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 64, de 2007, tendo como primeira 
signatária a Senadora Rosalba Ciarlini, que 
altera a redação do inciso XVIII do art. 7º da 
Constituição Federal, para aumentar para cento 
e oitenta dias a duração do período de licença 
à gestante.

Parecer sob nº 1.036, de 2010, da Co-
missão de Diretora, oferecendo a redação para 
o segundo turno.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Encerrada a discussão.

A matéria constará da Ordem do Dia da próxi-
ma sessão deliberativa, para prosseguimento da dis-
cussão.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 17, DE 2010

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 17, de 2010, tendo como primeiro 
signatário o Senador Romero Jucá, que altera 
o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 
1998, para dispor sobre o quadro de servido-
res civis e militares dos ex-Territórios Federais 
do Amapá e de Roraima.

Parecer sob nº 1.032-A, de 2010, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, de redação.

Em discussão a proposta e a emenda. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxi-

ma sessão deliberativa, para prosseguimento da dis-
cussão.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Encerro a presente sessão extraordinária e 
convoco outra, em caráter extraordinário, para daqui 
a 30 segundos.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 7 
minutos.)
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Ata da 123ª Sessão, Deliberativa Extraordinária  
em 7 de julho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Marconi Perillo, da Sra. Serys Slhessarenko, e dos 
Srs. Jorge Yanai e Arthur Virgílio

(Inicia-se a Sessão às 20 horas e 8 minu-
tos, e encerra-se às 23 horas e 25 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Há número regimental. Declaro aberta a ses-
são.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo PSDB – 
GO) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Eduar-
do Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
é importante votarmos os designados para o Cade, 
pergunto se está assegurado que faremos a tempo 
a votação dessas autoridades, garantindo o quorum, 
porque é relevante.

Então, apenas essa indagação que formulo a 
V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Se eu tiver oportunidade de dar curso à ses-
são, como estou fazendo até aqui, com certeza, nós 
votaremos todas as matérias.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 17, DE 2008 

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 17, de 2008, tendo como 
primeiro signatário o Senador Arthur Virgílio, 
que acrescenta artigos ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (prorrogação dos 
benefícios para a Zona Franca de Manaus).

Parecer sob nº 1.031, de 2010, da Co-
missão Diretora, oferecendo a redação para 
o segundo turno.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Ainda 
está no primeiro turno? Há duas 17, então.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Esta é a de 2008, do Senador Arthur Virgílio.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – De 2008. 
Está bem.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Em discussão a proposta. (Pausa.)

Encerrada a discussão.

Passa-se à votação.
Votação da proposta, em segundo turno.
Os Srs. Líderes poderão orientar as suas res-

pectivas Bancadas.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Lide-
rança do Governo encaminha o voto “sim”, Sr. Presi-
dente, a favor da Zona Franca de Manaus.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, o PSDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Solicito aos Senadores agilidade na votação para 
que possamos votar todas as PECs ainda hoje.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – O PR vota “sim”.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – O Demo-
cratas vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
O Partido dos Trabalhadores vota “sim” e reconhece 
o empenho do Senador Arthur Virgílio a favor desta 
matéria.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr. 
Presidente, o PMDB vota “sim”, com o mesmo entu-
siasmo com que votamos no primeiro turno.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Sr. Presi-
dente, o PDT vota “sim”, a favor da extensão da Zona 
Franca de Manaus.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra o Presidente Sarney.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Só para 
dizer que vim para o plenário a fim de dar o meu voto 
para a Zona Franca de Manaus. Como eu disse, sempre 
ajudei todas as iniciativas destinadas à sua existência 
e ao seu fortalecimento.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência registra a palavra, pela ordem, 
do ilustre Presidente José Sarney.

Faço um apelo a todos os Srs. Senadores e Se-
nadores que se encontram em outras dependências da 
Casa para que acorram ao plenário, a fim de prosseguir-
mos e encerrarmos as votações em segundo turno.

Senador Magno Malta com a palavra.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, quero convocar a 
Bancada do meu Partido – embora o Líder esteja ali, 
e o Presidente desta Agremiação, Alfredo Nascimento, 
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está sentado ali – para que votemos. Mas registro o 
meu voto com muita satisfação pela licença-materni-
dade de seis meses.

Sr. Presidente, V. Exª, que foi um grande Gover-
nador e é um jovem – foi Governador muito jovem e 
continua jovem –, hoje aprovamos coisas muito signi-
ficativas. Uma quero ressaltar por causa de um episó-
dio negativo: a PEC da Juventude. Uma jovem, com 
requintes de crueldade, foi esquartejada nesse episó-
dio do goleiro Bruno.

Alguns Senadores, quando toco nesse assun-
to, esbravejam para os outros, mas vou continuar me 
levantando e abrindo minha boca, porque tenho todo 
direito. Fui eleito pelo povo do Espírito Santo para de-
fender a sociedade brasileira.

Uma jovem – e agora votamos a licença-mater-
nidade –, essa jovem, Senador Marconi Perillo, é mãe 
há quatro meses, uma criança de quatro meses. O Bra-
sil está todo ligado – a Globo News está ao vivo, um 
monte de coisas ao vivo – diante dessa barbaridade. 
A PEC da Juventude. E o episódio envolve um jovem, 
esse jovem goleiro do Flamengo que tem uma história 
de luta. Foi criado pela avó. Uma história que conheço 
porque acompanhei. Chegou aonde chegou.

Um jovem de 17 anos de idade. No final, a culpa 
da morte dessa moça vai cair nas costas desse rapaz 
de 17 anos, desse macho, desse homem que deu uma 
coronhada na moça. Diz ele que deu as três coronha-
das. Depois vai ficar impune, porque é menor.

É hora de discutirmos a redução da maioridade 
penal! E isso traz à luz uma série de coisas.

E eu dou com satisfação o meu voto, neste mo-
mento, abraçando a Senadora Patrícia Saboya, que 
aqui não está, por esse projeto tão importante de 
licença-maternidade de seis meses e refletindo so-
bre esses dois bons episódios e sobre esse terceiro 
episódio a que a sociedade brasileira assiste com o 
coração dolorido.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Senador Arthur Virgílio, podemos abrir o pai-
nel? (Pausa.)

Senador Edison Lobão. (Pausa.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – Sr. 

Presidente, eu pediria a V. Exª que fizesse novamente 
um apelo para que os Senadores que se encontram na 
Casa viessem, porque, com um quorum de 55, acho 
que nós teríamos segurança. As matérias são de ex-
trema relevância. Talvez V. Exª pudesse novamente 
fazer esse apelo.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência faz um apelo a todos os Sena-
dores e Senadoras que se encontram em outras de-
pendências do Senado, desta Casa, para que compa-
reçam ao plenário, a fim de prosseguirmos na votação 
de todas essas PECs, que são de muita importância 
para o País.

Vou encerrar a votação. (Pausa.)
Encerrada a votação.
Vamos abrir o painel. (Pausa.)
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Votaram SIM, 53 Srs. Senadores.

Não houve votos contrários.
Não houve abstenção.
Total: 53 votos.
Aprovada a PEC nº 17, que interessa à Zona 

Franca de Manaus, que prorroga os incentivos fiscais 
até o ano 2033, de autoria do Ilustre Senador, grande 
amazonense, Arthur Virgílio.

A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 

– GO) – 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 42, DE 2008

Terceira e última votação e discussão, 
em segundo turno, da PEC, tendo como pri-
meiro signatário...

Senador Antonio Carlos, houve um en-
gano aqui. Não se preocupe que a gente vai 
corrigir.

Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 14, DE 2008

Proposta de Emenda à Constituição nº 
14, de 2008, tendo como primeiro signatário 
o Senador Antonio Carlos Júnior, que altera 
o Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para tornar permanente o Fundo de 
Combate e Erradicação da Pobreza.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Votação da proposta, em segundo turno.
Os Srs. Líderes poderão orientar as suas res-

pectivas Bancadas.
As Srªs e Srs. Senadores já podem votar.
Vamos abrir o painel.

(Procede-se à votação.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presi-
dente, o Democratas vota com a iniciativa que lhe coube 
lá atrás. Através do Senador Antônio Carlos Magalhães, 
que criou os fundamentos e que levou à aprovação da 
criação do Fundo de Combate à Pobreza, que gerou 
um mundo de iniciativas, ao longo de alguns governos, 
voltados para o combate à pobreza.

É um dos orgulhos do Partido ter criado, através 
de um de seus mais ilustres membros, já falecido, o 
Senador Antonio Carlos Magalhães, um instrumento 

efetivo de combate à pobreza, um dos males do nos-
so País. E nós estamos, agora, por iniciativa de ACM 
Júnior, nosso companheiro, Senador, filho do saudoso 
Senador, prorrogando por mais alguns anos a existên-
cia do Fundo de Combate à Pobreza. Esgotamos uma 
matéria que nós julgamos ter sido da nossa lavra, da 
nossa iniciativa. E votamos, com muito orgulho, uma 
matéria que vem de longe com o carimbo do PFL, hoje 
Democratas.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra o Senador Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Com re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Marconi 
Perillo, desejo, em breve intervenção, solidarizar-me 
com a manifestação do nosso Líder José Agripino ao 
destacar a importância da iniciativa do saudos Senador 
Antonio Carlos Magalhães, criando o Fundo Nacional 
contra a Pobreza. Devo dizer que a iniciativa do Sua 
Excelência tem produzido bons resultados. Acredito 
que, por instrumentos dessa natureza, reduziremos 
a pobreza em nosso País, fazendo-o de forma con-
sistente e articulada compatível com os interesses da 
sociedade brasileira. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo PSDB – GO) 
– Tem V. Exª a palavra o Senador Demóstenes.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Sr. Presidente, eu tive a oportunidade de ser o Relator 
dessa Proposta de Emenda à Constituição que pere-
niza o Fundo de Combate à Pobreza. É extremamente 
importante para o Brasil.

Nós temos conseguido há muito tempo reduzir 
a pobreza no País, mas ainda temos uma situação de 
extrema gravidade. Mesmo em época de calamidade, 
os pobres que aparecem, aqueles que são vítimas, te-
mos que acudir. E esse fundo, de iniciativa do saudoso 
Senador Antonio Carlos Magalhães e que permanece 
agora com seu filho Antonio Carlos Magalhães Júnior, 
mostra suficiente espírito público deste nosso grande 
Senador e do Senado Federal. 

Muitos tentaram limitar isso a cinco anos, 10 
anos, 15 anos, 20 anos, mas o Senado optou sabia-
mente por deixar sem uma data. A partir do momento 
em que a pobreza não for mais um problema no Bra-
sil, nós, evidentemente, trataremos de fazer com que 
esse fundo não subsista mais. Mas hoje é importante 
que ele exista e exista sem um termo, sem uma data 
para acabar. Enquanto existirem esses projetos sociais, 
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têm quer implementados. Louvo a iniciativa, primeiro, 
em memória do Senador Antonio Carlos Magalhães 
e aqui, de corpo presente, o nosso querido Senador 
Antonio Carlos Magalhães Júnior.

Durante o discurso do Sr. Demóstenes 
Torres, o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Sarney, Presidente.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente. Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senadora Lúcia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, eu quero também saudar a memória do 
ex-Senador Antonio Carlos Magalhães, que realmen-
te foi uma pessoa de vanguarda. Ele criou esse fundo 
da pobreza e deu corpo àquilo que nós já havíamos 
implementado no Governo Fernando Henrique Cardo-
so, transformando a assistência social em uma política 
pública. A partir da criação do Fundo da Pobreza, nós 
deixamos de ver a assistência social como uma cari-
dade, como um favor, e ela passou a ser uma política 
pública implementada nos três níveis de governo. 

Este fundo da pobreza é responsável pelos pro-
gramas de transferência de renda, é responsável pelo 
PETI – Programa de Erradicação de Trabalho Infantil 
–, é responsável pela nova visão que temos hoje de 
tratamento e de assistência ao idoso e à pessoa por-
tadora de deficiência. Este fundo é responsável pela 
nova assistência social que fez a fusão dos progra-
mas de transferência de renda, que hoje constitui o 
Bolsa Família. 

Portanto, quero aqui evidenciar a importância da 
prorrogação deste fundo, uma vez que temos ainda 
grandes desafios pela frente. E hoje nós temos uma 
assistência social já institucionalizada, mas que pre-
cisará ainda de um longo tempo para que possamos 
realmente erradicar à pobreza.

Portanto, deixo aqui os meus cumprimentos ao 
Relator e deixo também os meus cumprimentos ao 
nosso querido e saudoso Antonio Carlos Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Senador Eduardo Suplicy pediu a palavra desde 
a sessão passada.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Marcelo Crivella, também, Sr. Presidente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, enquanto o Senador Eduardo suplicy se 
dirige à tribuna, quero apenas recomendar o que tal-
vez nem precise, que os Senadores do PSDB vo-
tem a favor dessa idéia absolutamente oportuna, sem 
sensível e genial do falecido Senador Antonio Carlos 
Magalhães.

O Senador Antonio Carlos Magalhães, que da-
quele canto, ali à direita, dizia as suas palavras duras 
e também manifestava as suas ternuras, o Senador 
Antonio Carlos foi obstinado. Eu era Líder do Governo 
naquela época e me recordo da sua bravura, da sua 
insistência, de como enfrentava todos os nãos que qual-
quer membro da equipe econômica lhe pudesse dizer. 
O fato é que foi aí o embrião de tudo que é programa 
social compensatório que possa existir neste País. 

Então, minha homenagem ao Senador Antonio 
Carlos Magalhães, na figura do seu filho Antonio Car-
los Júnior e desse jovem e brilhante Deputado que é 
Antonio Carlos Magalhães Neto. Eu acabo homena-
geando, enfim, todos aqueles que têm sensibilidade 
social e vontade de viver num País mais justo.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

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

– O Senador Suplicy está com a palavra para enca-
minhar.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
encaminhar.) – Sr. Presidente, Senador José Sarney, 
algumas vezes, tive divergências com o Senador An-
tonio Carlos Magalhães, mas, prezado Senador An-
tonio Carlos Júnior, foram muitas as vezes em que 
tive diálogos...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Suplicy, V. Exª me dá licença de eu fazer 
a apuração?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Claro.

(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 52 Srs. Senadores.

Total: 52 votos.
A Proposta de Emenda à Constituição foi apro-

vada.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

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

– Ela vai à Câmara dos Deputados.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Sem revisão do orador.) – Foram muitas as ocasiões, 
Senador Antonio Carlos Júnior, em que, com seu pai, 
dialoguei, sobretudo no que diz respeito aos temas de 
combate à pobreza.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Suplicy, acho que V. Exª vai ficar satisfeito 
com a matéria que vou anunciar – e, depois, V. Exª vai 
continuar falando.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Trata-se da PEC da Juventude. 

Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 42, DE 2008

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição, tendo como primeiro signatá-
rio o Deputado Sandes Júnior, que altera a 
denominação do capítulo VII, dispõe sobre a 
proteção dos direitos econômicos, sociais e 
culturais da juventude.

Em discussão a proposta. (Pausa.)

Não tendo quem queira discutir, encerro a dis-
cussão.

Passamos à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Tem a palavra o Senador Eduardo Suplicy. V. Exª 
continua com a palavra.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente, o Democratas vota “sim” entusiasticamente 
e convoca os Srs. Senadores para virem ao plenário 
para garantir o quórum. A PEC da Juventude, o voto 
é “sim”.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, o PSDB faz o mesmo e até extrapola. Pede 
a todos os Senadores presentes na Casa que compa-
reçam, de qualquer partido que sejam, para cumpri-
rem com esse dever para com a juventude brasileira. 

O ideal é nós nos mantemos aqui até a votação da úl-
tima emenda para cumprirmos os compromissos que 
assumimos no dia de hoje, Sr. Presidente. 

Portanto, o PSDB vota de maneira entusiasma-
da “sim”.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Presidente 
Sarney, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos ouvir o Senador Suplicy, que ele vai ser bre-
ve, e nós, em seguida, daremos a palavra ao nosso 
colega.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sim, Sr. Presidente, anuncio que nós, do Partido dos 
Trabalhadores, somos favoráveis e indico, como Vice-
Líder do PT, o voto “sim” à PEC da Juventude.

Quero aqui dizer de quanto a proposta do Fundo 
de Combate à Pobreza gerou, dentre outras, a própria 
constituição da Comissão de Combater à Pobreza, 
que foi presidida pelo Senador Maguito Vilela e que 
teve como relatora a Senadora Marina Silva, cujo re-
latório final justamente encaminhava a proposta da 
constituição do Fundo e de medidas para erradicação 
da pobreza. 

Um dos momentos altos dos trabalhos daquela 
Comissão foi quando fomos à residência do nosso maior 
economista, Celso Furtado, para ouvirmos o seu de-
poimento de grande relevância sobre quais seriam as 
medidas necessárias para o combate à pobreza.

A propósito, Sr. Presidente, gostaria de transmitir 
que, relacionado a esse tema, na semana passada, 
realizou-se, com mais de 500 participantes, na Uni-
versidade de São Paulo, na Faculdade de Economia e 
Administração da USP, o 13º Congresso Internacional 
da Rede Mundial da Renda Básica, assunto sobre o 
qual falarei amanhã à tarde para poder ser breve nes-
te momento.

Muito obrigado.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Sr. Presi-

dente, o PDT orienta os Senadores a votarem “sim” à 
PEC da Juventude.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

Obrigada, Sr. Presidente.
Eu gostaria de parabenizar o Senador ACM Jú-

nior pela permanência da PEC do Fundo da Pobreza, 
criado há dez anos pelo seu pai, Antonio Carlos Ma-
galhães. Agora, não mais precisaremos renovar esse 
fundo, que, na verdade, pode ser usado para várias 
ações. Não significa que estaremos estimulando ou 
pensando que a pobreza no Brasil não terá fim, mas 
temos um longo caminho para que um terço da popu-
lação brasileira saia da fome, como indicou o IBGE, 
nesta semana, em uma pesquisa muito triste, que 
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ainda diz que um terço dos brasileiros passam fome 
extrema ou passam fome, às vezes, em alguns dias, 
em algumas refeições.

Diante desses números do IBGE, é muito apro-
priada a votação do Senado à unanimidade para re-
compor, indefinidamente, o Fundo da Pobreza, criado 
por Antonio Carlos Magalhães e agora renovado por 
seu filho Antonio Carlos Júnior. Esse Fundo da Pobreza 
foi criado no ano de 2000, quando Fernando Henrique 
Cardoso teve a oportunidade, depois da sua criação, de 
implementar o Bolsa Escola, um programa de transfe-
rência de renda que evoluiu para o atual Bolsa Família 
no Governo Lula.

Também quero aqui registrar, Sr. Presidente, a 
importância da votação do Projeto de Lei de origem 
da Câmara, de Sarney Filho, a respeito da divisão 
das competências relativas à proteção ambiental. Isso 
traz segurança jurídica ao País. Definir as funções de 
Estados, Municípios e União, estava mais do que na 
hora de fazê-lo, pois essa sobreposição de funções 

na questão ambiental estava trazendo insegurança e 
afastando as atividades empresariais do País, atrapa-
lhando os empresários a investir.

Por último, ainda, votamos o Seguro Rural, tam-
bém muito apropriado. É importantíssimo para o País e 
para os produtores rurais o nosso Seguro Rural, enfim 
aprovado também por unanimidade.

Agora, há a PEC da Juventude. Parabéns aos 
nossos jovens! Precisamos, efetivamente, combater 
principalmente o aumento do consumo de crack nes-
te País e concentrar todos os nossos esforços – de 
todos os jovens, idosos e até das crianças, de todos 
os brasileiros – no combate a essa terrível praga que 
está aumentando a cada dia no Brasil.

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

– Vamos apurar a votação e eu lhe daria a palavra, a 
senhora podia continuar falando.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 52 Srs. Senadores... 

(Manifestação nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– As Galerias não podem se manifestar, na forma re-
gimental.

Aprovada a proposta, a Presidência tomará as 
providências necessárias à promulgação da emenda 
constitucional.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador César Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela 
ordem.) – V. Exª poderia me dar a palavra após anun-
ciar a próxima votação.

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

Eu peço aos Srs. Senadores, para avançarmos 
nos nossos trabalhos, que nós votemos, depois então 
teríamos prazo para que cada um expressasse suas 
posições.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 51, DE 2003.

Proposta de Emenda à Constituição nº 51, 
de 2003, tendo como primeiro signatário o Se-
nador 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.

Discussão da proposta.
Sem oradores, encerrada a discussão.
E vamos abrir o painel para a votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª pode falar.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria tam-
bém de aqui consignar a minha gratidão ao Senador 
Antonio Carlos Magalhães.

À época, eu era Governador do Estado, no ano 
de 2000, e me recordo muito bem da oportunidade, 
quando ele me disse que ia lutar com todas as forças 
e prestígio que ele tinha no Congresso Nacional para 
aprovar o Fundo de Combate à Pobreza. E assim o fez. 
Com muita determinação, muita vontade, muita garra, 
ele o aprovou, inclusive, naquela época, com muita in-
compreensão. Queria o Senador Antonio Carlos Ma-

galhães atender uma parcela da população brasileira 
que precisava ter um fundo como esse. 

Inclusive esse fundo permitiu que o Governo Fe-
deral de então criasse projetos importantes para o País, 
como um projeto chamado Alvorada, que foi tocado 
pela Funasa, com obras de saneamento, de melhoria 
habitacional, de uma série de ações a partir do Fundo 
de Combate à Pobreza. Inspirou também o Senador 
Antonio Carlos Magalhães que eu, como Governador 
da Bahia, criasse um Fundo de Combate à Pobreza Es-
tadual e criasse uma Secretaria Estadual de Combate 
à Pobreza, Sr. Presidente, que, felizmente, foi mantida 
pelo governo que me sucedeu, do Governador Paulo 
Souto, e pelo atual, do Governador Jaques Wagner. 
Foi mantida a Secretaria de Combate à Pobreza e lá 
está o Fundo de Combate à Pobreza Estadual, que 
arrecada em torno de 400 a 500 milhões por ano para 
exatamente atuar com uma parcela importante de re-
cursos para atendimento das necessidades dos mais 
carentes do Estado da Bahia.

Então, agora que o Senador Antonio Carlos Jú-
nior aqui sucedeu o seu pai, ele faz muito bem quando 
transforma o Fundo de Combate à Pobreza em uma 
ação permanente, recurso permanente, para que nós 
tenhamos um país mais justo e mais equilibrado entre 
as diversas classes sociais do nosso País. 

Portanto, queria consignar as minhas homena-
gens pretéritas ao Senador Antonio Carlos, que já se 
foi, mas que deixou esse exemplo que hoje aqui é se-
guido pelo seu filho Senador Antonio Carlos Júnior.

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

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

dem, Presidente Sarney.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Pre-

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

– Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro. Em seguida, Se-
nador Tião Viana e Senador Marco Maciel.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente José Sarney, tive 
que me ausentar para um audiência externa...

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

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – ...e não 
votei o 2º turno das PECs de Combate à Pobreza e da 
Juventude, mas quero deixar registrado o voto “sim” 
em todas as duas, parabenizando o Senador Antonio 
Carlos Júnior por ter concluído o trabalho iniciado por 
seu pai, saudoso Senador Antonio Carlos Magalhães, 
e parabenizar a juventude pela vitória definitiva com a 
aprovação da PEC em homenagem e para que possa-
mos trabalhar em favor dessa juventude do Brasil.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente Sarney.

Apenas para solicitar ao Plenário, aos Srs. Se-
nadores para que possamos colaborar com a Mesa, 
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porque temos ainda a votação do relatório da LDO na 
Comissão Mista de Orçamento hoje, senão, vamos in-
viabilizar a votação da LDO. Apenas a parte de desta-
ques. Seria uma grande ajuda do Senado à Comissão 
se pudéssemos colaborar com a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– E à entrada em férias do Congresso.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Pre-
sidente José Sarney...

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

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pela ordem. 
Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de, 
em rápidas palavras, mencionar a importância da PEC que 
vamos votar agora. Ela inclui, entre os biomas nacionais, o 
Cerrado e a Caatinga. O primeiro subscritor é o nobre Se-
nador Demóstenes Torres. Acredito que, com a aprovação 
dessa PEC, estaremos dando guarida constitucional ao 

Cerrado e, ao mesmo tempo, permitindo a conservação 
do único bioma existente no País, que é a Caatinga.

Há algo semelhante na África, mas nada é compa-
rável à Caatinga que se situa no Nordeste brasileiro. 

Daí por que, com a aprovação dessa PEC, es-
taremos, a um só tempo, aumentando a proteção à 
diversidade ecológica brasileira, não somente pelo re-
conhecimento do Cerrado, mas, também e sobretudo, 
pelo reconhecimento da Caatinga como um bioma que 
deve ser preservado, em que pesem as vicissitudes 
que atravessa o semiárido nordestino.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Antes de dar a palavra a V. Exª, vou proceder à apuração.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 51 Srs. Senadores; e NÃO...

Alguém errou na votação.
Total: 52 votos.
A matéria foi aprovada.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, como primeiro sig-
natário, quero agradecer aos Srs. Senadores.

Estamos transformando o Cerrado e a Caatinga 
em patrimônio nacional, equiparando esses biomas à 
Floresta Amazônica e ao Pantanal.

Parecia, depois da Constituição, que o Cerrado e 
a Caatinga na realidade eram um sub-patrimônio, algo 
que não merecia ser preservado ou compatibilizado com 
o desenvolvimento nacional. Essa PEC repara um erro 
histórico da Assembléia Nacional Constituinte.

Inserimos, definitivamente, na Constituição bra-
sileira, a preservação com desenvolvimento. Isso não 
prejudica em nada o desenvolvimento brasileiro. E o 
Cerrado hoje está plenamente integrado à produção 
nacional, é um dos grandes produtores de grãos, um 
dos grandes produtores de leite, de carne, não só para 
o Brasil, mas para o mundo todo.

Muito obrigado aos Srs. Senadores, pela confian-
ça, pelo crédito. É um grande passo que damos para a 
preservação do cerrado e a caatinga no Brasil.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – ...parecer da Comissão, oferecendo a redação 
da matéria.

É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo objeção, declaro aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Sr. Presidente, peço para constar o meu 
voto como favorável à PEC de autoria do Senador De-
móstenes Torres. Obrigado.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente, uma ponderação. Há algumas matérias que 
podem ser objeto de acordo e que poderão ser vota-
das amanhã, na medida em que o Plenário esteja de 
acordo em manter o painel com o quórum de hoje.

Algumas matérias individuais, alguns requeri-
mentos, alguns fatos consensuais poderão ser votados 
amanhã. E gostaria que V. Exª submetesse ao Ple-
nário a manutenção do painel com o número de hoje 
para a deliberação de coisas consensuais na sessão 
de amanhã.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – Sr. 
Presidente, se for possível votar a PEC nº 89...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Submeto ao Plenário a manutenção do painel para 
a sessão de amanhã. (Pausa.)

Não havendo nenhuma manifestação contrária, 
fica aprovado.

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

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

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr. 
Presidente, na verdade, acertamos que haveria um 
esforço concentrado para o dia de ontem e de hoje. 
Então, algumas matérias como, por exemplo, o Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos, eu gostaria de votar, 
de estar presente. E, se ele pudesse ser votado hoje, 
porque amanhã, claro, fizemos todos os compromis-
sos nos nossos Estados. A mim não cria nenhuma di-
ficuldade sair daqui meia-noite, uma hora da manhã, 
mas, que possamos votar todos esse projetos no dia 
de hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos começar a votação da proposta, vamos man-
ter o painel, porque vamos ter sessão do Congresso 
Nacional amanhã pela manhã.

Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 89, DE 2003

Terceira sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta da 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 Constituição 

Federal, para impedir a utilização da aposen-
tadoria dos magistrados como medida disci-
plinar e permitir a perda de cargo, nos casos 
que estabelece.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Encerrada a discussão, passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Presidente 
Sarney... Senador Zambiasi, Presidente Sarney.

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

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Sem revi-
são do orador.) – Faço um apelo ao Presidente Sarney 
e ao Plenário para que possamos aproveitar o quórum 
e aprovar, aqui em plenário, os Ministros que o plenário 
da Comissão de Constituição e Justiça aprovou pela 
manhã e que encaminhou a este Plenário para apro-
vação. Se possível, podemos aprovar hoje, ainda esta 
noite, aproveitando o quórum presente.

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

– Já propus às Lideranças aqui, a alguns que falaram 
comigo, que nós intercalássemos, entre a votação de 
uma emenda e outra, a votação dos Ministros. Infeliz-
mente, eles não concordaram, pedindo que continu-
ássemos na votação das emendas. 

Assim, V. Exª faça um apelo ao Plenário e, se o 
Plenário concordar, nós votaremos imediatamente os 
dois Ministros. Eu já tinha pedido nesse sentido.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Então, 
reforço o meu apelo ao Plenário para que, logo após a 
votação das emendas, possamos colocar em votação 
os Ministros aprovados hoje na CCJ para o STJ.

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

– E a votação de Ministros é muito rápida, porque nós 
não teremos a discussão que estamos tendo nessas 
diversas matérias.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Se o Plenário concordar, assim será feito: depois desta 
votação, submeteremos os dois Ministros. (Pausa.)

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Presi-
dente Sarney, pela ordem.

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

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador Sarney, eu quero 
também me solidarizar com o Senador Sérgio Zambia-
si, para nós colocarmos também em votação, hoje, os 
nomes dos Ministros indicados para o Superior Tribunal 
de Justiça. Eu acho que nós temos quórum suficiente; 
caso contrário, amanhã, dificilmente, será votado, só 
para a próxima semana. E, amanhã, eu imagino, que 
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praticamente os trabalhos estarão encerrados, tendo 
em vista que a LDO já está de forma consensual, haja 
vista que o painel vai prevalecer, para nós votarmos. 
Acho válido e meritório, meu Líder, José Agripino, que 
V. Exª articule os demais Líderes para votarmos tam-
bém essa matéria muito importante.

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

– Parabenizo V. Exª por ter tido maior sucesso que a 
Mesa na tentativa de colocarmos imediatamente a vo-
tação dos Ministros. 

Peço aos Srs. Senadores que compareçam ao 
plenário para terminarmos a votação em segundo turno 
da Emenda nº 89, que estamos votando.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma 
sugestão à Mesa. Nós temos dois, a indicação de dois 
ministros do STJ sobre a mesa. Após essa votação, 
V. Exª colocar em apreciação logo, imediatamente, a 
indicação dos dois Ministros do STJ, que foram apre-
ciados e aprovados hoje na CCJ, e que, se não forem 
aprovados hoje, não sei se haverá quórum em agosto 
e setembro para apreciação e aprovação dos nomes 
de S. Exªs. A sugestão que dou a V. Exª e ao Plenário 
é que, logo em seguida, votemos a indicação dos dois 
Ministros do STJ. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Foi a proposta que fiz a V. Exª há pouco e que V. Exª 
recusou, mas fico feliz que V. Exª tenha aceito.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – É que foi 
votada já a PEC do Cerrado, Sr. Presidente.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr. 
Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senadora ...

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Fá-
tima Cleide, Presidente. 

Sr. Presidente, da mesma maneira, eu gostaria 
de solicitar ... 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A senhora me permite chamá-la Senadora Fátima?

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Se-
nadora Fátima, é isso mesmo.

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

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, da 
mesma forma, nós gostaríamos de solicitar a V. Exª que 
colocasse também em votação as três autoridades do 
Cade. O Cade está inviabilizado nos seus trabalhos 

em função da necessidade de votarmos os três nomes 
para a sua diretoria.

E gostaria também, Sr. Presidente, de solicitar 
prioridade, hoje à noite, para a votação do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009, da Deputada Sandra 
Rosado, que fixa critério para instituição de datas co-
memorativas. Já está pronto na Mesa para votar. Muito 
obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Senador Marcelo Crivella e, depois, Senador Suplicy.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero me 
somar aos Senadores que fazem apelo a V. Exª para 
nós votarmos. Sei que V. Exª vai atender, mas quero 
deixar consignado: a juíza indicada para o Superior 
Tribunal de Justiça é uma ilustre dama da minha terra, 
Isabel Gallotti, e, certamente, está assistindo à nos-
sa sessão. Eu gostaria de mostrar a ela e ao povo do 
Rio de Janeiro que tenho o maior interesse que uma 
expressão da estirpe dela, da magistratura da minha 
terra possa ocupar esse cargo relevante no Superior 
Tribunal de Justiça aqui, em Brasília. 

Portanto, Sr. Presidente, eu sou mais um, mais 
uma voz a clamar por essa votação.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

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

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço aos Srs. Senadores que... Ontem, tivemos um 
quórum de 52 na última votação e estamos com 50. 
Pedimos aos dois Senadores que ainda não votaram 
que o façam.

O Senador Suplicy com a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Permita-me, Sr. 
Presidente, dar uma boa nova para as Américas, para 
o mundo. Ainda há pouco – o Senador Eduardo Aze-
redo e, certamente, todos da Comissão de Relações 
Exteriores têm enorme interesse neste assunto –, o 
governo de Cuba acaba de anunciar que vai libertar 
52 presos políticos, graças ao empenho da Igreja Ca-
tólica. O próprio dissidente cubano Guillermo Fariña, 
que estava em greve de fome há 130 dias, disse que, 
logo que confirmada essa notícia, vai encerrar sua 
greve de fome. Avalio, Sr. Presidente, que essa notícia 
é um passo importante para que o Presidente Bara-
ck Obama possa encerrar o bloqueio, o embargo dos 
Estados Unidos com relação a Cuba. Espero que isso 
possa acontecer, assim como também possam as au-
toridades cubanas permitir a visita da blogueira Yoani 
Sánchez ao Brasil, uma vez que foi encaminhado um 
convite para que ela possa aqui comparecer, na Bahia, 
em Jequié, para a apresentação de um documentário 
sobre Honduras e Cuba, onde ela é entrevistada, pre-
vista para 23 de julho. 
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Quero aqui assinalar o voto favorável à emenda 
da Senadora Ideli Salvatti relativamente ao procedi-
mento sobre os juízes quando tiverem realizado algu-
ma infração grave. Obrigado.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Heráclito Fortes. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de per-
guntar ao Senador Suplicy se ele tem o número de 
quantos ainda continuarão presos na ilha e quantos 

serão soltos. São 59. Qual é a quantidade dos que es-
tão presos em circunstâncias semelhantes e se tem já 
alguma previsão de soltar esses outros?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador, vou proclamar o resultado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Não tenho a notícia completa, mas a própria Igreja Ca-
tólica considera que houve avanços extraordinários.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou proclamar o resultado. 

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Votaram SIM 52, Srs. Senadores, e “NÃO”, nenhum.

Não houve abstenção.
Total de votos: 52
A proposta foi aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

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

– Vamos proceder à votação dos dois Ministros. Eu 
quero explicar que será mais fácil, porque... 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pode 
abrir que, em seguida, eu falo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– ...a votação tem um quórum menor, basta 51 votos 
positivos. Assim, mais rapidamente...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, quero solicitar que logo após os dois Ministros 
do STJ, se coloque o Ministro do TST, que também 
está aguardando.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E 
também o indicado para o Ministério Público, Luiz 
Moreira.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Ministério Público estava também por necessitar 
de 49 e temos 41.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, tenho uma justificativa que faço.

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – A Senadora Lúcia Vânia 
não está bem de saúde, por isso teve de se retirar. S. 
Exª, talvez até por isso, votou de maneira equivocada 
na chamada PEC do Cerrado. Logo ela, que, ao lado 
do Senador Demóstenes e do Senador Marconi, zela 
pelo cerrado, como todos os demais Senadores afe-
tos a essa área.

Então, eu gostaria de justificar. Foi exatamente 
o mal-estar que acometeu S. Exª e que fez com que 
se retirasse da Casa que a levou certamente a essa 
confusão, que ela lamenta e, com muita honra minha, 
me faz porta-voz dessa sua angústia e da satisfação 
que deseja dar a seus concidadãos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Nós lamentamos o mal-estar da Senadora Lúcia 
Vânia. Sabemos perfeitamente que, em uma matéria 
dessa do seu Estado, ela votaria certamente. Se votou 
diferente é porque não estava passando bem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

PARECER Nº 1.003, DE 2010

Parecer nº 1003, de 2010, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem nº 183, de 2010 (nº 375/2010, na 
origem), pela qual o Presidente da Republica 
submete ao Senado Federal o nome da Se-
nhora Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues, 
Juíza Federal do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, para compor o Superior Tribunal de 
Justiça, no cargo de Ministro, em vaga destina-
da a Juízes Federais dos Tribunais Regionais 
Federais, decorrente da aposentadoria do Se-
nhor Ministro Fernando Gonçalves.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.
As Srªs e os Srs Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.)

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, para encaminhar. 

A Bancada do Rio de Janeiro, o Senador Dor-
nelles, o Senador Paulo Duque, o Senador Crivella 
estão envaidecidos por uma Ilustre dama da minha 
terra Maria Izabel Diniz Gallotti Rodrigues, que ocupa, 
na magistratura nacional, um cargo de alta relevância. 
Nós temos certeza, pelo seu currículo, pela sua car-
reira intocável, que será uma expressão no Judiciário 
brasileiro. É da nossa terra. Sem sombra de dúvidas, 
votaremos favoravelmente. A Bancada do Rio a apoia. 
A Bancada do Rio vota coesa. A representação popular 
do Rio de Janeiro no Senado vota coesa. Esperamos 
que ela tenha não uma votação, mas uma aclamação 
do Senado Federal.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem.) 
– Pela ordem, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, eu gostaria de retificar o meu voto. 
Na votação anterior, na PEC do Cerrado, eu me equi-
voquei e votei “não”. O meu voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata vai registrar a retificação de V. Exª.

Peço aos Senadores para votarem.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Essa 

é a última, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Não, a penúltima.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES) – Sr. Presidente, na próxima votação, se o senhor 
puder me conceder a palavra, eu agradeço.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Srs. Senadores, vou proclamar o resultado.
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Houve um defeito aqui no painel, eu peço para 
abrir de novo. 

Os Srs. Senadores podem votar novamente. 

(Procede-se à votação.)

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Presi-
dente, é um quórum privilegiado, de 41 votos. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sim, mais aqui, o painel zerou. 

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – É bom 
que o Plenário esteja atento.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Nós vamos votar novamente, Presidente? Vamos 
repetir a votação.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – E que o 
Plenário esteja atento de que é uma votação que exige 
um quórum qualificado. 

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente, eu gostaria de lembrar que a PEC da Li-
cença Maternidade, de nº 64, também ainda já esta-
va para ser votada e nós esperamos que seja, já que 
exige um quórum mais alto. 

Obrigada. 
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
pediria a presença dos Srs. Senadores do PSDB na 
sessão para votarmos as autoridades. 

E, aqui, aproveito para ressaltar, até porque ou-
tros já o fizeram na votação, diante de uma figura tão 
correta como a Drª Maria Izabel Gallotti Rodrigues, o 
respeito que temos por suas atitudes, como desem-
bargadora federal, se marcou por atitudes polêmicas, 
corajosas, à luz da interpretação que fazia da lei, ela 
que é uma conhecedora profunda em matéria de Direi-
to. Aqui, os nossos respeitos e a nossa homenagem a 

essa mulher que galga um posto tão relevante na vida 
jurídica do País, como tenho certeza, Ministra que será 
consagrada do Superior Tribunal de Justiça. 

Peço de novo, a presença dos Senadores do 
PSDB para que nós possamos responder a essa e a 
outras votações que se farão necessárias ainda nes-
te momento.

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

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

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. 
Presidente.

Sr. Presidente, ontem eu falei muito rapidamente 
desta tribuna sobre uma decisão que o Governo tomou 
em conjunto com o Congresso Nacional, com a Câmara 
dos Deputados, referente ao processo de votação do 
marco regulatório do pré-sal. A decisão de adiar para 
depois das eleições foi importante, porque tira essa 
contaminação do processo eleitoral numa decisão tão 
importante como a questão da distribuição dos royal-
ties do petróleo. Naturalmente, nós temos interesse e 
desejo que essa matéria seja votada equilibradamente, 
e vai ser esse o nosso caminho. Do jeito que tinha sido 
apreciada aqui no Senado e na Câmara, eram matérias 
cujo formato e conteúdo das emendas não permitiam 
o equilíbrio federativo e era inconstitucional. Por isso, 
a minha alegria com essa posição, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 43, Srs. Senadores, e NÃO, 4.

Não houve abstenção
Total: 47 votos
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

PARECER Nº 1.004, DE 2010

Parecer nº 1.004, de 2010, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem nº 184, de 2010 (nº 376/2010, na 
origem), pela qual o Presidente da Republica 
submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação do Senhor Paulo de Tarso Vieira 
Sanseverino, Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para 
compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo 
de Ministro, em vaga destinada a Desembar-
gadores dos Tribunais de Justiça, decorrente 
da aposentadoria da Senhora Ministra Deni-
se Arruda.

Em discussão, o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, eu gostaria de pedir que, após 
essa votação, V. Exª submetesse a PEC 64 à votação 
em 2º turno, por favor, porque, pela ordem, ela já de-
veria ter sido votada anteriormente. 

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, na votação anterior, eu votei com a 
orientação do Partido. Obrigada.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

Para não atrapalhar as votações eu não falei no 
encaminhamento da PEC da Juventude.

Enquanto se aguarda o número necessário para 
essa votação, eu queria, Sr. Presidente, cumprimentar as 
60 entidades que fizeram esse documento chamado PEC 
da Juventude, “O Brasil precisa, a juventude quer”.

Esta data para a juventude brasileira é uma data 
histórica, por isso que todos os líderes do movimento 
da juventude do Brasil assinaram esse documento, eu 
vou entregar à Mesa para que fique registrado. 

Nesse momento, Sr. Presidente, no mínimo 400 
mil jovens que participaram desse debate, olharam para 
o Senado e viram que o Senado cumpriu mais uma 
vez a sua parte, a PEC vai ser promulgada. Atinge a 
50 milhões de jovens no País.

Eu entrego à Mesa uma homenagem aos líderes 
dos jovens que se fizeram presentes durante dias aqui. 
Foi quase um ano, onde articulações e movimentos 
permanentes foram feitos. 

E termino cumprimentando o Deputado Sandes 
Júnior, que foi o grande articulador da proposta, é o 
autor do projeto, e nós aqui só nos somamos. É um 
momento histórico para o Senado e para a juventude 
brasileira. 

Vou encaminhar à Mesa. Obrigado, Sr. Presi-
dente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU DIS-
CURSO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 41, Srs. Senadores, e NÃO, 4

Total: 45 votos 
A indicação foi aprovada. 
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente, gostaria de registrar o meu 
voto “sim” também. 

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – O meu 
também, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Eu quero submeter o Parecer nº 600 como a 
última autoridade a ser votada, porque é da Câmara 
dos Deputados e do Conselho Nacional do Ministério 
Público. É o membro da Câmara dos Deputados, e o 
Senado precisa votar.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Trata-se do Conselheiro Luiz Moreira Gomes Júnior.

Item extrapauta:

PARECER Nº 600, DE 2010

Parecer nº 600, de 2010, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício 
nº S/12, de 2010 (nº 712/2010, na origem), da 
Câmara dos Deputados, submetendo à apre-
ciação do Senado Federal a indicação do Se-
nhor Luiz Moreira Gomes Júnior para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Trata-
se de importante decisão...

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Quero 
registrar o meu voto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – É o 
Senador Cícero, Sr. Presidente.

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

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Sr. 
Presidente...

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

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente, é uma pena que não possamos votar, em 
segundo turno, a PEC nº 64. O quórum está caindo. 

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

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Está 
cada vez menor. Uma PEC que é importantíssima para 
as mulheres e para as crianças, infelizmente, pode fi-
car sem ser votada.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente, eu quero dar uma sugestão. Enquanto se 
testa o quórum e se verifica...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senadora Rosalba, como o quórum está caindo, é 
melhor não a colocarmos, pois teríamos o risco de 
não termos quórum. Estamos testando o quórum jus-
tamente com as autoridades. Teríamos o risco de ela 
não ser aprovada. Então, vamos testar.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Na 
última PEC, quando era a vez de ela ser votada, tinha 
quórum. Infelizmente, entraram as autoridades, e o 
quórum caiu.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente, eu queria fazer um sugestão. Enquanto 
recuperamos o quórum, que se vote o indicado para 
a Anac, porque o Colegiado está incompleto. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Temos dois. V. Exª pode escolher um.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB –MG) – 
Presidente.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr. 
Presidente, para discutir.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª pode falar.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria cha-
mar a atenção para a qualidade do Dr. Luiz Moreira 
Gomes Júnior, que é o professor universitário que fez 
uma das melhores apresentações que nós já vimos 
ali na Comissão de Justiça. É indicado representando 
a Câmara Federal, não representa nenhuma facção 
partidária, inclusive eu conheço muito bem a sua his-
tória, uma história muito bonita, de crescimento pro-
fissional ao longo de toda a sua carreira. É cearense, 
é do Estado do Ceará.

Eu pediria a todos os Senadores que estejam aqui 
presentes, independentemente de filiação partidária, 
que dessem o voto ao conselheiro, porque é, sem dú-
vida nenhuma, daqueles que são merecedores, pela 
sua carreira, pelo seu conhecimento de justiça, pelos 
seus conhecimentos jurídicos, e não por qualquer in-
dicação partidária. Por isso, peço a todos os Senado-
res, mesmo aqueles que têm uma coceira, de vez em 
quando, de votar negativamente, que se faça justiça, 
já que o quórum está bastante apertado; que se faça 
justiça, dando a esse jovem, realmente, a votação e a 
apreciação que ele merece.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para fazer 
uma consideração.

O Professor Luiz Moreira é indicado pela Câ-
mara, não é promotor ou procurador de Justiça. Ao 
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contrário, é um professor que pensa que nós estamos 
abrindo mão dos poderes do Congresso, da Câmara e 
do Senado, em favor do Judiciário, em favor do Minis-
tério Público, em favor de outras instituições. Nós não 
estamos nem legislando, porque eles já estão legis-
lando e tomando conta de tudo. Acho que seria muito 
prudente que pudéssemos aprovar alguém que tenha 
essa visão, para se contrapor, e não para ofender a 
quem quer que seja, para que a visão do Congresso 
também tivesse um norte dentro do Conselho Nacional 
do Ministério Público.

Então, repito, é uma indicação da Câmara. Não 
é nenhum promotor ou membro do Ministério Público 
ou magistrado. É um estudioso, um homem que de-
fende que o Congresso deve se “enfibrar” e acabar 
com essa história de transferir poderes para outros 
Poderes e instituições.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, quero apelar a V. Exª...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente, é Carlos Eduardo o nome solicitado.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
... e também aos nossos colegas Senadores, porque 
esta é a última votação, e corremos exatamente esse 
risco. O candidato precisa de 41 votos “sim”.

Então, apelo àqueles que votaram negativamente 
na votação anterior que votem favoravelmente, porque 
se trata de um professor comprometido com as cau-
sas democráticas.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Inácio Arruda, vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Sr. Presidente, espere mais um minutinho, porque 
ainda há uns dois correndo para votar.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 44 Srs. Senadores; e NÃO, 03.

Não houve abstenção.
Total: 47 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Sr. Presi-

dente, pela ordem.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Presi-

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

– Tem a palavra pela ordem.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Pode anun-

ciar o quórum, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Pergunto à Senadora Rosalba se ela deseja que eu 
coloque a PEC dela em votação neste momento.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Presi-
dente, é exatamente sobre isto: votar a PEC...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pergunto se ela deseja que se coloque a PEC em 
votação neste momento.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente, vamos votar as autoridades enquanto se 
recompõe o quórum.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr. 
Presidente, há um desejo muito grande da Casa com 
relação à possibilidade de V. Exª colocar em votação 
a PEC da Senadora Rosalba. Vamos fazer um esforço 
e chamar os companheiros...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Ela quer? Ela deseja?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Sr. Presidente, podemos fazer a votação simbólica dos 
resíduos sólidos. Há consenso.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou continuar votando as autoridades, porque acho 
um risco muito grande submetermos qualquer emenda 
à Constituição neste momento.

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

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Vamos votar, então, Ministro do TST, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos votar o Sr. Carlos Eduardo Magalhães da 
Silveira para exercer o cargo de Diretor da Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac), na vaga do Sr. Ro-
naldo Seroa da Motta.

Item extrapauta:

PARECER Nº 823, DE 2010

Parecer nº 823, de 2010, da Comissão 
de Serviços de Infraestrutura, sobre a Mensa-
gem nº 116, de 2010 (nº 220/2010, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete à 
apreciação do Senado Federal a indicação do 
Senhor Carlos Eduardo Magalhães da Silveira 
Pellegrino para exercer o cargo de Diretor da 
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, na 
vaga do Senhor Ronaldo Serôa da Mota.

Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.)

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Foi o Senador Heráclito Fortes quem fez esse pedido 
da Anac, juntamente com o Senador Dornelles.

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

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

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

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, com a palavra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, te-
nho uma sugestão a fazer e que talvez solucione esta 
questão, que traz justa indignação à Senadora Rosal-
ba Ciarlini. A sugestão é a seguinte: certamente, tere-
mos esforço concentrado no mês de agosto. Arriscar 
uma PEC da valia da que S. Exª gestou, do nível de 
sensibilidade social que S. Exª revelou, poderia dar 
simplesmente no fracasso da iniciativa. 

É vermos a data do esforço concentrado de agos-
to e colocarmos como primeira matéria, como matéria 
prioritária, compromisso de todos nós, a aprovação da 
PEC da Senadora Rosalba Ciarlini. Parece-me que 
isso permitiria a manutenção das votações que temos 
pela frente e, ao mesmo tempo, seria a resposta que 
a Senadora daria com todo o nosso apoio.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Subscrevo a sugestão de V. Exª e me comprometo 
que será a primeira matéria a ser votada.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Então, 
no dia em que V. Exª marcar o esforço concentrado – 10 
e 11, quem sabe –, votaremos, como primeira matéria, 
essa PEC que eu chamaria de PEC da maternidade, 
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PEC de iniciativa da sensibilidade social da Senadora 
Rosalba Ciarlini. A PEC estaria em primeiro lugar.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente, por favor. 

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, pela or-
dem.

Sr. Presidente, seria importante que o Líder do 
Governo pudesse fazer esse compromisso também, 
por acordo, para que a PEC da Senadora Rosalba, no 
próximo esforço concentrado, pudesse ser o primeiro 
item da pauta.

Eu sei que cabe a V. Exª escolher essa pauta, 
mas com o apoio do Governo seria importantíssimo 
que isso já ficasse acertado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A senhora pode ter certeza de que eu colocarei em 
primeiro lugar, independentemente de qualquer ma-
nifestação.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Mas eu 
quero reafirmar...

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Mas o com-
promisso do Governo, Sr. Presidente, é a presença da 
Base do Governo para votar. É o quórum.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Eu quero 
reafirmar, Sr. Presidente, que nós fizemos o acordo, co-
locamos essa PEC no acordo que nós fizemos, votamos 
no primeiro turno, queremos votar no segundo turno. 

Como não há número, nós votaremos... Eu quero 
propor aqui que o esforço concentrado possa ser feito 
nos dias 10 e 11 de agosto. O primeiro item eu peço 
que seja a PEC da Senadora Rosalba...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu vou proclamar o resultado, porque essa depen-
de apenas de uma maioria simples. De maneira que 
podemos...

(Procede-se à apuração.)

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – E eu gos-
taria que a segunda PEC votada seja a de Roraima e 
do Amapá, Sr. Presidente. 

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 38 Srs. Senadores; e NÃO, 4.

Abstenção: zero.
Total: 42 votos.
A autoridade foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Votei com 

o meu Partido, Sr. Presidente, por favor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

PARECER Nº 824, DE 2010

Parecer nº 824, de 2010, da Comissão 
de Serviços de Infraestrutura, sobre a Mensa-
gem nº 117, de 2010 (nº 221/2010, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete 
à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Ricardo Sérgio Maia Bezerra para 
exercer o cargo de Diretor da Agência Nacio-
nal de Aviação Civil – ANAC.

Discussão do parecer.
Sem oradores, encerrada a discussão.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já po-

dem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem) 
– Sr. Presidente, pela ordem! Senador Raupp, aqui! Sr. 
Presidente, pela ordem!

Eu queria pedir ao Sr. Presidente, se fosse pos-
sível, colocar em votação o diretor da ANVISA, José 
Agenor, tendo em vista que a Anvisa está apenas com 
três diretores; está superacumulada de trabalho. 

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

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Já con-
versamos com alguns Líderes, e todos concordam.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pela ordem) 
– Peço a V. Exª para colocar em votação autoridade 
do Dnit, que está precisando lá no Dnit, o Dr. Johnny, 
Sr. Presidente.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, eu gostaria aqui de reafirmar, 
para que fique bem claro, o compromisso que o senhor 
assumiu de que, no próximo esforço concentrado, a 
PEC seja votada. É lamentável que não tenha acon-
tecido hoje, por uma manobra do Líder do Governo, 
Romero Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu peço aos Srs. Senadores que exerçam o direito 
de voto, uma vez que precisamos de um quorum de 
apenas 41 Senadores para aprovação do indicado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, V. Exª, que é um homem estudioso, tenho 
certeza de que está sabendo que, amanhã, 8 de julho, 
é a data da independência política do Estado de Sergi-
pe. Por isso, quero aproveitar esta oportunidade para 
entregar à Mesa um discurso homenageando o nosso 
Estado, que, hoje, tem a sua capital como a capital da 
qualidade de vida do Nordeste e um dos Estados mais 
desenvolvidos da nossa região. 

Portanto, as nossas homenagens e as nossas feli-
citações ao Governador Marcelo Deda, que representa 
o nosso Estado e que está administrando com a maior 
dignidade e seriedade o Estado de Sergipe.

Agradeço a V. Exª.

(Procede-se à apuração)

343ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 34767 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL344



34768 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 34 Srs. Senadores e NÃO, 9.

Total: 43 Srs. Senadores. 
A autoridade foi aprovada. 
Será feita a comunicação ao Senhor Presidente 

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

– Consulto o Plenário se ainda devemos prosseguir 
na votação... 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, o Sr. Agenor, da Anvisa, e as autoridades do 
Cade. Depois, encerraríamos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Há alguma divergência a respeito dessas outras au-
toridades.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presi-
dente, teríamos que votar também Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não, o 
Tribunal Superior do Trabalho não vamos votar porque é 
quorum qualificado de 41 “Sim” e já pedi para retirar.

Temos essas autoridades. Depois voltaremos 
com quatro projetos que ainda são projetos do acor-
do, com votação simbólica, porque, agora, só dá para 
votar matéria simbólica. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Estamos votando no limite e podemos votar as ma-
térias simbólicas que constem...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Logo 
após. Exatamente.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Senador 
Romero Jucá!

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votamos agora e, em seguida, votamos as...

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Presi-
dente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não, eu 
queria votar o José Agenor, da Anvisa, e queria votar 
as três autoridades do Cade, porque o Cade fica agora 
sem poder deliberar. 

Entraríamos, logo após as quatro autoridades, na 
votação das matérias simbólicas acordadas.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Presi-
dente, Senador Romero Jucá, aí temos dois pesos e 
duas medidas. 

Acabamos de votar um Ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça e por que não votar o Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho, Presidente Sarney?

Acho que há dois pesos e duas medidas. Temos 
que votar também a do Ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho. Podemos, sim. Vamos votar. Temos 45 e 

acho que é possível. Temos que dar um tratamento 
igualitário, Presidente. Vamos votar o Diretor da Anvisa 
e não vamos votar a do Ministro, que já foi sabatinado 
há mais de vinte dias na nossa comissão.

É o apelo que faço a V. Exª e aos demais Líde-
res da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Jayme, o problema é que, para votarmos 
Ministro do Superior Tribunal, ele tem que ter 41 vo-
tos favoráveis.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Mas te-
mos 45, 46.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Mas temos votado 38 favoráveis, e ele precisa de 
41 votos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sei per-
feitamente. Acho que uma matéria como essa, até pela 
importância e relevância que ela tem no contexto, acho 
que todo mundo aqui é cônscio.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Nós não podemos expor o Sr. Ministro a ser derrotado 
pelo Plenário. Porque, se ele alcança 38 votos...

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Quer di-
zer que outros diretores que vão ser aprovados aqui 
poderão ter voto...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eles podem ser aprovados por maioria simples, Se-
nador. Senador, eles podem ser votados, os outros, 
por maioria simples. Mas o Ministro tem que ter, pela 
Constituição, 41 votos positivos. Os outros têm 38, é 
maioria simples. E ele não, ele tem que ter maioria 
qualificada.

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

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Pre-
sidente, vamos aguardar até a votação, para ver se 
aparece mais alguns Senadores. Imagino que será 
possível votarmos na noite de hoje.

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

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente. Sr. Presidente, eu encaminhei...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Se V. Exª quer expor o Ministro a termos uma vota-
ção negativa, eu colocaria em votação. Mas acho que 
nós não podemos fazer isso.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, o pedido da Liderança do Governo é que não 
coloque. Não vamos colocar ninguém em risco.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente. Sr. Presidente.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente.

Sr. Presidente, encaminhei à Mesa pedido de li-
cença, por quatro meses, do mandato. Creio que esta 
matéria esteja já no rol das matérias consensuais, e 
eu gostaria que ela fosse votada, aproveitando o qu-
orum existente.

Estou apresentando à Mesa o pedido de licença 
do mandato, para que o meu suplente possa assumir. 
E eu gostaria que isso fosse votado na noite de hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Estou pedindo já aqui que o requerimento de V. Exª 
venha aqui à Mesa, para submetê-lo à votação.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obriga-
do a V. Exª.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, vamos abrir o painel.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, evidenciando a unidade do PSDB e dando 
sequência a uma relatoria muito brilhante do Senador 
Tasso Jereissati, que vai ao encontro das mais fun-
das convicções, do nosso amor pela natureza e numa 
aliança suprapartidária, porque tenho certeza de que 
contagiará de entusiasmo a Casa inteira, estamos aqui 
entrando em acordo com o Líder Romero Jucá para 
votarmos simbolicamente o PLC nº 4, de 2005. Não 
chega nem a ser um pedido porque creio que virou uma 
unanimidade, enfim, com o apoio do Senador Inácio 
Arruda, com apoio de todos.

O PLC nº 4, de 2005, simbólico, Sr. Presidente.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Va-

mos abrir o painel, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Depois 

entraremos na simbólica.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Do Sr. Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo para ser 
reconduzido ao cargo de conselheiro do Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica, Cade.

Item extrapauta:

PARECER Nº 644, DE 2010

Parecer nº 644, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem 
nº 128, de 2010 (nº 251/2010, na origem), 

pela qual o Presidente da República submete 
à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo 
para ser reconduzido ao cargo de Conselheiro 
do Conselho Administrativo de Defesa Econô-
mica – CADE, do Ministério da Justiça.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão, passaremos à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
O computador está sendo preparado para a votação.

Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr. 

Presidente, faria um apelo a V. Exª no sentido de incluir 
no rol dos projetos consensuais o PLC nº 109, de 2006, 
que trata da flexibilização da Voz do Brasil.

Pediria a V. Exª, se possível, colocar esse projeto.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Eu 

quero dizer que, lamentavelmente, não há acordo ain-
da para votarmos essa matéria. O Congresso Nacional 
se debate sempre com a flexibilização do horário da 
Voz do Brasil, em detrimento da imagem do próprio 
Congresso Nacional.

Eu não estou convencido da validade dessa ma-
téria; portanto, não há acordo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou submeter a votos, então, a matéria pedida pelo 
Senador...

Perdão. Eu já estou cansado e realmente vou 
passar a Presidência ao nosso Senador Marconi Pe-
rillo. Não, perdão, a Senadora vai... (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu defiro o pedido do Senador Paulo Paim para pu-
blicação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou proclamar o resultado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pode-
mos proclamar.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 34 Srs. Senadores.

A autoridade foi aprovada.
Será feita a comunicação ao Senhor Presidente 

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

– E agora vamos às votações simbólicas, de acordo 
com o pedido das Lideranças.

Item extrapauta:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 354, DE 1989

Substitutivo da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado nº 354, de 1989, que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera 
a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 
dá outras providências.

São os seguintes os pareceres das Co-
missões:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.

Em votação os dispositivos de parecer favorável 

com as adequações redacionais.

Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que os 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Votação, em globo, dos dispositivos de parecer 
contrário.

Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que os 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Rejei-
tados.

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

É o seguinte o parecer da redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Discussão da redação final.

Não havendo objeção, está aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente, eu solicitei a V. Exª, e não houve obje-
ção de nenhum Líder, o pedido de apreciação do PLC 
nº 64, que é de minha autoria quando estava ainda na 
Câmara dos Deputados.

Trata-se das emissões evocadas otoacústicas, 
mais precisamente de um exame que será realizado 
pelo Sistema Único de Saúde. É uma matéria que não 
teve nenhuma objeção em nenhuma das comissões, 
está pronta para ser votada no nosso plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou submeter a votos antes os Requerimentos nºs 
702 e 703, de 2010, do Senador Raimundo Colombo, 
solicitando licença para tratamento de saúde e parti-
cular.

Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que 
estiverem de acordo queiram permanecer sentados. 
(Pausa.)

Aprovados.

São os seguintes os requerimentos apro-
vados:

REQUERIMENTO Nº 702, DE 2010

Requeiro nos termos do artigo 43, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, licença para 
tratamento de saúde, conforme laudo médico anexo, 
no período de 08 a 13 de julho do corrente.

Sala das Sessões, – Raimundo Colombo, Se-
nador da República

REQUERIMENTO Nº 703, DE 2010

Requeiro nos termos do artigo 43, inciso II, do 
Regimento Interno do Senado Federal, licença para 
afastar-me dos trabalhos da Casa, pelo prazo de 120 
(cento e vinte) dias, sem remuneração, a contar do dia 
14 de julho, a fim de tratar de interesses particulares.

Sala das Sessões, – Raimundo Colombo, Se-
nador da República 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votação dos Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, 
da Senadora Ideli Salvatti, solicitando licença para tra-
tamento de saúde e particular.

Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que os 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.

São os seguintes os requerimentos apro-
vados:

REQUERIMENTO Nº 704, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 43, inciso I, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, licença saúde nos 
dias 8, 9 e 10 de julho de 2010. 

Sala das Sessões,– Senadora Ideli Salvatti.

REQUERIMENTO Nº 705, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 43, inciso II, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, licença particular 
de 118 dias, a partir do dia 11 de julho de 2010. 

Sala das Sessões, – Senadora Ideli Salvatti.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votação dos Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, 
do Senador José Agripino, solicitando licença para tra-
tamento de saúde e particular.

Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que os 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.

São os seguintes os requerimentos apro-
vados:

REQUERIMENTO No 706, DE 2010

Senhor Presidente,
Nos termos do inciso I do art. 43 do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro licença para tra-
tamento de saúde no período de 15 a 17 de julho de 
2010, conforme atestado médico anexo.

Sala das Sessões, 12 de julho de 2010. – Senador 
José Agripino. 

REQUERIMENTO No 707, DE 2010

Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II do art. 43 do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro licença para tratar 
de interesses particulares, pelo período cento e dezoito 
dias a partir de 18 de julho corrente.

Sala das Sessões, 12 de julho de 2010. – Senador 
José Agripino.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação os Requerimentos nºs 708 e 709, de 
2010, do Senador Garibaldi Alves Filho, solicitando 
licença para tratamento de saúde particular.

As Srªs e Srs. Senadores que o aprovarem quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.

São os seguintes os requerimentos apro-
vados:

REQUERIMENTO No 708, DE 2010

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 43, inciso I, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, licença de 6 (seis) 
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dias para tratamento de saúde, a partir do dia 15 de 
julho de 2010.

Nestes termos,
Aguarda deferimento.
Sala das Sessões, em 7 de julho de 2010. – 

Senador Garibaldi Alves Filho.

REQUERIMENTO No 709, DE 2010

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 43, inciso II, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, licença de 115 
(cento e quinze) dias para tratar de interesses parti-
culares, a partir do dia 21 de julho de 2010.

Nestes termos,
Aguarda deferimento.
Sala das Sessões, em 7 de julho de 2010. – 

Senador Garibaldi Alves Filho.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr. 
Presidente, nós teremos ainda votação nominal?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– A Mesa tomará as devidas providências para a con-
vocação dos respectivos suplentes.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Há o 
acordo do PLC nº 82, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu quero comunicar que, amanhã, nós teremos ses-
são do Congresso Nacional às 9 horas.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, não se esqueça do PLC nº 64.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Estamos procurando ainda. Está na Comissão. Não 
está na Mesa.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Não. O 64, de minha autoria, está na Mesa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência comunica que, em razão do entendi-
mento entre as Lideranças, altera o despacho inicial 
do Projeto de Lei da Câmara nº 82 no sentido de a 
matéria deixar de ser terminativa nas Comissões. E, 
assim, passamos a apreciá-la.
Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 82, DE 2009 

Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 2009 
(nº 451/1995, na Casa de origem), que dispõe 
sobre medidas de prevenção e repressão aos 
fenômenos de violência por ocasião de compe-
tições esportivas; altera a Lei nº 10.671, de 15 
de maio de 2003; e dá outras providências.

Este projeto é do maior interesse do povo brasi-
leiro. Altera a Lei nº 10.671 e dá outras providências.

Os pareceres são favoráveis das Comissões.

É o seguinte o parecer da CE, e das Co-
missões de despacho:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Discussão do projeto. (Pausa.)

Não havendo oradores, encerro a discussão e 
submeto à votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial e será feita a 

devida comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004

Projeto de Lei da Câmara nº 64, do Sena-
dor Inácio Arruda, que dispõe sobre a obriga-
toriedade de realização de exame denominado 
Emissões Evocadas Otoacústicas.

O parecer é favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Vamos proceder à votação das Emendas nºs 1 

e 2, de redação; emendas de redação.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Redação final, sem haver objeção, está aprovada.

A matéria vai a sanção.
E o Senador Inácio Arruda está satisfeito.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – Agra-

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

– Apenas para cumprir prazo.
Item extrapauta:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 17, DE 2010 

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 17, tendo como primeiro signatário o Se-
nador Romero Jucá, que altera o quadro de 
servidores civis dos ex-Territórios Federais do 
Amapá e de Roraima.

Encerrada a quarta sessão de discussão.
Sem oradores, a matéria continuará na Ordem 

do Dia das próximas sessões.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Nada mais havendo a tratar...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pela 

ordem.
Sr. Presidente, há ainda dois PLs de acordos que 

foram fechados aqui: o PL nº 4, de 2005, que foi solicitado 
pelos Senadores Arthur Virgílio e Tasso Jereissati, e o PL 
nº 173, de 2008, que era o item 40 da pauta antiga.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Devagar para podermos tomar nota dos...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pois não, 
Sr. Presidente.

O PL nº 4, de 2005, que está na Mesa...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Não, não está...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – ...e o PL 

nº 173, de 2008, que era o item 40 da pauta inicial.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Vou submeter o Projeto nº 173.

Item extrapauta:

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), que regulamenta o exer-
cício da profissão de Instrutor de Trânsito.

Há, sobre a mesa, requerimento de audiência 
da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, do 
Senador Romero Jucá.

Em votação o requerimento.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sou con-

trário. Retiro o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Antes que V. Exª encerre a sessão, Sr. Presidente, per-
mita-me cumprimentá-lo pela maneira como conduziu 
os trabalhos hoje, fazendo com que o Senado conse-
guisse votar tantas matérias de grande relevância.

Gostaria de distribuir a todos os Srs Senadores, 
mas eu gostaria de entregar a V. Exª pessoalmente, 
uma cartilha que o Ziraldo fez sobre a renda básica de 
cidadania. Eu a entregarei pessoalmente a V. Exª.

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

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presiden-
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Romero Jucá, o Projeto nº 04 ainda não está 
na Mesa e não está concluído nas comissões.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Faremos 
o mesmo que fizemos com a Senadora Rosalba Ciar-
lini. Ficará para o esforço concentrado esta matéria, 
dentro do acordo feito.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Mas dependendo das Comissões, dos pareceres 
das Comissões.

Há oradores inscritos...
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presiden-

te, pela ordem.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

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

– Pediu a palavra primeiro, parece-me, o Senador 
José Nery.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu 
gostaria que V. Exª me inscrevesse.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Em seguida, Senador Inácio Arruda.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente...

Drª Cláudia, pela ordem. (Risos.)
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Senadora 

Serys Slhessarenko, que assume a Presidência, pela 
ordem.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Ins-
creva-me, Drª Cláudia, por favor.

O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pela 
Sra. Serys Slhessarenko, 2º Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador José Nery, pela ordem. Logo 
após, Senador Arruda.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, consulto V. 
Exª se, encerrada a Ordem do Dia...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não, não 
está encerrada ainda. Eu quero fazer uma consulta so-
bre a Ordem do Dia ainda, Srª Presidente.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Eu não ter-
minei, Senador.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Ainda não está encerrada a Ordem do 
Dia. Com a palavra, o Senador José Nery.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Obrigado, 
Presidente. É uma consulta a V. Exª. Se após encer-
rada a Ordem do Dia, a sessão terá continuidade para 
que os oradores inscritos possam usar da palavra ou 
pela ordem de inscrição ou na condição de Líder. É a 
consulta inicial que faço a V. Exª: se após encerrada a 
Ordem do Dia, V. Exª dará continuidade à sessão.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Após encerrada a Ordem do Dia, tere-
mos a continuidade da sessão.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Peço a V. Exª a 
minha inscrição para falar pela Liderança do PSOL.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Está inscrito o Senador José Nery pela 
Liderança do PSOL.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero fazer um 
breve registro. Não quero inscrição para após a Ordem 
do Dia. O registro é sobre o trabalho, o esforço que foi 
desenvolvido pelo Congresso Nacional para aprovar a 
criação da Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira. 
E quero destacar a ação, na Câmara, dos Deputados 
Eudes Xavier e Chico Lopes, que foram Relatores na 
Câmara dos Deputados. Aqui no Senado, eu fui Rela-
tor na Comissão de Constituição e Justiça, o Senador 
Tasso Jereissati na Comissão de Relações Exteriores. 
A sensibilidade das Lideranças de todos os Partidos 
fizeram com que a matéria, mesmo sem a aprovação 
da Comissão de Educação, viesse para votação no 
dia de hoje.

Então, eu quero cumprimentar todos os Líderes, 
o Presidente Sarney, V. Exª, que conduziram essa 
matéria para que ela tivesse a sua votação no dia de 
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hoje, criando o que é a segunda universidade federal 
do Estado do Ceará e uma universidade internacional. 
Isso é muito positivo, muito importante para a educa-
ção brasileira e muito importante para resgatarmos a 
nossa dívida que é imensa com o povo africano. Esse 
é o sentido dessa universidade. 

Ela poderia ser localizada em qualquer parte do 
País, porque em todos os lugares deste País nós so-
fremos a escravidão. Então, em qualquer lugar, pode-
ria ser colocado essa universidade. O Presidente Lula 
escolheu o Estado do Ceará e a cidade de Redenção 
porque a libertação dos escravos aconteceu mais cedo 
naquele Estado.

Por isso, eu quero cumprimentar todos os Líderes 
e destacar o papel da Bahia, porque foi com a Bahia 
que nós fizemos o acordo que será, evidentemente, 
cumprido pelo Presidente da República.

Portanto, eu queria fazer esse agradecimento a 
todos os Líderes e, especialmente, ao Líder do Go-
verno, Romero Jucá, que teve toda a sensibilidade de 
trazer a matéria para ser votada hoje.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Srª Presi-

dente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB –RR) – Srª Pre-

sidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Pela ordem, o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de saber se 
o PLC nº 84, que fazia parte do acordo e teria votação 
simbólica, foi votado? Porque, no meu controle aqui, 
eu não abati. (Pausa.)

Ainda, não? Então, voltaríamos para votar. Seria 
o último item, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Podemos votá-lo agora.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Vamos 
votá-lo agora e encerrar com essa votação, ficando o 
resto para o esforço concentrado do mês de agosto.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko – 
Bloco/PT – MT) – Com certeza.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Srª Presiden-
te, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko – 
Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador José Nery.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes da 
votação, gostaria de consultar V. Exª sobre a votação 
da LDO. Gostaria de saber se há acordo, por exemplo, 
para manter o painel do registro de comparecimento de 

hoje para que seja votado amanhã por acordo. Essa é 
uma primeira questão.

A segunda, Srª Presidente, seria importante con-
sultar todos os Líderes aqui presentes, para definirmos, 
Senador Jucá, o calendário de votações nos meses 
de agosto e setembro, tendo em vista o período espe-
cial que nós vamos enfrentar –período da campanha 
eleitoral. Seria muito importante que nós pudéssemos 
acordar antecipadamente o calendário de votações nos 
meses de agosto e setembro.

E, por último, Srª Presidente, quero registrar a 
presença entre nós, na galeria da Casa, do Dr. Manoel 
Edilson Cardoso, Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho do Piauí, acompanhado do seu Diretor-Geral, 
Dr. Francisco Marques.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Com relação ao painel, será mantido o 
painel do Senado para amanhã, uma vez que a sessão 
do Congresso foi apenas suspensa.

Com relação à segunda questão que o senhor 
levantou, esclareço que está havendo um entendi-
mento entre a Câmara e o Senado para a elaboração 
do calendário.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Vamos 
votar o PLC 84, como último item, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 84, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 84, de 2006 (nº 4.801/2001, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dispõe sobre a aplicação 
das regras de origem previstas no Acordo so-
bre Regras de Origem do GATT 1994, e dá 
outras providências.

Discussão do projeto e da emenda, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, encerro a 
discussão.

Em votação, a Emenda nº 1, da Comissão de 
Relações Exteriores, substitutiva, que tem preferên-
cia regimental.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação do vencido para o turno suplementar:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A redação do vencido para o turno su-
plementar vai à publicação.

Em discussão, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.
Sem apresentação de emendas, a matéria é dada 

como aprovada nos termos do Regimento.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – Srª 

Presidente...
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Com a palavra, o Senador Inácio Ar-
ruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, solicitei à 
Mesa fosse incluído na Ordem do Dia o Projeto de Lei 
da Câmara nº 83, de 2007.

Estou dialogando com o Líder do Governo a 
respeito dessa matéria que nós temos tratado exaus-
tivamente, de autoria da Deputada Maria do Rosário. 
Discuti muito com a Empresa de Correios e Telégra-
fos, discuti muito com o Ministério das Comunicações 
e com o Governo. Mas ainda há um óbice, que me 
parece ser mais de natureza política.

Faço um apelo para que a matéria esteja no es-
forço concentrado do mês de agosto, porque parece 
que só conseguimos aprovar com um barulho aqui, ou 
então a Base do Governo tem que pedir vista de al-
guns projetos do Governo. Eu mesmo tenho discutido 
com o Governo para mandar ao Congresso Nacional 
o empréstimo para a cidade de Aracaju.

Nós votamos empréstimo aqui para tudo quanto 
é cidade. Eu acho que vou começar a pedir vista, lá na 
Comissão do Assuntos Econômicos, dos projetos de 
tudo quanto é cidade para ver se vem o de Aracaju.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Ainda 
não chegou..

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Não; é para vir de lá para cá, para chegar. Eu vou 
pedir vista dos que estão na Casa e começar a fazer 
certa oposição ao Governo para ver se vota aquela 
matéria que também é de interesse de um conjunto 
dos trabalhadores, e isso já foi discutido intensamente 
com o Governo.

Então, daqui até agosto, nós vamos discutir mais 
com o Governo, saber o que está pegando e chamar a 
nossa companheira Maria do Rosário para ver se de-
satamos esse nó da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos. É incompreensível que não tenhamos 
votado até agora.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Srª Pre-
sidente...

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Concedo a palavra ao nobre Senador 
Romero Jucá. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, nós 
vamos analisar o pleito do Senador com todo o ca-
rinho, mas, como não faz parte do acordo celebrado 
hoje, nós não vamos votar essa matéria. Encerramos 
aqui a Ordem do Dia.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT MT) – Precisaríamos de acordo de Liderança, 
com certeza.

Está encerrada a Ordem do Dia.
Passo à lista de oradores.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, 

Senador Magno Malta.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Srª Pre-

sidenta, peço que me inscreva como Líder do PSDB.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora 

Serys, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Pela ordem, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Eu só queria assegurar a 
minha inscrição.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Está assegurada a sua inscrição.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-
do.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente Serys Slhessarenko, que fica muito bem 
como Presidente sempre, lamento, juntamente com os 
órfãos de Mato Grosso, que V. Exª não seja candidata à 
reeleição, para voltar para esta Casa e para continuar 
lutando corajosamente como fez – aliás, foi quando eu 
a conheci – quando presidiu a CPI do Narcotráfico do 
seu Estado. V. Exª era só uma Deputada Estadual e a 
recebi no meu gabinete – eu era Deputado Federal e 
Presidente da CPI da Narcotráfico –, junto com alguns 
outros Deputados. Uma mulher determinada, obstina-
da, substituindo dois outros Presidentes que haviam 
desistido dessa tal CPI, perigosa. Eu tive oportunidade 
de lhe passar a minha experiência, de lhe passar ânimo 
e de lhe dar uma palavra, dizendo que só morremos 
no dia e na hora de Deus e que morrer lutando é muito 
mais importante que passar a vida sentado na plateia, 
vendo o que acontece no palco, sem participar. Depois, 
tive o prazer de reencontrá-la aqui, como Senadora da 
República. Ao chegar ao seu Estado e ser informado 
de que V. Exª não seria candidata, vi a fala tão triste 
de adversários seus, que honram V. Exª, que reconhe-
cem seu trabalho, do Governador em exercício, com a 

423ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 34847 

primeira dama, que tantos cortejos lhe faz, do moto-
rista de táxi, das pessoas simples que me abraçavam 
na rua, com quem tive oportunidade de tirar fotografia 
num dia feliz em que o Governador deu um exemplo: 
entregou 148 carros a 148 Conselhos tutelares. E eu 
tive o prazer de estar lá, e ele lamentava, com o es-
tafe de Governo, a ausência de V. Exª no processo 
eleitoral. E nós lamentamos. O Brasil lamenta, eu la-
mento, até porque sou seu companheiro, seu parceiro. 
Durante oito anos vi sua luta corajosa, obstinada, em 
favor dos menores, dos menos favorecidos, dos que 
precisam mais, a sua coragem. Desta tribuna, assisti 
V. Exª, três meses atrás, fazer um discurso corajoso 
com relação ao goleiro do Flamengo. O episódio dele 
com o Adriano, que envolveu a noiva do Adriano, e ele 
disse “quem nunca bateu numa mulher?” Essa frase 
levou V. Exª, com a sua valentia, com a sua adrenalina 
boa... Porque existem dois tipos de colesterol, o bom 
e o ruim; o colesterol bom é bom, a adrenalina ruim é 
ruim, é para o mal, mas a adrenalina boa faz bem. E a 
sua adrenalina boa é como a de Arthur Virgílio. Arthur 
Virgílio é adrenalina pura pela Amazônia. E V. Exª foi 
à tribuna e disse: “Um homem que faz uma afirmação 
dessas dizendo ‘quem nunca bateu numa mulher?’ é 
porque já bateu e, daqui a pouco, mata.” Olha!. 

Parece que V. Exª estava anunciando esse epi-
sódio desgraçado. Mas não sabíamos que, há três 
meses, aquela moça já era mãe de um bebê de um 
mês e que já se havia submetido, segundo depoimento 
dela mesma nos vídeos que postou, a tomar substân-
cias abortivas.

V. Exª, naquele episódio, fez a defesa das mu-
lheres. Não a defesa; V. Exª chamou a atenção para a 
responsabilidade que nós, como cidadãos, e a Nação 
precisamos ter com as mulheres. Temos falado de 
crianças, de velhos, mas precisamos falar das mu-
lheres deste País. A Lei Maria da Penha existe, mas 
para punir quem já agrediu. Nós precisamos evitar que 
haja agressão.

E hoje, perplexo! Não tenho a felicidade, porque 
isso não é felicidade, mas, no dia em que aprovamos 
matérias tão importantes, como o aumento da licença-
maternidade – respeito à mãe –, a PEC da Juventu-
de – respeito à juventude –, uma jovem... Olhe, no dia 
da aprovação da PEC da Juventude, uma conquista 
da juventude, as televisões estão ao vivo mostrando, 
Senadora Serys... E essa juventude perde V. Exª aqui, 
perde o seu grito, a sua força. Que Mato Grosso sai-
ba que a primeira denúncia foi sua, o primeiro grito foi 
seu. E eu vi, quando abri o Google, gente criticando, 
torcedores falando, e V. Exª nem se importou. Não é a 
crítica a um profissional, porque ele é um grande go-
leiro, mas ao seu caráter como homem.

E lamento, porque guerreiros da vida, como Paulo 
Paim, José Nery e V. Exª – e já não teremos a senhora 
nas fileiras aqui –, neste dia em que celebramos essa 
vitória tremenda dos jovens e das mulheres, uma jo-
vem mulher, mãe há quatro meses, é esquartejada, 
desossada, e os ossos, enterrados.

Sou pai de três moças. Meu peito dói tanto, Sena-
dora Serys. Imagino que quase a dor que dói no peito 
do pai dessa moça, que eu soube que foi internado, ao 
chegar a São Paulo, Senador Arthur Virgílio. Tenho duas 
filhas acima de 23 anos e uma de nove anos. Filhas. 
Quando você olha uma filha, fala: “É a filha!” Os ossos 
enterrados, cimento, e, segundo depoimento, deram 
aos cachorros as carnes, para comerem. Que mundo 
é esse? Que coisa macabra e tenebrosa! 

Eu queria que tudo isso fosse um pesadelo, até 
porque sou torcedor do Flamengo. Esse rapaz é um 
grande goleiro. Tenho uma foto em que estou abra-
çado a ele no Mineirão – ele com a camisa preta, em 
que está escrito “Todos contra a pedofilia”. Quando 
o Flamengo entrou no jogo contra o Cruzeiro com a 
camisa, fui ao vestiário, falei sobre pedofilia, com eles 
me olhando – ele, Leonardo Moura, essa grande figu-
ra, Toró, Marcelinho Paraíba. Ele vestiu a camisa e se 
abraçou comigo.

Lamento. É um rapaz que teve uma infância difícil, 
que foi criado pela avó. Acompanhei a história que a 
Record fez, quando descobriu a mãe dele, que ele não 
conhecia. Ele tinha assinado contrato com o Corinthians 
e depois foi direto para o Flamengo. Fico vendo esse 
rapaz hoje. Eu estava vendo as fotos, Senador Arthur. 
Não tive condições de ver os jornais, mas certamente 
vou vê-los mais tarde – televisados –: a chegada e a 
prisão. Parece que não existe um troço desse.

Graças a Deus, não estamos cauterizados pela 
barbárie, porque nossa alma não se banalizou.

Há que ter prisão perpétua para crime hediondo 
neste País! Essa discussão tem que vir à tona. Nós 
não podemos abrir mão disso. Tenho falado em pri-
são perpétua para abusador de criança. Mas o crime 
hediondo, meu Deus do céu! Com o ordenamento 
jurídico que este País tem, amanhã a progressão de 
regime vai colocá-lo na rua muito rapidamente. Se não 
houver uma inversão, e a culpada for a moça que foi 
soterrada e cuja carne foi comida pelos cães. Eles são 
inocentes, e ela, culpada.

Parece uma coisa ensaiada, de teatro. O menor 
de 17 anos, um homem. Dessa parte da discussão V. 
Exª não gosta, vou falar sozinho, sem me referir a V. 
Exª. Um homem de 17 anos de idade, Senador Del-
cídio Amaral, um homem de 17 anos de idade, Se-
nador Arthur Virgílio, um macho de 17 anos, porque 
o cara, com 17 anos, está formado no que pensa, no 
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seu raciocínio, nos seus reflexos. E é por isso que sou 
a favor da redução da maioridade penal. E assume 
que deu três coronhadas na cabeça dela, que ela já 
chegou morta.

Agora, uns são indiciados por sequestro, o crime 
fica nas costas dele, três aninhos só. Impune, sai com 
21 anos, monstrinho preparado para cometer delito de 
novo. Existe. O que raciocino é o seguinte sobre esse 
tipo de monstrinho: “Ah, mas vai mandar para uma 
penitenciária e vai ficar pior”. Não! O cara que está na 
penitenciária é que tem medo dele, tal a mente crimi-
nosa que ele tem.

E digo o seguinte. Se fazemos redução de maio-
ridade penal, existe elenco de crime. Vamos elencar os 
crimes hediondos. Redução da maioridade penal para 
crime hediondo, esse, esse e esse, porque há crime que 
não é hediondo. Não se vai dar redução da maioridade 
penal para um menino que roubou um toca-fita. Mas, 
com esse grau de crueldade, Senador Arthur Virgílio, a 
moda já pegou. Daqui a pouco, o crime está todo nas 
costas desse menor e pronto! É preciso que as pessoas 
que defendem a não redução reflitam, porque aquele 
que tem a redução da maioridade penal, que tem crime 
hediondo nas costas e mente criminosa, que pague 
pelo seu crime em estabelecimento separado. Que o 
Estado construa estabelecimento preparado, com psi-
cólogos, com lugar para estudar, para praticar esporte, 
para realmente ser ressocializado. Não é dar redução 
da maioridade penal e depois jogar no bolsão de mi-
séria das cadeias. Não é isso que eu prego, Senadora 
Serys! O que prego é que o Estado construa lugares 
separados para esse tipo de menor que comete crime 
hediondo premeditado, premeditado, pago. 

Dezessete anos, um homem, um macho! Ora, eu 
já tive 17 anos, todo mundo aqui já teve, e todo mundo 
sabe que, quando tinha 17 anos, já era homem. Que 
ele, então, tendo a redução da maioridade, a maiori-
dade reduzida, que vá para um instituto especializa-
do para ressocializar, em que a família possa estar 
com ele, em que possa estudar, em que tenha curso 
profissionalizante, em que ele possa praticar esporte, 
em que ele seja redescoberto, para ser reintegrado à 
sociedade.

Quando falo isso, não estou falando em cadeia 
de bolsão de miséria. As pessoas que não defendem a 
redução falam: “Ah, mas vai jogar num presídio. Vai sair 
pior do que entrou”. Eles são piores do que os caras 
que estão lá. Os caras é que não os querem lá. Estou 
falando de ressocialização de fato. Colocar lá dentro 
professor de educação física, de jiu-jítsu, de esporte; 
fazer campeões de basquete; escola profissionalizante; 
local em que a família possa entrar na sexta-feira, ficar 

com ele até o domingo e sair na segunda-feira. Real-
mente, fazer virar gente para devolver à sociedade. 

Ora, um homem de 17 anos. E, com o ordenamen-
to jurídico que este País tem, aposto – o telespectador 
está vendo-me em casa – que amanhã esse crime vai 
para as costas desse menor de 17 anos, que é um 
macho, um homem, e, depois, a culpada será até a 
menina, que o seduziu, que o encontrou na rave, que 
já teve outros caras, outros namorados. Não importa, 
era um ser humano, era uma jovem! 

Tentam desqualificar agora pela vida pregressa. 
Agora não interessa a vida pregressa, o que interessa 
é a vida humana. O ser humano que foi morto e que foi 
esquartejado. Não quero aqui crucificar ninguém, por-
que não quero fazer juízo antes da hora, mas a barbárie 
que a cada hora se publica, o que se está descobrindo 
a cada momento... Senador Paim, os direitos humanos 
têm que valer para a família dessa menina, têm que 
valer para essa criança. Como vai crescer? Espero 
que os Direitos Humanos vão visitar a mãe dela, o pai 
e que não procurem saber se o colchonete em que o 
Bruno vai dormir é bonzinho, é fininho demais, se o 
marmitex está quente ou está frio.

Olhe, desculpe-me, eu sou pai. V. Exª é nova, 
mas é avó. Pelo amor de Deus, não dá, não dá. Gra-
ças a Deus que minha alma não cauterizou, não se 
banalizou, sabe? 

Eu assisto aqui perplexo, Senadora Serys, por isso 
afirmo que V. Exª é uma perda muito grande aqui. Olhe 
como V. Exª vai-se despedindo desta Casa. Gritou o que 
ninguém gritou, quando ninguém sabia. Olhe como V. 
Exª vai-se despedindo: da forma mais bonita possível, 
com a alma de uma guerreira que enxerga além. 

Disse que “quem bate hoje mata amanhã”. Foi 
sua frase. Poxa, que felicidade eu fazer este pronun-
ciamento com V. Exª sentada aí. Que felicidade! Pres-
tar homenagem a seu mandato, a seus filhos, a seus 
netos, à sua comunidade, aos seus adversários, que 
não aceitam V. Exª ter saído daqui. Falo para o Sena-
dor José Nery, meu companheiro, que não está com a 
alma calcificada, que não fez calo na alma com relação 
à dor dos que mais sofrem.

Senadora Serys, à sociedade brasileira, quero pe-
dir aos senhores que estão em casa que se manifestem, 
que as organizações o façam. Prestem atenção! Nós 
precisamos discutir a redução da maioridade penal.

Um homem de 17 anos! Um dirigia, o de 17 anos 
disse que deu a coronhada, que ela sangrou. Três co-
ronhadas na cabeça. Já chegou morta. É o que está aí 
nos jornais. E depois: “é só um menor, é uma criança”. 
“Ele não sabia o que estava fazendo”. “Ele deve ser 
protegido”. “É preciso ter cuidado”. “Tem de ver se come 
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em marmitex quentinha?” “Tem que ver o colchonete 
dessa criancinha”. “Como é que ele está”. 

É muito difícil. É muito difícil.
Senadora Serys, num ordenamento tão ruim, o 

Presidente Lula sancionou a lei do rastreamento ele-
trônico, que leva o nome do menino Caíto. No rastre-
amento eletrônico, a lei chama-se Caíto, criança bar-
baramente estuprada e assassinada no seu Estado. E, 
graças à luta de vocês, graças àquele pai tão choroso, 
sofrido, mas destemido, graças à classe política, que 
a sociedade tanto critica, que gritou, chiou. Não é? E 
o tanto que nós temos visto por este País afora, hein, 
Senador José Nery? Crianças abusadas, mutiladas, 
usadas, desrespeitadas por autoridades ricas, gente 
que deveria dar exemplo e não dá. 

Hoje mesmo fiz um discurso aqui, pedindo ao 
Dr. Sebastião desembargador do Piauí. O Ministé-
rio Público denunciou, Senador José Nery, fomos lá. 
O prefeito de Sebastião Rocha abusando da filhinha 
do presidente da Câmara, menininha de 8 anos com 
leucemia, fazendo quimioterapia. E desafiou. E fomos 
lá no Corrente tentar enxugar a lágrima do Gutão, da 
esposa e conviver com aquela criança tão dócil, de 8 
anos, com leucemia, sendo abusada por esse prefeito, 
que é o melhor amigo dele. Vi na revista hoje, Sena-
dor José Nery, um dos prefeitos mais ricos do Piauí, 
o Município dele é deste tamanho. Sebastião Rocha 
é o mais rico. 

E pedi ao Sebastião que dê esse presente à so-
ciedade, ele é pedófilo. Mandei hoje fazer um ofício 
para ele, em nome da CPI, Senador José Nery, em 
nosso nome, pedindo a ele celeridade. Meu Deus, 
onde vamos parar?

É verdade que penas altas, leis duras... O que 
resolve é o resgate da família, o que resolve são princí-
pios, é a volta da família, é pai e mãe. No primeiro livro 
que uma criança aprende a ler, o texto é a vida do pai 
e da mãe. Se o texto é ruim, a criança vai crescer ruim; 
se o texto é bom, cresce boa. A Bíblia diz isto: ensine 
a criança no caminho que deve andar que, quando for 
grande, não se desviará dele.

Pois eu conclamo o Brasil inteiro a que comece-
mos a discutir a redução da maioridade penal. Cadê os 
matadores de João Hélio? O menor entrou no sistema 
prisional como herói, porque ele mutilou e destruiu uma 
criança na rua. O crime é bárbaro e, no crime, quem 
comete o crime mais bárbaro vira herói. Esse menor 
aí, de 17 anos, vai entrar na instituição para onde ele 
vai ser mandado, porque só tem 17 e é uma “crianci-
nha”, como um general, respeitado, porque o cara tem 
sangue no olho, o cara é bicho solto, o cara é bicho 
bravo, o cara matou essa menina que foi desossada 
e cuja carne foi jogada aos cães!

E nós não estamos livres disso não. A desgraça 
que bate à porta dos outros hoje pode bater a nossa 
amanhã. Que Deus guarde as nossas famílias. Que 
Deus guarde os nossos filhos. Que Deus guarde este 
País. Que Deus guarde este País.

Eu pedi à minha assessoria que fizesse um acom-
panhamento, na Internet, de todas essas matérias. É 
interessante que eu vi uma entrevista do goleiro Bruno, 
há uns quatro ou cinco dias, em que ele disse: “Não, 
eu não tenho nada com isso. Eu ainda vou rir muito 
desse episódio!” E treinando normalmente.

Eu lamento pelo fato de um ser humano ter a 
mente tão ruim. Mas é um ser humano.

Que a graça de Deus possa alcançá-lo. Que a 
graça de Deus possa alcançá-lo.

Aqui eu quero registrar e parabenizar esse de-
legado de Minas Gerais, o delegado do caso, o Minis-
tério Público. 

Por que não lembrar o promotor do caso da Isa-
bella Nardoni? As autoridades públicas policiais, o Mi-
nistério Público têm sido ávidos, têm sido acordados 
para a defesa dos menores, dos menos favorecidos. 
Que não haja impunidade, mas que haja justiça e pu-
nibilidade na barbaridade desse crime terrível. 

Esse termo... Quando ouvi a gravação telefônica 
posta lá na Globo News, o cara que falou na rádio de 
Belo Horizonte diz assim: “a menina foi desossada”; 
“pagou R$3 mil ao traficante para enterrar a ossada”. 
Parece que estava falando de um bicho que morreu, 
das costelas de um boi, de um porco – “as ossadas”. 

Que Deus tenha misericórdia de nós. Senador 
Delcídio, os nossos filhos, que Deus guarde as nos-
sas famílias. Aliás, a Bíblia diz que se o Senhor não 
guardar a casa, em vão trabalha a sentinela. 

É lamentável, doloroso, Senador Suplicy, refiro-
me a V. Exª porque V. Exª também é um guardião da 
vida, está aqui, uma história feliz, da Renda Básica, sua 
grande luta para botar comida na mesa do brasileiro. 

Mas eu, que normalmente sei como terminar meus 
pronunciamentos, estou rodando feito um peru sem 
saber se eu encerro, se eu respiro, se eu lamento... 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mita-me?

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ...esse 
momento triste da vida brasileira. 

Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-

zado, Senador Magno Malta, certamente como V. Exª, 
estamos todos entristecidos com o crime que aconte-
ceu com aquela que foi namorada do jogador Bruno, 
do Flamengo, um grande craque – V. Exª mesmo men-
cionou que o cumprimentou certo dia no Mineirão. E 
o que terá levado esse grupo de pessoas a cometer 
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uma tragédia com tanta violência? V. Exª aqui, hoje, 
expressa a indignação de todo o povo brasileiro, in-
clusive dos amantes do futebol, nós, brasileiros, que 
tanto torcemos pelo Brasil lá, na África do Sul, que 
pudemos acompanhar os esforços extraordinários de 
nossos 23 craques, do próprio Dunga e da sua equipe 
técnica, mas, a certa altura, infelizmente, não conse-
guimos chegar lá. A Holanda nos eliminou, mas isso 
é do esporte. E V. Exª, que é um fã do esporte, ainda 
há pouco registrava o quão importante é para aque-
les jovens que, porventura, um dia tenham cometido 
crimes que possam ser ressocializados e mencionou 
que, dentre aquilo que mais pode contribuir para a res-
socialização de quem, porventura, cometeu um delito, 
é a oportunidade de realizar esportes.

Até V. Exª mesmo mencionou o judô, o jiu-jitsu, 
outras formas de luta, o boxe. Estou de acordo com V. 
Exª. É muito importante que todos os que tenham come-
tido delito tenham oportunidade, em nosso País, de ter 
condições adequadas de reencontrar-se, de percorrer 
novos caminhos. Aquelas pessoas que, porventura, nos 
seus primeiros dias de vida, na sua infância, tiveram 
condições muito inadequadas, isso possivelmente as 
leva a cometer crimes muito graves. Senador Magno 
Malta, V. Exª tem estudado esse tema com afinco e 
conhecido, porque V. Exª, como Presidente da CPI da 
Pedofilia, percorreu esse Brasil para verificar in loco 
e conhecer toda essa problemática tão grave. Fiquei 
pensando um pouco sobre essa sua motivação. Vou 
aqui dizer uma coisa. Quando surgiu aqui aquele crime, 
que V. Exª também comentou, hediondo, a sequência 
de crimes da pessoa que simplesmente matou seis 
adolescentes aqui em Luziânia, eu fiquei pensando 
que seria bom se alguém pudesse conhecer de perto 
e melhor a história desse rapaz. O que o teria levado 
a cometer aqueles seis crimes? Acho que talvez fosse 
interessante – e tivemos aqui uma comissão de Sena-
dores que foi até lá, mas isso, que eu saiba, ainda não 
foi realizado. Mas quem sabe fosse o caso. Eu aqui faço 
essa sugestão. Eu até teria dificuldades em fazer isso, 
mas quem sabe possa alguém ir entrevistar a mãe e o 
pai dessa pessoa, se ainda estão vivos, assim como 
eventuais parentes. O que terá ocorrido na infância, na 
adolescência daquele rapaz para que ele chegasse a 
essa situação? E por que digo isso? Para o propósito 
que V. Exª mencionou, de como ressocializar e fazer 
com que as pessoas sejam diferentes e venham a ter 
caminhos diferentes, é importante até sabermos que 
razões levaram essas pessoas a cometerem esses 
crimes. V. Exª mencionou a história feliz do Ziraldo, 
referente à renda básica de cidadania. V. Exª sabe o 
quanto eu batalho por isso, e pode ter a certeza de 
que – tenho convicção –, no dia em que pudermos ter 

a realidade do que foi já aprovado pelo Senado, pela 
Câmara, e sancionado pelo Presidente, de todos, no 
Brasil, terem a possibilidade de receber pelo menos 
uma renda como um direito de todos participarmos da 
riqueza da Nação, até incondicional, mais e mais tere-
mos as condições, e as pessoas, por exemplo, diante 
de uma única alternativa que às vezes lhe surge na 
vida para sustentar a si próprio e aos entes queridos... 
Vamos supor aqueles personagens do filme Cidade de 
Deus, que, por vezes, justamente por falta de alternati-
vas na sua família, da sobrevivência digna, vêem-se se 
instados a se tornarem os aviõezinhos das quadrilhas 
de narcotraficantes; um tema a que V. Exª tem também 
se dedicado; houvesse a renda básica como um direito 
à cidadania, muito provavelmente essas pessoas po-
deriam dizer “Não, eu agora não preciso seguir esse 
caminho. Terei outra alternativa.” Nós vamos continuar 
a dialogar sobre esse tema, mas eu quero lhe dizer 
que as palavras de V. Exª fazem com que todos nós 
venhamos a pensar sobre o tema. E é muito importante 
o tema de como conseguir a ressocialização. Eu tenho 
assim uma preocupação. Por exemplo, quando li uma 
bonita entrevista do Jurista Evandro Lins e Silva, pou-
co antes de ele ter falecido, ele, por exemplo, avaliava 
que o sistema carcerário é algo que ficou para trás. 
Deveríamos agora ter outras formas. Mas, quando V. 
Exª menciona este ponto, como reconstruir a vida de 
pessoas, mesmo daquelas que tenham seguido pelo 
caminho dos crimes, eu aí quero colaborar muito com 
V. Exª, porque acho que nós precisamos pensar muito 
em como melhorar isto no Brasil. Meus cumprimentos 
a V. Exª, porque nos fez pensar bastante sobre a tra-
gédia, a tristeza que infelizmente acabou acontecendo 
com o jogador Bruno, mas principalmente nos levou 
a pensar em como prevenir, como evitar que crimes 
dessa natureza ocorram em nosso País. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agra-
deço o aparte de V.Exª e incorporo-o ao meu pronun-
ciamento. Recebo-o com muito carinho. V. Exª é um 
militante da vida. Acompanho sua luta antes de chegar 
a esta Casa. Sei quem V. Exª é. E sei o respeito que o 
Brasil lhe tem, de forma muito especial o seu Estado 
de São Paulo., e sei da sua luta pela renda mínima. 

Eu penso que a renda mínima...Tantos neste 
País já foram tão esfolados, tiraram tanto deles, arran-
caram o couro de maneira tão vil dessas pessoas... A 
Bolsa Família, que muito chamam de esmola, alguns 
que chamam de esmola dizem que não temos que dar 
peixe na mão, temos que ensinar a pescar, mas es-
ses já sofreram tanto que não saberão mais pescar. O 
peixe tem que ser dado na mão. E é uma espécie de 
um royalty. A renda mínima é uma espécie de royalty, 
porque aqueles que têm mais precisam pagar para 
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aqueles que têm menos, que já sofreram tanto, porque 
a minoria, que tem muito, tem muito porque esfolou os 
que têm menos. São royalties que temos que pagar 
para eles para dar dignidade à família, aos filhos.

O seu Projeto de Renda Mínima é um projeto 
de dignidade, restaurador de dignidade, implantador 
de dignidade, de honra, Senador Suplicy. Se o senhor 
não tivesse feito nada na sua trajetória política, o seu 
projeto de renda mínima, a sua insistência nele...

E penso que esse pré-sal, tão decantado, tão 
falado precisava destinar parte para a renda mínima, 
deveria pagar royalties para aqueles que menos têm 
e que não aprenderão a pescar.

A Bolsa Família hoje e essa inclusão social que 
é feita pelo Presidente Lula, de forma tão eficaz, os 
300 Cefets, as quase 20 novas universidades em sete 
anos...

Senador Suplicy, essa inclusão social, em que o 
pobre tem acesso ao banco e pode pintar sua casa e 
construir uma pequena casa, essa inclusão em que os 
miseráveis se engajaram no time dos pobres, porque 
não há demérito em ser pobre... Demérito é miséria. 
Daqui a 15, 20 anos, os filhos desses já não precisarão 
de Bolsa Família, porque a inclusão social já avançou 
de forma tamanha, e V. Exª é o grande colaborador. 
E penso que tirar dos mais ricos para os mais pobres 
ou usar parte da nossa riqueza para financiar essa 
felicidade que é a renda mínima, ou seja, o projeto da 
dignidade, é como pagar royalties para aqueles que 
esfolados já foram para construir um País rico, para 
que a riqueza ficasse na mão de uma minoria.

Dessa maneira, incorporo, neste dia triste de-
mais, mas que agradeço a Deus pelo que votamos 
aqui, entendendo eu que não é a lei que não vai mudar 
o quadro, mas são princípios, são resgates de família 
que vão mudar a sociedade brasileira.

No dia em que a Senadora Serys preside a Mesa, 
e eu pude falar olhando todo o tempo, e tive no plenário 
exatamente estas pessoas: Serys Slhessarenko, José 
Nery, Suplicy, Paulo Paim, Arthur Virgílio, aqueles que 
gritam sempre, que chiam sempre, que falam sempre; 
Jorge Yanai – o Senador é novo aqui na Casa e o nome 
ainda é meio difícil para a minha língua –, Senador do 
Mato Grosso, que cumprimento. Eu o tenho ouvido mui-
tas vezes, lá do meu gabinete, se pronunciando nesta 
tribuna e o cumprimento por estar atento e ávido ao 
nosso pronunciamento e imagino que no seu coração 
de pai também está sentindo dor e revolta pela barba-
ridade desse crime tão cruel.

Senadora Serys, que Deus lhe guarde! Espero 
que V. Exª ainda seja muito útil a este País. Se Dilma 
virar Presidente, certamente eu vou pessoalmente 
procurá-la, sendo Senador ou não, para lhe dizer que 

V. Exª é uma voz importante, um cérebro importante, 
promove uma discussão importante, para lutar pelas 
causas da mulher do Brasil, em nome dela, em nome 
do governo dela. V. Exª terá... Acho que terá o apoio 
de toda esta Casa, de todos nós.

O Senador José Nery, que não volta, resolveu ser 
Deputado Estadual, vai contribuir com o Estado dele. 
Penso que ele errou muito; deveria ter sido candidato 
a Senador. É uma peça nova em um processo lá, que 
fez um belo trabalho nesta Casa e está fazendo; é um 
homem que luta pela causa da família. E hoje não há 
nada mais importante por que se lutar do que a cau-
sa da família, a causa da vida. Sei que nós perdemos, 
mas o Pará ganha com a presença de V. Exª.

Senadora Serys, desculpe ter tomado o tempo, 
desculpe a minha emoção neste dia, mas é o meu 
sentimento.

Obrigado a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Magno Malta. O 
senhor disse tantas verdades que o tempo não ficou 
extenso. O senhor emocionou, com certeza, a nós to-
dos, ao Brasil, com o seu depoimento tão sério, tão 
verdadeiro, tão feito do coração – com certeza, pro-
fundamente do coração.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu da Câmara dos 
Deputados a relação dos nomes eleitos por aquela 
Casa para comporem a Comissão Representativa do 
Congresso Nacional, prevista no § 4º do art. 58 da 
Constituição Federal, com mandato para o período de 
20 de julho a 1º de agosto de 2010.

Sobre a mesa, Ofício do Presidente da Câmara.

É o seguinte o ofício recebido:

SGMP/1.034/2010

Brasília, 6 de julho de 2010

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional,

Assunto: Comissão Representativa do Congresso 
Nacional.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência 

que a Câmara dos Deputados, em Sessão realizada 
hoje, dia 6, elegeu, conforme relação anexa, os de-
putados que integrarão a Comissão Representativa 
do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da 
Constituição Federal (período de 20 de julho de 2010 
a 1º de agosto de 2010).

Atenciosamente, – Michel Temer, Presidente da 
Câmara dos Deputados.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Fica assim constituída a Comissão 
Representativa do Congresso Nacional, que exercerá 
o mandato no período de 20 de julho a 1º de agosto 
de 2010:

SENADO FEDERAL

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo

Eduardo Suplicy – PT1. Antonio Carlos Valadares – PSB
João Ribeiro – PR 2. Marcelo Crivella – PRB

MAIORIA (PMDB/PP)

José Sarney-PMDB 1. Romero Jucá-PMDB
Renan Calheiros-PMDB 2. Valdir Raupp-PMDB

MINORIA (DEM/PSDB)

Adelmir Santana-DEM 1. Demóstenes Torres-DEM
Lúcia Vânia-PSDB 2. Eduardo Azeredo-PSDB

PTB

Epitácio Cafeteira-PTB 1. Gim Argello-PTB

PDT

CÂMARA DOS DEPUTADOS

TITULARES SUPLENTES

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Dr. Paulo César-PR 1. Hugo Leal-PSC
Fernando Marroni-PT 2. Jovair Arantes-PTB
Geraldo Resende-PMDB 3. Nelson Meurer-PP
Marco Maia-PT 4. Nilson Mourão-PT
Mauro Benevides-PMDB 5. Osvaldo Reis-PMDB
Paes Landim-PTB 6. Paulo Piau-PMDB
Pedro Chaves-PMDB 7. Pedro Wilson-PT
Rodovalho-PP 8. Rubens Otoni-PT
Virgílio Guimarães-PT 9.Sandro Mabel-PR

PSDB/DEM/PPS

João Almeida-PSDB 1. Eduardo Gomes-PSDB
Jorginho Maluly-DEM 2. Efraim Filho-DEM
Luiz Carreira-DEM 3. Ilderlei Cordeiro-PPS
Rafael Guerra-PSDB 4. Leonardo Vilela-PSDB
Raul Jungmann-PPS 5.Ronaldo Caiado-DEM
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PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rodrigo Rollemberg-PSB 1.

PHS

Uldurico Pinto-PHS 1. Felipe Bornier-PHS

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com a palavra o Senador José Nery.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, quero registrar, com 
muita preocupação, a situação que encontrei em Serra 
Pelada, garimpo localizado no Município de Curionó-
polis, no Estado do Pará.

Estive lá em Curionópolis, em Serra Pelada, por 
ocasião da realização do Seminário “Serra Pelada, 
Estado e Mineração”, há pouco mais de vinte dias, 
Senadora Serys.

A minha preocupação, primeiro, é com o abso-
luto estado de abandono em que se encontram os 
serviços públicos naquela região. Encontrei escolas 
fechadas, estradas sem condições de trafegabilidade, 
saneamento básico inexistente, dentre outras dezenas 
de problemas que evidenciam a ausência do Estado 
naquela região.

Após realizar, no mês de maio, audiência pública 
na Comissão de Direitos Humanos do Senado com o 
objetivo de discutir os conflitos na região, comprometi-
me a visitar novamente a região do garimpo de Serra 
Pelada, desta vez para avaliar a situação de milhares 
de pessoas que lá vivem, atraídas pela promessa de 
um futuro digno por meio da exploração mineral no 
garimpo de Serra Pelada. Contudo, deparei-me com 
uma situação de descaso que afronta as nossas mais 
elementares aspirações de justiça e dignidade.

A partir de então, procurei os responsáveis pelas 
diversas áreas do serviço público no Estado do Pará, 
mas até agora pouco foi feito pelas autoridades do 
meu Estado para reverter aquela situação de profunda 
calamidade que assola o tão rico e, paradoxalmente, 
tão abandonado garimpo de Serra Pelada.

Para se ter uma ideia, Presidente Serys, a escola 
de ensino médio e ensino fundamental maior, de 5ª à 
8ª série, está sem aula há quase 60 dias, porque os 
professores eram temporários, foram demitidos, e novos 
professores não foram contratados. Assim, a juventude 
de Serra Pelada – as crianças e os adolescentes – é 
punida pela ausência de educação escolar, que lhes 
está sendo negada pelo Estado há mais de 60 dias.

Diante dessa questão, realizei audiência com o 
Secretário de Educação do Estado do Pará, professor 
Luís Cavalcante, e aguardo, como aguarda a população 
de Serra Pelada, medidas efetivas, imediatas e urgen-

tes que garantam o retorno e o pleno funcionamento 
da escola de ensino médio e ensino fundamental da-
quela localidade.

Ao mesmo tempo, verificando a situação de pro-
funda insegurança e a violência com que se compor-
tava um dos membros da Polícia Militar destacado 
naquela localidade, pleiteamos junto ao comando da 
corporação a imediata substituição e remanejamento 
de um soldado denunciado por vários setores daque-
la comunidade como envolvido em atos de violência e 
de abuso de autoridade contra as pessoas, crianças 
e idosos que ali residem.

Esse pleito, imediatamente acatado pelo coman-
dante da Polícia Militar na região de Parauapebas, onde 
se encontra o Município de Curionópolis, esse pleito da 
comunidade, encaminhado por nós, foi absolutamente 
atendido, de modo que a população já não tem a cui-
dar do serviço de segurança pública um policial que, 
em vez de proteger, acolher e oferecer as condições 
mínimas de segurança às pessoas, era justamente um 
patrocinador de violência contra essas pessoas. 

Um outro registro, Sr. Presidente, que quero fazer 
está relacionado ao clima de tensão que toma conta de 
Serra Pelada. Diante da iminência da retomada da ex-
ploração do garimpo e a partir de um obscuro contrato 
entre uma das várias cooperativas de garimpeiros e 
a multinacional canadense Colossus, semanas atrás, 
os garimpeiros e moradores impediram os trabalhos 
da sonda que fazia pesquisa na área.

Segundo fontes presentes ao local, o tumulto teve 
início na quinta-feira, dia 17 último, quando chegaram 
à vila alguns funcionários com máquinas da empresa 
e começaram a construir o alojamento para os futu-
ros trabalhadores que deveriam chegar àquela área 
de prospecção.

Os moradores e garimpeiros da Vila de Serra 
Pelada não aceitaram a presença dos mesmos, pois 
a empresa não teria feito qualquer contato com a co-
munidade para discutir o início das obras. Sabe-se que 
a empresa tenta a qualquer preço construir condições 
para alojar seus funcionários que deverão trabalhar na 
implantação do projeto; contudo, não considera o grande 
impacto que isso causará na vida daquela comunida-
de, que, até o presente momento, não sabe o que irá 
acontecer com os cerca de 6 mil pessoas que residem 
naquela vila, uma vez que está localizada exatamente 
no projeto de Serra Pelada e o projeto de Serra Leste, 
da Companhia Vale do Rio Doce daquela região. 

Todas essas questões culminaram em mais de 
uma ação daquela comunidade, que resolveu se juntar 
e parar todas as ações da Colossus na área de Serra 
Pelada. Cerca de mil moradores e garimpeiros ocupa-
ram as áreas de pesquisa no trabalho realizado pela 

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL430



34854 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010

empresa Colossus, impedindo o seu funcionamento, 
tomaram também o controle das máquinas que estavam 
na Vila de Serra Pelada. Após uma intensa negociação, 
os moradores encerraram a manifestação, prometendo 
manter o estado de vigilância até que existam respos-
tas para as suas demandas mais imediatas. 

Assim, registro a minha preocupação com esse 
tema e peço aos poderes competentes do Estado e 
da União que acompanhem atentamente a situação de 
Serra Pelada, não apenas para corrigir eventuais injus-
tiças quanto ao direito de exploração daquela área, e o 
Judiciário, que se manifestará tão logo sejam analisados 
os diversos processos que versam sobre esse tema, 
mas também, Sr. Presidente, para evitar qualquer tipo 
de violência que torne cada vez mais insuportáveis as 
condições de vida daquela população.

Esse é o nosso posicionamento sobre a dramática 
situação dos moradores e garimpeiros de Serra Pelada, 
que querem ver seus direitos assegurados para, assim, 
garantir condições mais dignas de sobrevivência para 
eles, garimpeiros e garimpeiras, e suas famílias. 

Sr. Presidente, Senador Jorge Yanai, gostaria 
de abordar uma segunda questão que considero im-
portante. Hoje pela manhã, recebi em meu gabinete a 
visita do novo Embaixador da República Democrática 
do Saara Ocidental no Brasil, dirigente da Frente Po-
lisário, Handy Bueha. 

A Frente Polisário é um movimento político-revo-
lucionário que luta pela separação do Saara Ociden-
tal, antigo Saara Espanhol ou Rio de Oro, atualmente 
sob o domínio do reino do Marrocos visando instituir 
ali uma república independente. 

Quando, em 1975, a Espanha abandonou a sua 
antiga colônia, deixou para trás um país sem qualquer 
infraestrutura, com uma população completamente 
analfabeta e desprovida de tudo. O vazio criado pela 
Espanha foi aproveitado pela Mauritânia e pelo Mar-
rocos, que, invocando direitos históricos, invadiram 
aquele território.

O Governo no exílio do Saara Ocidental tem 
o nome de República Árabe Saariana Democrática 
(RASD) e foi proclamado pela Frente Polisário em 27 
de fevereiro de 1976. O primeiro governo da Repúbli-
ca Árabe Saariana Democrática formou-se em 4 de 
março desse mesmo ano.

Em 1979, a Frente Polisário expulsa bravamen-
te do sul o pequeno exército da Mauritânia, forçando 
o país a abdicar seus direitos sobre o território em 
1979. Desde então, ficaram frente a frente, nas areias 
do deserto, os guerrilheiros da Frente Polisário e as 
forças marroquinas. O exército marroquino retirou-se 
para uma zona restrita do deserto, onde a engenharia 
militar construiu um imenso muro de concreto arma-

do, por trás do qual os soldados marroquinos vivem 
entrincheirados, protegendo a extração do fosfato, 
abundante na região.

Em 1987, uma missão da ONU visitou a região 
para averiguar a possibilidade de realização de um 
referendo sobre o futuro do território. Uma iniciativa 
difícil, dado que grande parte da população é nômade. 
Até 1993, foi impossível realizar o referendo.

Em 2001, a África do Sul torna-se o sexagésimo 
país a reconhecer a independência do Saara Ocidental. 
O Marrocos protestou. Em 2007, Marrocos e a Frente 
Polisário reiniciaram conversações com o patrocínio 
da ONU, para debater o estatuto do território.

Em 2003, o enviado especial da ONU para o ter-
ritório, James Baker, apresentou o Plano Baker, conhe-
cido como Baker II, que teria dado ao Saara Ocidental 
imediata autonomia durante um período transitório de 
cinco anos para se preparar para um referendo, ofere-
cendo aos habitantes do território a possibilidade de 
escolher entre a independência, a autonomia no seio 
do reino de Marrocos, ou a completa integração com 
o Marrocos. A Frente Polisário aceitou o plano, mas o 
Marrocos rejeitou-o.

Neste momento, as negociações encontram-se 
estagnadas. Centenas de presos políticos ocupam 
as masmorras marroquinas, algo absolutamente ina-
ceitável. Enquanto isso, o reino do Marrocos segue 
criando mais e mais assentamentos na região, ten-
tando convencer a população a rejeitar sua própria 
independência política.

A ONU já expressou sua preocupação diante dos 
crimes aos direitos humanos cometidos pelo reino do 
Marrocos. Já são mais de 60 países reconhecendo 
a independência da República do Saara Ocidental. 
Enquanto isso, o Governo brasileiro ainda não o fez, 
negando ao governo da Frente Polisário a instalação 
de uma embaixada no Brasil.

Por isso, registro aqui, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o meu apelo para que o Governo brasileiro, 
para que o Itamaraty, de acordo com os princípios da 
liberdade e da autodeterminação dos povos, possam 
assumir a causa do povo do Saara Ocidental, como 
já o fez em relação à criação do Estado Palestino, por 
exemplo, e reconheça, de uma vez por todas, a exis-
tência do Saara Ocidental e exija a imediata retirada 
das tropas marroquinas do seu território.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um terceiro 
e último assunto que quero abordar trata da reunião, 
realizada no dia de hoje, da Frente Parlamentar e da 
Frente Nacional de entidades pela erradicação do tra-
balho escravo no Brasil.

Essa reunião contou com a representação de vá-
rias entidades: da Ordem dos Advogados do Brasil; da 
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Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho; 
da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho; 
do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª 
Região; Dr. Luiz Machado, representante da OIT no 
Brasil, e Leonardo Sakamoto, Coordenador da ONG 
Repórter Brasil; da Associação Nacional dos Procu-
radores do Trabalho, e representação do gabinete do 
Senador Eduardo Suplicy, bem como da Senadora 
Serys Slhessarenko e da Senadora Fátima Cleide, e 
ali tomamos três deliberações para orientar os mem-
bros da Frente Nacional pela Erradicação do Trabalho 
Escravo e da Frente Parlamentar pela Erradicação do 
Trabalho Escravo, no sentido de que três iniciativas 
sejam levadas a cabo durante o processo eleitoral de 
2010, em todos os Estados brasileiros. 

Primeiro, a todos os candidatos às eleições de 
2010. seja para a Assembleia Legislativa, para a Câ-
mara dos Deputados, para o Senado Federal, seja 
para os governos estaduais ou para a Presidência da 
República –, apresentaremos uma carta compromis-
so, pedindo a assinatura dos candidatos dos diversos 
partidos, em todos os Estados da Federação, para que 
assumam o compromisso de que, uma vez eleitos para 
os cargos que disputam, possam apoiar as medidas 
legislativas e os programas que podem ser executados 
em âmbito do Poder Executivo, tanto estadual quanto 
da União, no sentido de um trabalho muito articulado e 
veemente em relação à erradicação do trabalho escra-
vo em nosso País, que foi reconhecido ainda em 1995, 
Senador Arthur Virgílio, aí no governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que reconheceu perante 
às Nações Unidas, especialmente em relação à OIT, 
junto à OIT, Organização Internacional do Trabalho, a 
existência do trabalho escravo contemporâneo no Bra-
sil. E desde então, diversos esforços vêm sendo feitos 
pelo Estado brasileiro, mas precisamos avançar para 
efetivamente erradicar o trabalho escravo contempo-
râneo no Brasil. 

E é importante, Sr. Presidente, que todos os par-
lamentares, todos os candidatos às eleições possam 
assumir esses compromissos em relação à eliminação 
de uma chaga social que ainda envergonha o nosso 
País em pleno Século XXI.

Também decidimos dar continuidade à coleta de 
assinaturas em um abaixo-assinado que solicita à Câ-
mara dos Deputados a imediata votação e prioridade 
na votação da Proposta de Emenda à Constituição, a 
PEC nº 431, de 2001, já aprovada pelo Senado, em 
2001, aprovada em primeiro turno na Câmara em agos-
to de 2004, e que até hoje, há seis anos, aguarda a 
votação em segundo turno na Câmara dos Deputados. 
A Câmara dos Deputados precisa assumir com o País 
e com a sua luta em defesa dos direitos humanos o 

compromisso de aprovar esta PEC, a chamada PEC 
Contra o Trabalho Escravo ainda no ano de 2010. 

São essas, Sr. Presidente, as questões que tra-
go ao Plenário e ao País, sobretudo trabalhando na 
perspectiva de que as questões aqui apresentadas 
aquelas que são de responsabilidade do Estado ou da 
União e aquelas que são de responsabilidade de toda 
a sociedade, especialmente a luta contra o trabalho es-
cravo, possam fazer parte dos debates neste processo 
eleitoral e, sobretudo, da efetivação de compromissos 
para que possamos erradicar o trabalho escravo con-
temporâneo em nosso País. 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Nery, a 
Sra. Serys Slhessarenko, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Jorge Yanai.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Yanai. DEM – MT) 
– Após o brilhante pronunciamento do Senador José 
Nery...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, eu fiz aqui um entendimento com o Senador 
Arthur Virgílio. Eu faria um rápido registro e, em segui-
da, S. Exª usará a palavra, se V. Exª concordar.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Yanai. DEM – MT) – 
Convido o Senador Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu quero, primeiro, dizer que, com alegria, 
recebi a informação, há pouco tempo, do Presidente 
Warley, da Cobap, e também contatos que fiz com as 
confederações e centrais, de que a Comissão de Or-
çamento do Congresso Nacional acatou uma emenda 
de nossa autoria, via o Relator, Senador Tião Viana, 
assegurando que o reajuste do salário mínimo e tam-
bém de todos os aposentados e pensionistas em 1º 
de janeiro será baseado na inflação e crescimento 
do PIB. A minha emenda falava de 2010. Vai nesse 
sentido, só que o percentual será conforme a reda-
ção dada, negociado com as centrais e a Cobap, mas 
será assegurado o mesmo percentual dado ao mínimo 
também de aumento real para todos os aposentados e 
pensionistas. Meus cumprimentos às confederações, 
às centrais e à Cobap.

E, por fim, Sr. Presidente, quero dizer que esta 
sessão de hoje foi histórica.

Eu não falei no momento, como disse também 
o Senador Arthur Virgílio, para acelerar as votações 
das PECs, mas fiz parte da Comissão Mista de onze 
Senadores e onze Deputados que criou o Fundo da 
Pobreza, ainda proposta original do já falecido Antonio 
Carlos Magalhães, hoje aqui revitalizada pelo Senador 
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Antonio Carlos Magalhães Júnior. É importante esse 
Fundo porque ele é usado efetivamente no combate 
à pobreza.

Quero resgatar, também, a importância da apro-
vação hoje da proposta da Senadora Rosalba Ciarli-
ni, que, inspirada na proposta da Senadora Saboya 
Gomes, assegura que a licença-maternidade seja 
ampliada para seis meses, de forma impositiva, via 
emenda constitucional. Fui Relator da ideia original da 
Senadora Patrícia Saboya Gomes, e o fiz com muita 
alegria. Foi um avanço e agora damos mais um pas-
so à frente a partir de uma PEC. A proposta não será 
mais apenas um indicativo onde as partes aceitarão 
ou não assegurar os seis meses. Mediante uma PEC, 
ela se torna determinante. É obrigado a assegurar a 
licença à gestante de seis meses.

Quero dizer que a aprovação da PEC da Juven-
tude, hoje, foi uma vitória, como dizia antes, de 50 mi-
lhões de jovens. Quatrocentos mil jovens trabalharam. 
Quero destacar o Conjuve. Inclusive recebi um telefo-
nema agora do Líder Murilo, que gostaria muito de con-
tinuar essa conversa sobre o Estatuto da Juventude e 
também o Programa Nacional da Juventude. Faremos 
essa conversa, sim, com certeza absoluta.

Enfim, a Casa é que está de parabéns! Para-
béns a todos!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Yanai. DEM – MT) 

– Agradeço as palavras do Senador Paulo Paim e 
cumprimento-o. S. Exª é uma inteligência a serviço do 
País, que, sempre que se manifesta aqui no Senado 
Federal, o faz com muita competência, trazendo sem-
pre alegria a milhões de brasileiros.

Parabéns, Senador.
Convido o Senador Arthur Virgílio para fazer uso 

da palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, por uma questão 
de justiça, tenho de falar na PEC do Senador Arthur 
Virgílio. Ficamos aqui até às 10h40min. Quero dizer, 
Senador Arthur, que votei com muita tranquilidade. Foi 
uma conquista não só para Manaus, mas para todo o 
Amazonas, para todo o Brasil. V. Exª foi o signatário, o 
número um dessa história, desse projeto. E mediante 
o acordo que nós fizemos se possibilitou a aprova-
ção da PEC da Juventude e também a aprovação da 
licença-maternidade para seis meses. V. Exª está de 
parabéns pelo seu trabalho.

Ao Senador José Nery, aqui do meu lado, que 
é sempre um líder de todas as causas, mas tem de-
marcado muito nessa questão do trabalho escravo, 
também os meus cumprimentos.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, peço a palavra por um 
instante e, na verdade, se houver a concordância do 
Senador Arthur Virgílio, que já se encontra na tribuna, 
justamente para registrar o dia de votações históricas 
que tivemos nesta Casa. Registramos o fato de termos 
aprovado a PEC da Juventude; em primeiro turno, a 
PEC que trata da licença-maternidade por seis me-
ses; a que estabeleceu o fim da aposentadoria espe-
cial, como prêmio a magistrados que se envolvem em 
falcatruas e delitos e que acabavam, muitas vezes, 
sendo premiados.

Mas quero registrar, com especial atenção e res-
peito, o trabalho do Senador Arthur Virgílio, autor da 
PEC que garantiu a prorrogação dos benefícios aos 
empreendedores da Zona Franca de Manaus por mais 
10 anos. Sem dúvida, esse benefício foi aqui aprovado 
e aplaudido pelos Senadores de todos os partidos.

No momento em que o Senador Arthur Virgílio, 
no encerramento desta sessão, vai se pronunciar, eu 
creio que é de justiça aqui fazer o registro para o povo 
brasileiro, mas especialmente para os amazonenses, 
de que a atuação do Senador Arthur Virgílio, a sua ini-
ciativa e a decisão tomada aqui, coletivamente, pelo 
Senado Federal é algo que ajuda, que contribui para 
o desenvolvimento, para a geração de emprego, para 
os investimentos no Amazonas, em especial na Zona 
Franca de Manaus.

De modo que, ao tomar a palavra, estando o 
Senador Arthur Virgílio já na tribuna, é para aqui tes-
temunhar o trabalho, a luta que fez o Senador Arthur 
Virgílio para que esse pleito do povo do Amazonas, 
dos empreendedores e empresários e, sobretudo, dos 
trabalhadores do Amazonas, fosse aqui referendado, 
como foi, por unanimidade nesta Casa.

Então, especialmente, parabenizo o Líder Arthur 
Virgílio pelo seu trabalho, por essa conquista histórica 
para o povo do Estado do Amazonas, por sua Liderança 
e por seu compromisso com esse mesmo povo.

Parabéns, Senador Arthur Virgílio!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Yanai. DEM – MT) 

– Senador, antes que V. Exª comece a fazer uso da 
palavra, eu gostaria de dizer que também votei pela 
PEC de V. Exª com muito prazer, com muita satisfação, 
uma vez que V. Exª é um exemplo aqui para a nossa 
Casa, é admirado por todos os seus Pares.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, meu Prezado Presidente e já tão querido 
Senador por Mato Grosso. Obrigado, prezado amigo 
Senador Paulo Paim, amigo de tantas lutas, até algu-
mas divergências, mas muitas convergências na fra-
ternidade, no gostar um do outro, porque essa é uma 
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realidade da qual não devemos e nem queremos, não 
podemos escapar. Meu querido Senador José Nery, 
que revela por mim um afeto que também brota de 
mim na sua direção, ainda há pouco falava-me de 
divergências que mantemos no campo ideológico e 
que não remetem, não se transpõem para o plano da 
convivência pessoal e política. Aqui temos tantos mo-
mentos também de encontros.

Eu digo a todos que esperei este momento por-
que, apesar de como Líder de um Partido como o 
PSDB e, mais ainda, como alguém que estava pessoal 
e visceralmente ligado ao destino da PEC nº 17, que 
tive a honra de ser o primeiro signatário, que prorroga 
os incentivos da Zona Franca de Manaus por 10 anos, 
eu tive que falar muito, tentando ajudar na votação. 
Mas eu não poderia discursar porque isso atrasaria a 
votação. Sugeri aos Presidentes da Mesa que a pala-
vra fosse concedida a qualquer Senador, a todos os 
Senadores que a solicitassem durante o período das 
votações para evitarmos que o quorum ficasse ainda 
mais rarefeito.

Hoje aprovamos, além da PEC da Zona Franca 
de Manaus, a PEC da Juventude, tantas outras PECs, 
a PEC que prorroga o Fundo da Pobreza, que deu ori-
gem no Governo passado, no Governo do Presidente 
Fernando Henrique, aos recursos para o Bolsa Escola, 
que hoje virou o Bolsa Família, quando o Presidente 
Lula resolveu agregar os programas que recebeu do 
Governo passado e os ampliou.

Então, o Senador Paim disse muito bem, foi um 
dia histórico. E eu disse: vou ficar, vou segurar esse 
cansaço. Estou realmente muito cansado. Muita adrena-
lina, porque eu imaginava: vai dar. Primeiro, a adrena-
lina de saber se nós chegaríamos aos tais cinquenta e 
tantos que permitiriam votações consensuais na Casa 
para as PECs. Para as pessoas de fora, esclareça-
mos que uma PEC precisa ser votada em dois turnos. 
No 1º turno, cinco sessões; no 2º turno, três sessões. 
São oito sessões no total, com duas votações: uma 
em cada turno, 49 votos, 3/5 da Casa em cada um 
desses turnos.

Nós quebramos os interstícios, ou seja, os Líderes 
todos concordaram que as votações dessas PECs, a 
começar pela da Zona Franca, se fizessem, se pos-
sível, num dia só, com a quebra dos interstícios e se 
podendo queimar as etapas todas.

Mas, para chegar até aqui ao plenário, foi preciso 
essa PEC percorrer um longo caminho aqui na Casa. 
E eu dizia há pouco a uma jornalista do meu Estado 
que, se tem uma vitória deste mandato – eu reconhe-
ço vitórias dos mandatos dos meus colegas aqui, dos 
Senadores Paim, do Senador Nery –, se tem uma 
vitória, a vitória nem é sequer esta PEC. Esta PEC 

é consequência de uma luta que eu me determinei a 
fazer quando tomei posse, em 2003, no meu manda-
to de Senador e que já tentava fazer, Senador Paulo 
Paim, na Câmara dos Deputados quando era seu co-
lega, para muita honra minha. Era tentar criar na Casa 
uma cultura de proteção à Zona Franca de Manaus e 
não de repulsa. Porque o primeiro ato de tanta gente 
no Brasil que ama a Amazônia, que respeita a Ama-
zônia, que adora o verde, que quer aquela Amazônia 
preservada e que odeia a figura da devastação... eu 
via uma dicotomia estranha: amavam a Amazônia e 
odiavam a Zona Franca de Manaus, como se ali fosse 
um palco de privilégios, de maquiagem de produtos, 
como se ali não se agregasse o valor tecnológico, o 
valor industrial, o valor econômico, como se ali não se 
gerassem empregos, como se ali não se protegesse 
a segurança nacional, como se ali não se fizesse algo 
que o mundo de repente acordou para que se faz, sim, 
ali: a proteção à ecologia, a proteção ao meio ambien-
te, a proteção aos ecossistemas.

Uma população faminta avança sobre a mata, 
sobre a floresta. Uma população que tem, a partir da 
Zona Franca de Manaus e do seu polo industrial, al-
ternativas econômicas, o resultado é 98% da floresta 
estarem de pé e não devastados. Indústrias, por outro 
lado, sem chaminé, que não poluem.

E nós é que travamos debates e mais debates, e 
percebi que com o tempo a compreensão dos colegas 
foi aumentando, a ponto de o Polo Industrial da Zona 
Franca de Manaus se tornar um patrimônio do Senado 
nesta legislatura, um patrimônio de todos.

E este era um sonho, esta era uma aspiração, ver, 
por exemplo, um Parlamentar do Rio Grande do Sul, 
como V. Exª, muito mais longe até culturalmente do meu 
Estado, de repente compreender perfeitamente o que 
se passa ali. Porque eu sei que muito mais facilmente 
eu chegarei ao coração e ao cérebro do Senador José 
Nery, que é meu vizinho no Estado do Pará, embora 
as distâncias lá sejam amazônicas.

Eu sou vizinho do Nery, mas é uma hora e cin-
qüenta de boeing ou de airbus de Manaus a Belém. 
São quase dois países o Pará e o Amazonas, em ta-
manho e em proporções geográficas. 

Então, essa foi a grande vitória. A prorrogação 
é consequência dessa cultura, Presidente, que nós 
conseguimos construir aqui.

Eu estava preocupado com algumas coisas. Pri-
meiro, vai ter quórum para começar a votar? Depois, 
vai ter quórum para se manterem as votações? E se 
conseguíssemos aprovar só o primeiro turno, não fi-
caria uma vitória amarga, incompleta, uma meia der-
rota, uma meia vitória, um copo meio cheio, um copo 
meio vazio?
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Eu agradeço muito a pertinácia dos Senadores 
Alfredo Nascimento e Jefferson Praia, que permane-
ceram aqui o tempo inteiro. Recebi, ainda há pouco, 
uma mensagem de congratulações do Governador do 
Estado, Dr. Omar Aziz. Está chovendo mensagens de 
empresários, de amigos, de pessoas que sabem o que 
isso representa para o nosso Estado, porque a Zona 
Franca de Manaus representa, com seu polo industrial 
e seus efeitos diretos e indiretos, 89% da economia 
do Amazonas. 

Então, a partir de agora, aprovada essa medida, 
que vai para a Câmara dos Deputados e a Câmara 
vai saber se desincumbir com a mesma competência 
com que nós aqui nos houvemos – tenho certeza dis-
so, confio nos meus colegas Deputados –, renasce 
a esperança nos empresários e nos investidores, a 
tranquilidade dos trabalhadores de terem os seus em-
pregos garantidos, a perspectiva de ICMS gordo para 
melhorar a vida do interior, a vida da capital.

Um projeto industrial leva dez anos para maturar, 
oito anos no mínimo. Ora, se vencesse mesmo o pra-
zo para a duração dos incentivos em 2023, em 2015, 
ninguém investiria nada; em 2014, ninguém investiria 
nada; em 2013, já ninguém investiria nada; em 2012, 
esses investimentos já estariam rareando; em 2011. es-
tamos às portas de 2011 –, as preocupações só fariam 
se avolumar. Em 2010 mesmo, estamos dando uma 
tranquilidade grande ao Amazonas. As pessoas podem 
pensar, Senador Nery, em planejar suas vidas.

Eu gostaria muito que a Zona Franca nos desse, 
com a sua consolidação, todo o tempo político e econô-
mico para nós criarmos alternativas econômicas outras 
ao Estado. O seu Estado não dispõe de um instrumento 
tão poderoso, tão alavancador, num curto prazo de re-
cursos, de empregos como a Zona Franca de Manaus, 
mas o seu Estado tem uma pauta de exportações in-
vejável; seu Estado tem uma economia diversificada; 
seu Estado pode perfeitamente ver um dos produtos 
de sua pauta de exportações padecer de queda de 
preços internacional que os outros suprem. Meu Es-
tado, não. Meu Estado depende – como dependeu da 
borracha, no passado – quase que exclusivamente do 
que se produz na Zona Franca de Manaus. E olhe que 
a biodiversidade precisa ser olhada pelos Governos, 
muitos recurso para o Impa, precisa de estimularmos 
investimentos naquela região, para colocarmos vários 
ovos em vários cestos, e não todos os ovos num cesto 
só, como acontece hoje.

Daí até uma certa ansiedade, que hoje se reflete 
num cansaço, um cansaço alegre, um cansaço vitorioso, 
um cansaço feliz, mas um cansaço muito grande.

Depois, assaltou-me outra preocupação. Sendo 
a minha PEC, a nossa PEC do Amazonas, a primeira 

a ser votada, eu me pergunto: “E se só houver quó-
rum para a minha? E se, para as demais PECs, a da 
Juventude, por exemplo, e para outras tantas, não 
houver quórum? Com que cara fico eu? Com que es-
pírito encararia eu os meus colegas, passando talvez 
a impressão de que cuidei de mim e não cuidei dos 
demais interesses, sequer os da juventude?”

Então, a preocupação foi ficar aqui até o final 
mesmo, porque tínhamos que dar essa satisfação à 
sociedade. E acabou dando tudo muito certo.

Votamos depois diversas autoridades; votamos 
depois diversas matérias importantes, até por acordo de 
Liderança. Trabalhamos bastante bem no dia de hoje e 
trabalhamos bastante bem no dia de ontem. Ontem foi 
um dia de muita adrenalina, de muita canseira, porque 
não chegamos nunca a ter mais do que 48 Senadores 
votantes, e precisávamos de mais de 50 e tantos, 54, 
55, para haver a garantia de que, se alguns votassem 
contra ou se enganassem – pode alguém se enganar 
–, não se perdesse uma PEC e todo um trabalho em 
torno dela por causa disso, por uma mera dificuldade 
numérica, enfim.

Mas o fato é que eu gostaria de ter feito este dis-
curso na hora – não sei se teria a tranquilidade que 
estou tendo agora –, mas este pronunciamento teria 
atrapalhado a votação e, agora, ele é uma satisfação 
que dou, com alguns agradecimentos.

Agradeço à Mesa. Foi impecável o comportamen-
to do Presidente Sarney, com quem tenho tido diver-
gências muito conhecidas do País, mas foi impecável 
o seu comportamento.

Quanto aos que presidiram a sessão, quero ho-
menagear todos na figura do Senador Marconi Perillo, 
que conduziu a Mesa com energia e muita tranquili-
dade, impondo um ritmo que determinou a celeridade 
das votações. Homenageio também minha Bancada 
de Senadores tucanos, que ficou aqui até o final – tal-
vez, proporcionalmente, a mais numerosa presente –, 
a Bancada de Senadores do DEM, os Senadores de 
todos os Partidos, os Partidos da base governista e os 
Partidos independentes como o seu, todos.

Houve a solidariedade do Senado. Isso me fez 
pensar que essa conquista jamais poderia ser transfor-
mada na vitória de uma pessoa só, porque eu precisei 
de Senadores assinando o encaminhamento da PEC 
à Mesa. Teria de haver um mínimo de 27 assinaturas 
– sei que a matéria chegou com muito mais à Mesa – 
e depois a tramitação; e depois a contribuição final de 
a Mesa permitir a votação da matéria com prioridade; 
e a aprovação pela Casa.

Ainda vamos depender dos Deputados. E sei, 
com esse consenso que se estabeleceu, da unidade 
de Governo e de Oposição. Aliás, isso não é tema de 
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Governo nem de Oposição; isso é tema de País, de 
Amazônia, de segurança nacional, de ecologia, de em-
prego, de vida. Mas tenho de agradecer a todos.

O presidenciável do meu Partido esteve no Ama-
zonas recentemente, em Parintins, mas, antes disso, 
havia concedido uma entrevista para um importante 
órgão televisivo do meu Estado e disse que pretende 
perenizar a Zona Franca de Manaus. Sua principal ad-
versária disse também que era essa a intenção dela. 
Disse após ele ter dito, mas disse. O importante para 
nós é a segurança. Não estava a meu alcance falar 
em perenização. Estava a meu alcance fazer essa pro-
posta, talvez modesta, de mais dez anos, para termos 
tempo de planejar o que fazer, dando tranquilidade a 
quem lá já está.

Mas eu quero agradecer, portanto, ao presidenci-
ável do meu Partido, que assumiu uma posição muito 
clara a esse respeito. 

E quero agradecer ao Governo, agradecer ao 
Presidente da República, na figura do seu Ministro 
Alexandre Padilha, que, sem olhar a autoria, se era de 
oposição ou de governo, declarou que iria pura e sim-
plesmente apoiar a votação da PEC. Isso foi coerente 
com o Governo, que já teve ocasião de prorrogar, pela 
primeira vez, quando se pôde fazer isso, quando se 
precisou fazer isso, a PEC, prorrogar a Zona Franca de 
Manaus até 2023. Sua validade anterior era até 2013. 
Estava vencendo o prazo, esse prazo que é o prazo 
que separa o fim dos incentivos do início da maturação 
do projeto. Oito anos, dez anos. A partir daí começa 
a complicar, realmente, a cabeça de quem veste e a 
cabeça de quem trabalha.

Quero agradecer, portanto, ao Presidente da Re-
pública pelo gesto. E lembrar que é assim que eu me 
porto em relação a ele. 

Eu entendo, Senador Nery, que governar, meu 
Presidente, se compõe de duas atitudes básicas. Há 
duas componentes básicas no ato de governar: o go-
vernar em si, que é quem está no poder e toca as coi-
sas do país diretamente; e governar fazendo oposição, 
fazendo fiscalização, para que a balança não se dese-
quilibre. E quem determina isso para um democrata, 
para quem tem caráter, é a urna. Quando o meu partido 
vence uma eleição, eu o ajudo a governar; quando ele 
perde, eu vou fiscalizar quem venceu. Eu não vou me 
pendurar na diretoria da Petrobras para trocar voto por 
benesses, não estou a fim da diretoria que fura poço da 
Petrobras, não estou a fim de diretoria de Caixa Eco-
nômica e de Banco do Brasil. Não estou a fim de nada 
disso! Eu não queria isso no outro Governo no qual eu 
fui líder e Ministro, como é que eu ia querer isso de um 
Governo que é de um adversário meu? 

Eu entendo, porém, que a oposição faz bem ao 
governante. Todo governante se cerca de dois tipos 
de pessoas: os que o auxiliam para o bem; e os que o 
bajulam. Ora, se eu sou de um partido, e o meu parti-
do perde a eleição, e eu corro para me pendurar nas 
benesses do poder, eu passo a ser mais um bajulador. 
E não há Presidente da República, de Washington Luiz 
para cá, e de antes de Washington Luiz para lá, que 
não tenha estado cercado de bajuladores. Eu não sou 
mais um, até porque eu não sou simplesmente baju-
lador e ponto final. Não sou! 

Então qual é a minha forma de colaborar com o 
Brasil? É ver um projeto do Presidente da República, 
e, se o projeto é bom, eu aprovo. Não pode se queixar 
de ter faltado apoio deste Senado, nem deste Sena-
dor, nem da minha Bancada às medidas anticrise que 
o Presidente adotou. Contou com o nosso apoio em 
todas elas! Não precisa estar em jantarzinho, tapinha 
nas costas. Não precisa de nada disso!

Quando entendíamos que a matéria era parcial-
mente correta, nós votávamos a favor, com as restri-
ções e as mudanças que o próprio jogo de plenário 
impunha, aperfeiçoando as matérias. Quando enten-
díamos que a matéria era ruim para o País, votáva-
mos contra. Algumas vezes éramos derrotados, outras 
vezes derrotamos o Governo. Nada mais saudável do 
que isso. Quero que a população entenda isso com 
toda clareza. Nada mais saudável, nada mais limpo 
do que isso. Porque, se todo mundo está de um lado, 
meu Deus, a balança fica desequilibrada, os erros se 
sucedem. Temos que ser governados por homens e 
não por quem, porventura, se suponha semideus. E 
quem não é criticado vira semideus, pelo menos na 
sua cabeça, na sua psique.

Mas eu não tenho a consciência pesada, não, 
porque talvez 85%, 86% ou 87% das matérias que o 
Governo mandou para cá nós aprovamos. Melhoramos 
algumas e aprovamos por inteiro outras. É assim que 
ajo. Quando o Governo agiu da mesma maneira, com 
a mesma nobreza com relação a mim, obviamente que 
fiquei satisfeito e, por isso, faço este agradecimento de 
público, significando que este comportamento civilizado 
é o que desejo para a vida pública, é o que norteia a 
minha própria vida pública, é o que para mim justifica 
estarmos na vida pública.

Fazer oposição ao País, eu não faria. Fazer opo-
sição a erros de Governo, faço. Todo Governo erra, e 
erra mais se não apontarmos os seus erros. Se nin-
guém apontar erro nenhum, de Governo nenhum, ao 
fim de algum anos, o Governo só erra. Se apontarmos 
todos os seus erros, ele acaba acertando muito mais 
do que errando e acaba oferecendo um bom governo 
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à Nação. Eu não saberia governar sem ter uma opo-
sição forte.

Eu era Prefeito de Manaus, da cidade de Manaus, 
e provocava a Oposição. Eu dizia: “Vocês estão muito 
fracos. Vocês não estão me combatendo como deviam; 
sejam mais duros comigo”. Os jornais registram isso 
muito bem. Dizia: “Sejam duros, não se preocupem 
comigo, não. Podem criticar, critiquem, porque o que 
eu entender que está errado eu mando consertar. O 
que eu sentir que é mera difamação, passo por cima, 
não estou aqui para perder tempo com bobagem”. Mas 
jamais tive medo de oposição a mim.

Quando Líder do Governo do Presidente Fernan-
do Henrique, eu contava inclusive com a solidariedade 
do PT. Muitas vezes eu tinha cinco minutos para de-
fender o Presidente. O PT me concedia duas horas na 
tribuna. Depois de eles me criticarem quatro horas, eles 
me concediam duas horas na tribuna, eu ficava duas 
horas na tribuna, e eles ainda me aparteavam durante 
o meu discurso. E eu me divertia muito com aquilo. Era 
o meu dever, que estava sendo cumprindo com pra-
zer. Eu não saberia fazer nada sem paixão nem sem 
prazer. E toquei a vida durante aqueles anos difíceis, 
muitas crises de fora para dentro, como Líder e como 
Ministro do Presidente Fernando Henrique.

Agora, não mudou nada. Sempre digo aqui ao meu 
amigo Mercadante, sempre digo a todos eles: “Olha, 
trocamos de lado, momentaneamente”. A alternância 
de poder está aí. Quem está no poder hoje pode ficar 
na oposição amanhã. E democracia é isso. É assim 
que acontece em todos os países civilizados, em to-
dos os países de corte democrático no mundo. Quem 
está no poder hoje pode não estar no poder amanhã. 
E pronto! Para mim não faz muita diferença. Porque, 
quando estou no poder, não me dedico a roubar; não 
sou ladrão. Quando estou fora do poder, eu continuo 
mantendo a minha independência e vivendo a mesma 
vida de sempre. Portanto, para mim, quem decide a 
minha vida é literalmente o povo do Amazonas. E quem 
decide a minha orientação política é o povo brasileiro, 
no conjunto da sua decisão.

Mas foi um momento civilizado. Todos aqui cum-
priram com a palavra. E um dia vitorioso que pode hoje 
ser muito bem comemorado pelo povo do Amazonas, 
mas eu transmitindo a ele também que o Amazonas 
não resolveu sozinho, nem pela sua valorosa Bancada, 
só ela. O Amazonas resolveu essa questão em torno 
da PEC nº 17, como ela já é muito conhecida no meu 
Estado, o Amazonas resolveu a partir da solidarieda-
de que mereceu de todos os Estados da Federação, 
de todos os Estados. Nenhum tem uma Zona Franca, 
só o Amazonas. Isso não impediu que todos, sem ex-
ceção, fossem solidários a nós. O seu Pará, o Mato 

Grosso da Presidente, os adversários, os aliados; por 
aqui passaram vários Deputados, todos mandaram 
mensagens, todos revelaram sua preocupação. Alguns 
passaram por aqui, outros telefonaram querendo saber 
como estava, desejando sorte, procurando informa-
ções, telefonando para Senadores amigos. Agora a vez 
será dos Deputados. Estarei ao lado deles, torcendo 
por eles para que completemos essa que é uma obra 
que jamais seria de uma pessoa só, mas a obra que 
representa mais ainda do que o esforço de um povo, 
que é o meu, o esforço de um País, que compreende 
a Zona Franca de Manaus.

Senador José Nery, com muita honra, eu lhe 
concedo um aparte.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Arthur 
Virgílio, faço este aparte mesmo tendo feito um breve 
comentário antes de V. Exª assumir a tribuna para fazer 
o justo, adequado e necessário pronunciamento que, 
por justiça, V. Exª poderia ter feito durante o processo 
de votação, mas não o fez justamente para que pu-
déssemos, nestes dois dias de intensas discussões e 
votações neste plenário, não apenas votar e aprovar 
a PEC nº 17 – cujos efeitos positivos V. Exª aqui tão 
bem explanou para os empreendedores da Zona Fran-
ca de Manaus, para os trabalhadores, para a geração 
de renda, para a garantia de trabalho a milhares de 
amazonenses. O discurso que V. Exª faz agora, como 
eu disse, apesar do cansaço, traz em si a felicidade 
da conquista. Como V. Exª muito bem assinalou, não a 
conquista individual, pessoal, mas a conquista daque-
les que se sentem parte e compartilham da necessária 
solidariedade e da possibilidade de fazer com que todos 
os Estados da Federação se desenvolvam, avancem, 
cresçam e, sobretudo, garantam a todos os seus filhos 
e filhas, a todos os seus moradores, sejam do cam-
po, sejam da cidade, as condições mais adequadas e 
dignas de sobrevivência. Eu diria que a decisão, em 
especial relativa à prorrogação dos benefícios fiscais 
para a Zona Franca de Manaus, representa, do meu 
ponto de vista, uma conquista e um certo, eu diria, 
coroamento do trabalho de V. Exª no Senado Federal 
na defesa intransigente, permanente, cotidiana do seu 
Estado. Então V. Exª está de parabéns por ter, com 
muita pertinácia, com muita determinação, com muito 
empenho, convencido todos seus Pares, de todos os 
partidos e, ainda mais, ter obtido o apoio da Bancada 
do Governo na medida em que V. Exª, como tão bem 
disse aqui, exerce com coragem, com maestria, com 
denodo, o seu papel na Oposição, criticando o conte-
údo das medidas com que V. Exª não concorda, mas 
também aperfeiçoando as iniciativas, sejam as que vêm 
do Governo e dos seus próprios Pares, quando subme-
tidas à apreciação neste plenário ou nas comissões. 
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Portanto, mesmo tendo feito um breve comentário antes 
de V. Exª assumir a tribuna, fiz questão de fazer este 
breve aparte para, no corpo do pronunciamento de V. 
Exª, poder testemunhar e dizer ao povo do Amazonas 
e ao País que V. Exª aqui atuou com o empenho que 
um representante de um Estado tão importante como 
o Amazonas, como são importantes os Estados brasi-
leiros, teria que atuar para fazer valer essa conquista, 
que tem um sentido muito importante para o desenvol-
vimento do Estado do Amazonas, para a continuidade 
do seu processo de crescimento e, em especial, para, 
como V. Exª também disse, permitir um planejamento e 
a busca de alternativa de desenvolvimento econômico 
e social para que possa continuar oferecendo ao povo 
do Amazonas as condições adequadas de sobrevi-
vência e de dignidade. Portanto, saúdo V. Exª e vejo a 
votação e a aprovação da PEC nº 17, bem como das 
outras medidas e emendas constitucionais que aqui 
votamos, como parte dessas conquistas que nós po-
demos oferecer ao povo brasileiro e, em especial, V. 
Exª pode oferecer, com o apoio de todos nós, ao Es-
tado que V. Exª tão bem representa aqui no Senado 
Federal. Meus parabéns!

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Nery, meu querido amigo.

Encerro, Sr. Presidente, lembrando que eu pre-
cisava mesmo fazer esta fala, porque, no segundo 
encaminhamento que, como Líder, fiz da PEC nº 17, 
no segundo turno de votação, eu simplesmente me li-
mitei a dizer: “O PSDB vota ‘Sim’” e mais nada. Havia 
um entendimento na Casa e eu tinha pressa. E ficaria 
incompleta a minha participação se não fizesse o de-
sabafo de agora 

e as colocações que gostaria de ter posto à aná-
lise dos colegas e da Nação antes, mas existe a ques-
tão tática também, e a tática exigia a pressa. Eu me 
sinto, como amazonense, devedor do Senado como 
um todo. 

Essa é a mensagem final.
Peço desculpas aos jornalistas. Hoje não... Cos-

tumo... É do meu hábito tratar todos com o máximo 
de delicadeza e atenção e hoje praticamente não falei 
com nenhum deles. Convidado para fazer gravações, 
simplesmente acenava que não podia porque não po-
dia, não podia cochilar, não dava para perder qualquer 
minuto. Nada poderia desviar a atenção, tirar o foco de 
uma luta que tinha que ter o desfecho que teve. Esse 
seria o desfecho ideal.

Então, fugi da minha característica habitual, que 
é a de explicar, de dialogar, de ouvir, de falar. Fiquei 
neste plenário o tempo inteiro por entender que a 
missão só se cumpriria com o ato final, e o ato final é 

precisamente esta fala, modesta, singela, que procu-
rou resumir a luta.

Hoje estive com o Senador José Agripino para 
apoiar, na Comissão de Desenvolvimento Regional, 
um projeto que beneficia o Rio Grande do Norte e o 
nordeste como um todo, porque significa incentivos 
fiscais para o sal, que é fundamental para a economia 
do Rio Grande do Norte e relevante para a economia 
da Bahia, tanto que o autor do projeto é o Senador 
César Borges, daquele Estado.

Estavam lá a Senadora Rosalba Ciarlini, o Sena-
dor Garibaldi Alves. Eu estive lá e encontrei inclusive 
um gancho, porque vital para o Rio Grande do Norte, 
importante para o nordeste, importante para o Brasil, 
nós estaríamos, se cassássemos aqueles incentivos, 
gerando empregos para o Chile, desempregando no 
Rio Grande do Norte, desempregando no Brasil, em-
pregando no Japão e, por outro lado, com os incentivos 
fiscais, barateando o custo do frete para o Amazonas 
e para os demais Estados do Brasil.

Logo, eu tinha todas as razões, e se não tivesse 
as do Amazonas, teria a razão nacional, de estar ao 
lado de um Estado como o Rio Grande do Norte, de 
uma região como a Nordeste, mas eu ainda tinha o 
gancho de que servia em alguma coisa para o meu 
Estado, ou seja, nós temos nesta legislatura poucos 
meses até o fim dela. Temos as eleições que vêm por 
aí. Cada um disputará ou não o destino político, mas o 
fato é que o tempo que tenho na Casa será dedicado à 
defesa do meu Estado e, sem dúvida, a procurar retri-
buir a cada companheiro, a cada Estado da Federação 
pelo muito que fizeram pelo Amazonas hoje. Essa é 
uma obstinação que perseguirei como persegui hoje 
a vitória do meu povo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Yanai. DEM – MT) – 

Após o seu pronunciamento sincero e emocionado, eu 
o cumprimento e o convido para assumir a Presidência 
para que eu possa fazer uso da palavra. 

O Sr. Jorge Yanai deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Arthur Vir-
gílio.

O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 
– Tenho a honra de conceder a palavra ao Exmº Sr. 
Senador Jorge Yanai, representante do Democratas, 
do DEM, do Estado do Mato Grosso.

O SR. JORGE YANAI (DEM – MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, há alguns dias, nesta 
semana, houve uma homenagem muito especial feita 
ao cooperativismo, em comemoração ao seu Dia In-
ternacional. Infelizmente, compromissos políticos me 

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL438



34862 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010

impediram de estar presentes. No entanto, mesmo 
passada a hora aprazada, quero deixar registrado aqui 
algumas palavras sobre o cooperativismo, conceito 
que eu admiro muito.

O sistema cooperativo moderno, cujas origens re-
montam a meados do século XIX constitui uma maneira 
inteligente, prática e decisiva para o desenvolvimento, 
porque ele representa o modelo econômico adequa-
do para garantir, ao mesmo tempo, a prosperidade e 
a divisão justa desse sucesso.

No Brasil, de acordo com dados da Organização 
das Cooperativas Brasileiras, a OCB, são quarenta mi-
lhões de pessoas que se juntaram em cooperativas, 
divididas em treze ramos de atividades diferentes e que 
respondem por 6% do nosso Produto Interno Bruto.

Além disso, segundo a Aliança Cooperativa In-
ternacional, essa forma de organização significa 40% 
do produto agrícola e 6%do total das exportações do 
agronegócio. 

Esses números são muito expressivos mas não 
são exclusividade brasileira. Em países desenvolvi-
dos ou em desenvolvimento essa forma de se auto-
organizar economicamente representa uma parcela 
substancial do Produto Interno Bruto. Vejamos alguns 
exemplos: na Bélgica, um dos países mais desenvol-
vidos da Europa, 19,5 % das farmácias se organiza-
ram em cooperativas; na Dinamarca, cooperativas de 
consumo representam 36,4% do mercado de varejo; 
na Finlândia, 74% da carne, 96 % dos laticínios e 56% 
dos ovos, 34% dos produtos florestais e 34,2% dos 
serviços bancários são produzidos ou vendidos por 
cooperativas; na França, nove em cada dez fazendeiros 
são associados a cooperativas, bancos cooperativos 
detêm 60% dos depósitos e 25% do mercado de va-
rejo estão com as cooperativas; na Noruega, as coo-
perativas são responsáveis por 99% da produção de 
leite; 76% da produção de madeira, 24% do mercado 
de varejo e, de cada três noruegueses, um é membro 
de alguma cooperativa. 

As cooperativas bem-sucedidas não existem ape-
nas nos países europeus ricos. No Japão, outro gigante 
econômico, 91% dos agricultores são cooperativados. 
Na Nova Zelândia, próspero país da Oceania, 22% 
do Produto Interno Bruto é originário de empreendi-
mentos cooperativos. Na China, o motor da economia 
mundial na atualidade, 180 milhões de pessoas, ou 
aproximadamente um sexto da população, participam 
de cooperativas. 

Mesmo nos Estados Unidos, país considerado o 
polo do capitalismo mundial, o cooperativismo apre-
senta números impressionantes. Ali, mais de 30 coope-
rativas têm ganhos superiores a US$1 bilhão por ano 

e as 100 maiores, juntas, faturam anualmente quase 
US$120 bilhões.

Para completar, 30% da produção agrícola ame-
ricana é comercializada por intermédio de cooperati-
vas e um em cada quatro americanos participa de um 
empreendimento cooperativo.

Enfim, não resta dúvida quanto à capacidade 
que têm as cooperativas de dinamizar a economia. 
Não há, portanto, economia moderna ou desenvolvi-
da sem que nela o cooperativismo desempenhe um 
papel relevante.

A busca da prosperidade por meio do cooperati-
vismo tem por base sete princípios, a saber: 

– adesão voluntária;
– gestão democrática;
– participação econômica dos mem-

bros; 
– autonomia e independência;
– educação e formação e informação; 
– intercooperação; e
– interesse pela comunidade.

Essas diretrizes significam uma nova maneira 
de organização social, a qual, por conseguinte, vem 
criando, no âmbito da sociedade, uma nova postura 
de todos em relação ao gênero de seus associados e 
de seus dirigentes.

Isso é claramente perceptível em uma das regras 
da Aliança Cooperativa Internacional, ao prescrever 
que um dos objetivos do cooperativismo é promover 
a igualdade entre seus associados, tanto nas ativida-
des de decisão quanto nas atividades rotineiras mas 
próprias desse movimento coletivo.

Para que tal diretriz se tornasse realidade, foram 
adotados, no âmbito da ACI, determinadas posturas, 
tais como a de qualificar as cooperativistas conforme 
o gênero de seus associados; determinar que haja 
equilíbrio entre homens e mulheres na eleição de 
participantes dos quadros da entidade; monitorar as 
ações praticadas pela entidade e garantir que haja re-
cursos humanos e financeiros adequados às questões 
de cada gênero. 

A respeito desses itens, uma carta de autoria da 
Sr.ª Pauline Green, Presidente da Aliança Cooperativa 
Internacional, ganha muita significância, porque, nela, 
aquela senhora destaca o fato de que já existem estudos 
que demonstram que, quanto maior a quantidade de 
mulheres em posição de comando em empresas, mais 
bem-sucedidos esses empreendimentos são. Estudos 
semelhantes demonstram que investir na saúde ou na 
educação femininas representa ganhos substanciais 
na redução da pobreza, o que provoca um impacto 
positivo sobre toda a economia nacional.
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De maneira semelhante, a presença feminina mais 
numerosa no âmbito do movimento cooperativista tem 
proporcionado melhoria nas iniciativas cooperativistas 
e nas famílias de tais mulheres, que estão, dessa for-
ma, engajadas no mundo dos negócios. 

Assim a participação das mulheres nas coope-
rativas tem sido fundamental para que esse movimen-
to associativista tenha continuidade e progrida mais 
ainda em todo o mundo. Exemplo claro disso são as 
atividades promovidas pela ACI em alguns dos paí-
ses mais pobres da África, onde o cooperativismo tem 
funcionado com as mulheres à frente, decisivamente 
para mitigar situações de carência e para promover o 
desenvolvimento local. 

O cooperativismo, portanto, é um meio de ga-
rantir, de maneira eficiente, o sustento de milhões de 
pessoas ao redor do mundo, e tem se mostrado eficaz 
também para promover a igualdade entre as pessoas 
de gêneros diferentes e para reduzir a miséria.

Por fim, é importante ressaltar, mais uma vez, o 
quanto o cooperativismo tem sido fundamental para 
garantir que pequenos produtores tenham acesso aos 
mercados maiores e, concedendo a eles essa opor-
tunidade, assegurar que haja, no País, de forma con-
sistente, a redução de níveis de pobreza e o aumento 
significativo da riqueza nacional.

Vejo, Sr. Presidente, que realmente o sistema co-
operativista é uma forma de fomentar a riqueza e de 
manter a sobrevivência dos pequenos empreendedores, 
principalmente aqueles que moram nas mais remotas 
regiões do nosso País. A valorização do cooperativis-
mo, sem dúvida alguma, é fomentar, de forma muito 
forte e vigorosa, a economia e o desenvolvimento do 
nosso País.

Eram as minhas palavras.
Agradeço muito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 

– Eu que agradeço a V. Exª, Senador Jorge Yanai.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 

passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 204, DE 2010

Dispõe sobre a promoção de Cabos es-
tabilizados e Taifeiros-Mor e a promoção de 
Sargentos do quadro Especial do Exército 
Brasileiro à graduação de Subtenente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Aos cabos estabilizados e Taifeiros-Mor, 

constantes no Quadro de Acesso para promoção a 3º 
Sargento do Quadro Especial, fica assegurada a refe-

rida promoção retroativa à data em que completaram 
respectivamente 15 (quinze) anos de efetivo serviço, 
mediante requerimento administrativo do interessado, 
até noventa dias após a entrada desta Lei em vigor.

Art. 2º Aos Sargentos do Quadro Especial do 
Exército, na reserva remunerada, reformados ou no 
serviço ativo, cujo ingresso nas fileiras do Exército se 
deu até 31 de dezembro de 1995, é assegurado, na 
inatividade, a promoção a Subtenente.

Art. 3º A promoção a Subtenente e aos proven-
tos correspondentes observará pelo menos um dos 
seguintes requisitos:

I – a transferência para a reserva remunerada 
tenha se dado ou venha a se dar a pedido, depois de 
cumprido tempo mínimo de serviço determinado em 
legislação específica;

II – a inatividade tenha sobrevindo ou venha a 
sobrevir pelo alcance da idade limite para a perma-
nência no serviço ativo;

III – a inatividade tenha sobrevindo ou venha a 
sobrevir em face de aplicação da

quota compulsória; ou
IV – a despeito de não cumprir o tempo mínimo 

de serviço determinado em
legislação específica para requerer a transferên-

cia para a reserva remunerada, a inatividade tenha 
sobrevindo em face de incapacidade definitiva para o 
serviço ativo.

Art. 4º O direito à promoção a graduação de 
subtenente, prevista nesta Lei abrange os militares 
oriundos do Quadro Especial que tenham ingressa-
do na inatividade após a publicação do Decreto nº 
86.289, de 11 de agosto de 1981, ou as pensões mili-
tares instituídas posteriormente à data de publicação 
daquele Decreto.

Art. 5º Desde que atendam ao art. 2º e a um dos 
requisitos estabelecidos nos incisos de I a IV do art. 
3º, e tendo o tempo mínimo de serviço determinado 
em legislação específica para a transferência para 
a reserva remunerada, também farão jus à referida 
promoção:

I – os militares oriundos do Quadro Especial, 
falecidos na inatividade, instituidores de pensão mi-
litar; e

II – os militares oriundos do Quadro Especial, 
falecidos quando em atividade, instituidores de pen-
são militar.

Art. 6º Os militares que atendam a uma das con-
dições estabelecidas nos incisos de I a IV do art. 3º, 
bem como os beneficiários de pensão militar cujos ins-
tituidores preencham as condições dispostas no art. 4º, 
somente farão jus ao benefício previsto nesta Lei após 
a assinatura de termo de acordo, que importará:
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I – a expressa concordância do militar ou do pen-
sionista com a forma, prazos, montantes e limites de 
valores definidos nesta Lei;

II – a desistência de processo judicial em curso, 
em qualquer instância, e sua conseqüente extinção, 
assim como de seus eventuais recursos;

III – a renúncia ao direito de pleitear na via admi-
nistrativa ou judicial quaisquer valores ou vantagens 
decorrentes da mesma revisão prevista nesta Lei, salvo 
em caso de comprovado erro material;

IV – a renúncia aos honorários advocatícios e à 
restituição de custas.

§ 1º Havendo ação judicial em curso, o advogado 
do militar ou pensionista deverá manifestar a renúncia 
ao recebimento de honorários ou, alternativamente, o 
militar ou pensionista deverá manifestar concordância 
com o desconto direto nos valores de remuneração 
ou de proventos de eventuais quantias despendidas 
pela União.

§ 2º Compete ao interessado requerer ao juiz da 
causa a desistência da ação, nos termos do art. 269, 
inciso V, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 
Código de Processo Civil, e juntar ao termo de acordo 
a homologação judicial da desistência.

§ 3º Ocorrendo pagamento concomitante ou em 
duplicidade de valores referentes ao acordo previsto 
nesta Lei, fica a União autorizada a reaver a respectiva 
importância administrativamente, por meio de desconto 
direto na remuneração ou nos proventos.

§ 4º Na hipótese de o militar ou beneficiário de 
pensão ocultar a existência de ação judicial, as res-
tituições de que tratam os §§ 1º e 3º será realizada 
acrescida de multa de vinte por cento.

Art. 7º A promoção de que trata o art. 2º, será 
efetivada mediante requerimento administrativo do in-
teressado, por ato da autoridade competente do Co-
mando do Exército, após verificação do atendimento 
das condições exigidas.

§ 1º Os inativos e pensionistas abrangidos por 
esta Lei terão o prazo limite de dois anos, contado da 
publicação do seu regulamento, para apresentação dos 
requerimentos administrativos referidos no caput.

§ 2º Os militares em atividade abrangidos por 
esta Lei terão o prazo limite de noventa dias, contado 
da publicação do ato de desligamento de serviço ativo, 
para apresentação dos requerimentos administrativos 
referidos no caput.

Art. 8º O disposto nesta Lei não implica inter-
rupção, suspensão, renúncia ou reabertura de prazo 
prescricional.

Parágrafo único. Os arts. 191 e 202 da Lei no 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, não 
se aplicam à matéria de que trata esta Lei.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto nasce de um compromisso 
com os militares brasileiros e de uma sugestão do De-
putado Paulo Pimenta que estará comigo conduzindo 
este processo.

Cumpre lembrar que o Serviço Militar sempre 
foi motivo de altivez para as famílias brasileiras. Fazer 
parte das fileiras das armas representa o orgulho de 
expressar à dignidade, o respeito, a coragem e o com-
prometimento com a Pátria.

Garantir o sucesso da missão do Exército Brasi-
leiro é uma tarefa que é desempenhada diariamente 
pelos Cabos Estabilizados, Sargentos do Quadro Es-
pecial e Taifeiros-Mor. O efetivo dos referidos Quadros 
apresenta como características a dedicação, o empe-
nho e a satisfação em cumprir as atividades que são 
designadas. O comportamento ilibado faz parte da 
formação de cada um desses militares, o que é facil-
mente comprovado por documentos redigidos pelos 
próprios comandantes.

A satisfação no cumprimento dos seus deveres é 
exemplificada pela diversidade de funções atribuídas 
para as classes: são motoristas, armeiros, cozinhei-
ros, mecânicos, soldadores e combatentes de áreas 
administrativas. 

Como reconhecimento aos esforços e a repre-
sentatividade destes combatentes, proponho o debate 
acerca da situação das promoções dos Cabos Esta-
bilizados, Taifeiros-Mor e dos Sargentos do Quadro 
Especial. Propor a viabilização de acesso e progresso 
nos quadros, através de alteração na legislação, sig-
nifica valorizar e retribuir a estes militares os anos de 
significativos serviços prestados ao País.

A reestruturação dos Quadros não significa que 
as classes deixarão de cumprir suas funções, pois a 
reformulação fortalecerá os vínculos entre os militares 
e o exercício de suas missões, resgatando a motivação 
em defender e promover o respeito à nação. 

Hoje, estes militares estão sem perspectiva em 
suas carreiras. O que se propõe é a garantia de igual-
dade nos direitos pertinentes a classe militar.

Cabe ainda salientar que o presente Projeto não 
procura comparar e nem desprestigiar, em nenhum mo-
mento, a classe dos sargentos oriundos de escola de 
formação, uma vez que trata de carreiras distintas. 

Vale ressaltar também que a iniciativa não co-
gita a desvalorização do concurso público da Escola 
de Sargentos do Exército, pois é por meio, exclusiva-
mente, deste tipo de seleção que o militar garante o 
progresso na carreira, conquistando a possibilidade de 
alcançar o posto de oficial ainda na ativa, situação que 
não ocorre com Taifeiros-Mor, Cabos Estabilizados e 
Sargentos do Quadro Especial.

Assim, a altivez de fazer parte do Exército Brasi-
leiro será resgatada como no início da carreira, quando 
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firmada por meio do Compromisso do Soldado. A busca 
pela garantia dos direitos destes destacados militares é 
uma forma de agradecimento e estreitamento dos laços 
existentes entre a família destes guerreiros e o Exército 
Brasileiro, enaltecendo a sensação do dever cumprido.

Informo ainda que o presente foi apresentado 
como sugestão pela Regionais de Uruguaiana e San-
ta Maria da Associação Beneficente Antônio Mendes 
Filho com sede matriz na cidade de Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos 
ilustres colegas para a aprovação dessa relevante ma-
téria. – Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 86.289, DE 11 DE AGOSTO DE 1981

Cria, no Exército, o Quadro Especial 
de Terceiros Sargentos e dá outras provi-
dências

O Presidente da República , usando da atribuição 
que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, 
e de conformidade com o artigo 6º da Lei nº 6.144, de 
29 de novembro de 1974, 

Decreta:
Art 1º Fica criado, no Exército, o Quadro Especial 

de Terceiros Sargentos, destinado ao aproveitamento 
de cabos da Ativa do Exército, com estabilidade as-
segurada. 

 § 1º O aproveitamento dos cabos de que trata 
este artigo será efetivado por promoção à graduação de 
terceiro sargento, sem a exigência prevista no artigo 12, 
item I, do Regulamento de Promoções de Graduados 
do Exército, na forma do disposto neste Decreto.

 § 2º Os terceiros sargentos promovidos deixam de 
pertencer à sua Qualificação Militar (QM) de origem. 

 Art 2º Serão promovidos a terceiro sargento os 
cabos referidos no artigo anterior que satisfaçam aos 
seguintes requisitos: 

 I – possuem 15 (quinze) anos, ou mais, de efe-
tivo serviço; 

 II – obtenham conceito favorável de seu Coman-
dante, Chefe ou Diretor; 

 Ill – estejam classificados, no mínimo, no com-
portamento BOM; 

 IV – tenham sido aprovados no último “Teste 
de Aptidão Física”, realizado imediatamente antes da 
data da promoção; 

 V – apresentem diploma de conclusão da 4ª série 
do ensino do 1º grau ou estudos equivalentes; 

 VI – não incidam em quaisquer outros impedi-
mentos de acesso, em caráter temporário ou definiti-
vo, estabelecidos no Regulamento de Promoções de 
Graduados, aprovado pelo Decreto nº 77.920, de 28 
de junho de 1976. 

 Art 3º No aproveitamento, com promoção, dos 
Cabos a que se refere o § 1º do artigo 1º, deste De-
creto, será observado o efetivo de sargentos previstos 
na Lei nº 6.144, de 29 de novembro de 1974. 

 § 1º A promoção dos cabos de que trata este 
artigo será efetivada em vagas, em percentagem a ser 
fixada pelo Ministro do Exército, das estabelecidas para 
terceiros sargentos temporários, de conformidade com 
o artigo 3º, item I, da Lei nº 6.144,de 1974. 

 § 2º O Ministro do Exército poderá também, fixar, 
para as promoções a que se refere o parágrafo ante-
rior, percentagem dos efetivos destinados a cursos de 
formação de terceiros sargentos, fixados na forma do 
artigo 7º da Lei nº 6.144, de 1974. 

 Art 4º Os soldados, com estabilidade assegu-
rada, poderão ser dispensados da exigência de que 
trata o artigo 22 do Regulamento de Promoções de 
Graduados do Exército e promovidos a cabo, desde 
que satisfaçam os seguintes requisitos: 

 I – possuam 15 (quinze) anos, ou mais, de efe-
tivo serviço; 

 II – obtenham conceito favorável de seu Coman-
dante, Chefe ou Diretor; 

 III – estejam classificados, no mínimo, no com-
portamento BOM; 

 IV – tenham sido aprovados no último “Teste 
de Aptidão Física”, realizado imediatamente antes da 
data da promoção; 

 V – não incidam em quaisquer outros impedi-
mentos de acesso, em caráter temporário ou definiti-
vo, estabelecidos no Regulamento de Promoções de 
Graduados, aprovado pelo Decreto nº 77.920, de 28 
de junho de 1976. 

 Art 5º As promoções dos soldados de que trata o 
artigo anterior serão efetivadas em vagas, em percen-
tagem a ser fixada pelo Ministro do Exército, na forma 
do § 1º do artigo 3º da Lei nº 6.144, de 1974. 

 Art 6º A praça promovida na forma deste De-
creto permanecerá, em princípio, em sua respectiva 
guarnição. 

 Art 7º As praças atingidas por este Decreto, so-
mente poderão ser beneficiadas por uma promoção. 

 Art 8º O Quadro Especial de Terceiros Sargentos 
terá redução gradual mediante transferência para a re-
serva remunerada, reforma ou licenciamento, proces-
sadas de acordo com as disposições do Estatuto dos 
Militares e dos Regulamentos do Exército, ou, ainda, 
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por aplicação de cotas compulsórias estabelecidas de 
conformidade com os citados diplomas legais. 

 Art 9º Aplicam-se às promoções das praças de que 
trata este Decreto, no que couber, as disposições do Re-
gulamento de Promoções de Graduados do Exército. 

 Art 10. O Ministro do Exército baixará os atos com-
plementares necessários à execução deste Decreto. 

 Art 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 Brasília, DF, 11, agosto de 1981;160º da Inde-
pendência e 93º da República. – João Figueiredo, 
Walter Pires.

LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil.

O Presidente da República faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 269. Haverá resolução de mérito: (Redação 
dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

I – quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do 
autor;(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1973)

II – quando o réu reconhecer a procedência do 
pedido; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1973)

III – quando as partes transigirem; (Redação dada 
pela Lei nº 5.925, de 1973)

IV – quando o juiz pronunciar a decadência ou a 
prescrição; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1973)

V – quando o autor renunciar ao direito sobre 
que se funda a ação. (Redação dada pela Lei nº 5.925, 
de 1973)

LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil.

O Presidente da República faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

PARTE GERAL

TÍTULO IV 
Da Prescrição e da Decadência

CAPÍTULO I 
Da Prescrição

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser ex-
pressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuí-
zo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; 
tácita é a renúncia quando se presume de fatos do in-
teressado, incompatíveis com a prescrição.

Seção III 
Das Causas que Interrompem a Prescrição

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somen-
te poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, 
que ordenar a citação, se o interessado a promover 
no prazo e na forma da lei processual;

II – por protesto, nas condições do inciso ante-
cedente;

III – por protesto cambial;
IV – pela apresentação do título de crédito em 

juízo de inventário ou em concurso de credores;
V – por qualquer ato judicial que constitua em 

mora o devedor;
VI – por qualquer ato inequívoco, ainda que ex-

trajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo 
devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida reco-
meça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do 
último ato do processo para a interromper.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 205, DE 2010

Estabelece alíquota zero da Contribui-
ção para os Programas de Integração So-
cial (PIS) e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep) e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) incidentes sobre a importação de 
protetor solar e sobre as receitas decorren-
tes da sua venda no mercado interno.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5º-B:

“Art. 5º-B Fica reduzida a zero a alíquo-
ta da contribuição para o PIS/Pasep incidente 
sobre a receita bruta decorrente da venda dos 
produtos classificados no código 3304.99.90, 
Ex. 02 – Preparados anti-solares, exceto os 
que possuam propriedades de bronzeadores, 
da TIPI, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 
28 de dezembro de 2006”.

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de de-
zembro de 2003, passa a vigorar acrescido do se-
guinte § 8º:

“Art. 2º ...................................................
 ..............................................................
§ 7º Fica reduzida a zero a alíquota da Co-

fins incidente sobre a receita bruta decorrente 
da venda dos produtos classificados no código 
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3304.99.90, Ex. 02 – Preparados anti-solares, 
exceto os que possuam propriedades de bron-
zeadores, da TIPI, aprovada pelo Decreto nº 
6.006, de 28 de dezembro de 2006”. (NR)

Art. 3º Os §§ 2º e 12 do art. 8º da Lei nº 10.865, 
de 30 de abril de 2004, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art.8º ....................................................
 ..............................................................
§ 2º As alíquotas, no caso de importação 

de produtos de perfumaria, de toucador ou de 
higiene pessoal, classificados nas posições 
3303.00 a 33.07, exceto no Código 3304.99.90 
“Ex 02-preparados anti-solares, exceto os que 
possuam propriedades de bronzeadores” e nos 
Códigos 34.01.90, 34.01.20.10 e 96.03.21.00, 
são de:

 ..............................................................
§ 12.  .....................................................
 ..............................................................
XVIII – os produtos classificados no có-

digo 3304.99.90, Ex 02 – preparados anti-so-
lares, exceto os que possuam propriedades 
de bronzeadores, da TIPI. 

.. ................................................... (NR)”

Art. 4º A alínea b do inciso I do art. 1º da Lei nº 
10.147, de 21 de dezembro de 2000, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
I –  .........................................................
 ..............................................................
b) produtos de perfumaria, de toucador ou 

de higiene pessoal, classificados nas posições 
33.03 a 33.07, exceto no código 33.04.99.90 
“Ex 02 – preparados anti-solares, exceto os 
que possuam propriedades de bronzeado-
res” e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 
e 96.03.21.00: 2,2% (dois inteiros e dois dé-
cimos por cento) e 10,3% (dez inteiros e três 
décimos por cento);

.. ...................................................” (NR)

Art. 5º O Poder Executivo, com vistas ao cumpri-
mento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o 
montante da renúncia de receita decorrente do disposto 
nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere 
o § 6º do art. 165 da Constituição, o qual acompanhará 
o projeto de lei orçamentária, cuja apresentação se der 
após decorridos sessenta dias da publicação desta Lei, 
bem como incluirá a renúncia mencionada nas propos-
tas orçamentárias dos exercícios seguintes.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Parágrafo único. A redução de alíquotas de que 
trata esta Lei só produzirá efeitos no exercício finan-
ceiro imediatamente posterior àquele em que for im-
plementado o disposto no art. 5º. 

Justificação

Sob o enfoque da saúde pública, os protetores 
solares têm importância significativa, pelo fato de se 
constituírem em mecanismo de fotoproteção, podendo 
ser utilizados como suporte de prevenção ao câncer 
de pele.

Evidentemente, o simples uso do protetor solar, 
isoladamente, não evita os malefícios da irradiação 
solar. Principalmente no caso de trabalhadores que 
ficam expostos ao sol, o uso do protetor deve, neces-
sariamente, ser complementado com o uso de outras 
proteções, como chapéus e roupas adequadas.

Entretanto, é inegável que o protetor solar é o 
primeiro e valioso instrumento de proteção à saúde 
da pele, não se devendo esquecer de que esse as-
sunto ganha extrema gravidade na atualidade, com 
a constatação da destruição da camada de ozônio e 
a maior penetração, na atmosfera terrestre, dos raios 
ultravioleta.

Num País de clima tropical como o nosso, a 
adoção de medidas que coloquem o protetor solar ao 
alcance do maior número possível de pessoas terá 
grande repercussão no campo da saúde pública. La-
mentavelmente, o produto não chega barato à popu-
lação, deixando de proporcionar os efeitos benéficos, 
em larga escala, como poderia e seria desejável.

Com esse projeto, pretende-se reduzir a zero 
as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS, seja na importação, seja no mercado interno. 
Com isso, espera-se uma redução do preço, ao con-
sumidor, da ordem de dez por cento.

Com essa redução, e outras providências das 
autoridades da área de saúde pública, tais como cam-
panhas educativas, busca-se não apenas beneficiar 
diretamente a população, com a redução da incidência 
do câncer de pele, mais o próprio Governo, que terá 
em conseqüência, menos despesas com o seu trata-
mento. –  Senadora Kátia Abreu.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 

estabelecerão:
....................................................................................
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§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompa-
nhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre 
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anis-
tias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE  
4 DE MAIO DE 2000

Mensagem de veto

Estabelece normas de finanças públi-
cas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências

....................................................................................
Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, ela-

borado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas 
desta Lei Complementar:
....................................................................................

II – será acompanhado do documento a que se 
refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como das 
medidas de compensação a renúncias de receita e ao au-
mento de despesas obrigatórias de caráter continuado;
....................................................................................

Art. 12. As previsões de receita observarão as 
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das 
alterações na legislação, da variação do índice de pre-
ços, do crescimento econômico ou de qualquer outro 
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrati-
vo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção 
para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da 
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

§ 1o Reestimativa de receita por parte do Poder 
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou 
omissão de ordem técnica ou legal.

 § 2o O montante previsto para as receitas de 
operações de crédito não poderá ser superior ao das 
despesas de capital constantes do projeto de lei or-
çamentária. 

 § 3o O Poder Executivo de cada ente colocará 
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Pú-
blico, no mínimo trinta dias antes do prazo final para 
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, 
os estudos e as estimativas das receitas para o exer-
cício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as 
respectivas memórias de cálculo.
....................................................................................

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re-

núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições:

 I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afe-
tará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

 II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

 § 1o A renúncia compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.

 § 2o Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 
só entrará em vigor quando implementadas as medi-
das referidas no mencionado inciso.

 § 3o O disposto neste artigo não se aplica:
 I – às alterações das alíquotas dos impostos 

previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Cons-
tituição, na forma do seu § 1o;

 II – ao cancelamento de débito cujo montante 
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
....................................................................................

LEI No 10.147, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000

Dispõe sobre a incidência da contri-
buição para os Programas de Integração 
Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público – PIS/Pasep, e da Contri-
buição para o Financiamento da Seguridade 
Social – Cofins, nas operações de venda 
dos produtos que especifica.

Art. 1º A contribuição para os Programas de Inte-
gração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público – PIS/Pasep e a Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social – Cofins, devidas pelas 
pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou 
à importação dos produtos classificados nas posições 
30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, ex-
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ceto no código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07, nos itens 
3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 
3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 
3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00, 
3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Ta-
bela de Incidência do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados – TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.070, de 
28 de dezembro de 2001, serão calculadas, respecti-
vamente, com base nas seguintes alíquotas:
....................................................................................

I – incidentes sobre a receita bruta decorrente 
da venda de: 
....................................................................................

b) produtos de perfumaria, de toucador ou de hi-
giene pessoal, classificados nas posições 33.03 a 33.07 
e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00: 
2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) e 10,3% 
(dez inteiros e três décimos por cento);
....................................................................................

LEI No 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002

....................................................................................
Art. 5º A contribuição para o PIS/Pasep não incidi-

rá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I – exportação de mercadorias para o exterior;
II – prestação de serviços para pessoa física ou 

jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pa-
gamento represente ingresso de divisas; 

III – vendas a empresa comercial exportadora 
com o fim específico de exportação.

§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica 
vendedora poderá utilizar o crédito apurado na forma 
do art. 3o para fins de:

I – dedução do valor da contribuição a reco-
lher, decorrente das demais operações no mercado 
interno;

II – compensação com débitos próprios, vencidos 
ou vincendos, relativos a tributos e contribuições admi-
nistrados pela Secretaria da Receita Federal, observada 
a legislação específica aplicável à matéria.

§ 2º A pessoa jurídica que, até o final de cada 
trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédi-
to por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá 
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada 
a legislação específica aplicável à matéria.

Art. 5º A Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas 
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS in-
cidentes sobre as receitas decorrentes da comerciali-
zação de matérias-primas, 

produtos intermediários e materiais de embalagem, 
produzidos na Zona Franca de Manaus para emprego 
em processo de industrialização por estabelecimentos 
industriais ali instalados e consoante projetos aprovados 
pelo Conselho de Administração da Superintendência 
da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA. 
....................................................................................

LEI No 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003

Altera a Legislação Tributária Federal 
e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS 

aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme 
o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros 
e seis décimos por cento).
....................................................................................

§ 7o A exigência prevista no § 5o deste artigo re-
lativa ao projeto aprovado não se aplica às pessoas 
jurídicas comerciais referidas no § 6o deste artigo.
....................................................................................

LEI No 10.865, DE 30 DE ABRIL DE 2004

Dispõe sobre a Contribuição para os 
Programas de Integração Social e de For-
mação do Patrimônio do Servidor Público 
e a Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social incidentes sobre a im-
portação de bens e serviços e dá outras 
providências.

....................................................................................
Art. 8o As contribuições serão calculadas mediante 

aplicação, sobre a base de cálculo de que trata o art. 
7o desta Lei, das alíquotas de:
....................................................................................

§ 2o As alíquotas, no caso de importação de 
produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene 
pessoal, classificados nas posições 3303.00 a 33.07 
e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00, 
são de:

 I – 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento), 
para o PIS/PASEP-Importação; e

 II – 10,3% (dez inteiros e três décimos por cen-
to), para a COFINS-Importação.
....................................................................................

§ 12. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das 
contribuições, nas hipóteses de importação de: 

 I – materiais e equipamentos, inclusive partes, 
peças e componentes, destinados ao emprego na 
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construção, conservação, modernização, conversão ou 
reparo de embarcações registradas ou pré-registradas 
no Registro Especial Brasileiro; 

 II – embarcações construídas no Brasil e trans-
feridas por matriz de empresa brasileira de navegação 
para subsidiária integral no exterior, que retornem ao 
registro brasileiro como propriedade da mesma em-
presa nacional de origem;

 III – papel destinado à impressão de jornais, pelo 
prazo de 4 (quatro) anos a contar da data de vigência 
desta Lei, ou até que a produção nacional atenda 80% 
(oitenta por cento) do consumo interno; 

 IV – papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 
4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e 
4810.22.90, todos da TIPI, destinados à impressão 
de periódicos pelo prazo de 4 (quatro) anos a contar 
da data de vigência desta Lei ou até que a produção 
nacional atenda 80% (oitenta por cento) do consumo 
interno; 

 V – máquinas, equipamentos, aparelhos, ins-
trumentos, suas partes e peças de reposição, e pelí-
culas cinematográficas virgens, sem similar nacional, 
destinados à indústria cinematográfica e audiovisual, 
e de radiodifusão;

 VI – aeronaves, classificadas na posição 88.02 
da NCM; 

 VII – partes, peças, ferramentais, componentes, 
insumos, fluidos hidráulicos, lubrificantes, tintas, anti-
corrosivos, equipamentos, serviços e matérias-primas 
a serem empregados na manutenção, reparo, revisão, 
conservação, modernização, conversão e industriali-
zação das aeronaves de que trata o inciso VI deste 
parágrafo, de seus motores, suas partes, peças, com-
ponentes, ferramentais e equipamentos; 

 VIII – 
 IX – gás natural destinado ao consumo em uni-

dades termelétricas integrantes do Programa Prioritário 
de Termelétricas – PPT; 

 X – produtos hortícolas e frutas, classificados 
nos Capítulos 7 e 8, e ovos, classificados na posição 
04.07, todos da TIPI; e

 XI – semens e embriões da posição 05.11, da 
NCM.

 XII – livros, conforme definido no art. 2o da Lei no 
10.753, de 30 de outubro de 2003. XIII – preparações 

compostas não-alcoólicas, classificadas no código 
2106.90.10 Ex 01 da Tipi, destinadas à elaboração de 
bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos produ-
tos referidos no art. 58-A da Lei no 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003; 

 XIV – material de emprego militar classificado 
nas posições 87.10.00.00 e 89.06.10.00 da Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos – Tipi; 

 XV – partes, peças, componentes, ferramentais, 
insumos, equipamentos e matérias-primas a serem 
empregados na industrialização, manutenção, moder-
nização e conversão do material de emprego militar 
de que trata o inciso XIV deste parágrafo; 

XVI – gás natural liquefeito – GNL. 
 XVIII – produtos classificados na posição 87.13 

da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM; 
 XIX – artigos e aparelhos ortopédicos ou para 

fraturas classificados no código 90.21.10 da NCM; 
 XX – artigos e aparelhos de próteses classifica-

dos no código 90.21.3 da NCM; 
 XXI – almofadas antiescaras classificadas nos 

Capítulos 39, 40, 63 e 94 da NCM. 
 § 13. O Poder Executivo poderá regulamentar: 

....................................................................................

DECRETO Nº 6.006, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006

Aprova a Tabela de Incidência do Im-
posto sobre Produtos Industrializados – 
TIPI.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 4o, incisos I e II, do 
Decreto-Lei no 1.199, de 27 de dezembro de 1971, e 
no § 1o do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 
2002, 

Decreta: 
Art. 1o É aprovada a anexa Tabela de Incidência 

do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI. 
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Sociais e 
de Assuntos Econômicos, cabendo à última 
a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 207, DE 2009

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996 (LDB), para autorizar os a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os municí-
pios a estabelecer, por tempo determinado, 
critérios de seleção de professores auxilia-
res para atuarem no ensino de matemática, 
na educação básica pública. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, passa a vigorar acrescida de um art. 62-B, com 
a seguinte redação:

“Art. 62-B. Ficam a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os municípios autoriza-
dos a estabelecer, pelo prazo de quinze anos 
contados da publicação desta Lei, critérios de 
seleção de estudante matriculado em curso de 
nível superior, para atuar na educação básica 
pública, na condição de professor auxiliar no 
ensino de matemática.

§1º Para ingresso na função de professor 
auxiliar, o estudante deverá:

I – ter cumprido, no mínimo, cinquenta por 
cento da carga horária do curso referenciado 
e nele está devidamente matriculado;

II – ser aprovado em exame de proficiên-
cia, a ser definido em regulamento.

§2º O contrato de professor auxiliar será 
temporário, com validade por até dois anos, 
podendo ser renovado por igual período, sen-
do, de qualquer forma, automaticamente en-
cerrado no final do ano escolar em que se der 
a conclusão do curso referenciado.”

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A alteração que ora propomos à Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB) tem o objetivo de 
criar um modelo de interação entre a escola pública e 
a universidade, a ser aplicado, de forma excepcional, 
por um período de 15 anos, podendo, ao final deste, 
ser prorrogado ou extinto, caso não seja mais consi-
derado necessário.

A medida autoriza a União e os entes federa-
dos a estabelecerem critérios próprios de seleção de 
estudantes de cursos superiores para atuarem como 
professores auxiliares de matemática nas escolas pú-
blicas do ensino básico. 

De forma geral, a carência de professores no Bra-
sil é um problema histórico na escola pública. Segundo 

o MEC, há falta de 240 mil profissionais. Dentre esses, 
a falta de docentes de matemática é, provavelmente, 
a que mais prejudica os estudantes da rede pública 
de ensino. Como esta é uma matéria fundamental na 
formação de base dos alunos, é imprescindível que as 
escolas tenham professores exclusivos da disciplina; 
mas isso, infelizmente, não é nossa realidade.

Essa triste situação compromete a qualidade do 
processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, prin-
cipalmente nos primeiros anos do ensino básico. Com 
isso, quem perde é o País, que num futuro próximo so-
frerá com a carência de profissionais capacitados para 
os desafios e avanços do nosso desenvolvimento. 

Nosso projeto tem a finalidade de apontar um ca-
minho real para minorar o grave problema da falta de 
professores de matemática na escola pública do nosso 
País. Por essa razão, esperamos contar com o apoio 
dos Nobres Pares. – Senador Marcelo Crivella.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

O Presidente da República faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

TÍTULO VI 
Dos Profissionais da Educação

Art. 62. A formação de docentes para atuar na 
educação básica far-se-á em nível superior, em cur-
so de licenciatura, de graduação plena, em universi-
dades e institutos superiores de educação, admitida, 
como formação mínima para o exercício do magistério 
na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal. (Regulamento)

§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os 
Municípios, em regime de colaboração, deverão pro-
mover a formação inicial, a continuada e a capacitação 
dos profissionais de magistério. (Incluído pela Lei nº 
12.056, de 2009).

§ 2º A formação continuada e a capacitação dos 
profissionais de magistério poderão utilizar recursos e 
tecnologias de educação a distância. (Incluído pela Lei 
nº 12.056, de 2009).

§ 3º A formação inicial de profissionais de ma-
gistério dará preferência ao ensino presencial, subsi-
diariamente fazendo uso de recursos e tecnologias 
de educação a distância. (Incluído pela Lei nº 12.056, 
de 2009).
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Art. 63. Os institutos superiores de educação 
manterão: (Regulamento)
....................................................................................

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 208, DE 2010

Estabelece regime especial de parce-
lamento de tributos federais para a empre-
sa nascente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei estabelece regime especial de 

parcelamento de tributos federais para a empresa 
nascente.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se em-
presa nascente a pessoa jurídica que atenda, cumula-
tivamente, durante os primeiros vinte e quatro meses 
a contar do arquivamento dos seus atos constitutivos 
na Junta Comercial, os seguintes requisitos:

I – não resulte de fusão, cisão, incorporação, 
transformação ou sucessão de outra, salvo quando 
decorrente de alienação judicial em processo de fa-
lência ou de filial ou de unidade produtiva isolada, em 
processo de recuperação judicial;

II – não tenha como sócio, acionista, administra-
dor, financiador a qualquer título, avalista ou fiador:

a) pessoa que tenha figurado como sócio, acio-
nista ou administrador de pessoa jurídica do mesmo 
ramo de negócio, na mesma unidade da federação, 
nos dois anos anteriores;

b) cônjuge, companheiro ou parente, em linha 
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, 
até o 4º (quarto) grau, das pessoas referidas na alínea 
a deste inciso;

III – não tenha pessoa jurídica como sócio ou 
acionista;

IV – exerça atividade industrial, comercial, agro-
pecuária ou preste serviços que não sejam de profis-
sões regulamentadas;

V – tenha capital nominal igual ou inferior a R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais);

VI – tenha receita bruta não superior a R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), 
nos primeiros doze meses de operação.

§ 1º Considera-se receita bruta, para fins do 
disposto no inciso VI do caput deste artigo, o produto 
da venda de bens e serviços, nas operações de con-
ta própria, o preço dos serviços prestados e o resul-
tado nas operações em conta alheia, não incluídas 
as vendas canceladas e os descontos incondicionais 
concedidos.

§ 2º Não se enquadra como empresa nascente, 
para os fins desta lei, a pessoa jurídica optante pelo 
regime de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006.

Art. 3º Os impostos e contribuições administrados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil referidos 
no art. 4º desta Lei, regularmente apurados e devidos 
em cada mês, pela empresa nascente, até o vigésimo 
quarto mês a partir da data de arquivamento dos seus 
atos constitutivos na Junta Comercial, poderão ser op-
cionalmente pagos em até sessenta meses.

§ 1º Para fins de parcelamento, os impostos e as 
contribuições devidos em cada mês serão consolidados 
e unificados na data de vencimento mais tardia.

§ 2º A parcela relativa a cada mês não poderá 
ser inferior a R$ 100,00 (cem reais) e sobre ela inci-
dirá o encargo único equivalente a dez por cento da 
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e 
de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada 
mensalmente.

§ 3º As parcelas vencidas em cada mês, acu-
muladas com seu respectivo encargo, serão conso-
lidadas e pagas em documento único, na forma do 
regulamento.

§ 4º A inadimplência das parcelas acarretará:
I – até o terceiro mês, consecutivo ou não, incidên-

cia sobre as parcelas inadimplidas do encargo integral 
da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação 
e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada 
mensalmente e de juros moratórios incidentes sobre 
impostos e contribuições arrecadados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, fora do prazo;

II – a partir do quarto mês, consecutivo ou não, 
vencimento antecipado de todas as parcelas venci-
das e vincendas e incidência de todos os acréscimos 
cominados na legislação para o pagamento fora do 
prazo dos impostos e contribuições arrecadados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art. 4º O parcelamento de que trata o art. 3º desta 
Lei compreende os seguintes tributos:

I – Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 
(IRPJ);

II – Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
observado o disposto no inciso X do § 1º deste arti-
go;

III – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL);

IV – Contribuição para o Financiamento da Segu-
ridade Social (Cofins), observado o disposto no inciso 
X do § 1º deste artigo;

V – Contribuição para o PIS/PASEP, observado 
o disposto no inciso X do § 1º deste artigo;
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VI – Contribuição previdenciária, a cargo da pes-
soa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991.

§ 1º O parcelamento na forma deste artigo não 
se aplica aos seguintes impostos ou contribuições, 
devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, 
em relação aos quais será observada a legislação 
aplicável às demais pessoas jurídicas:

I – Imposto sobre Operações de Crédito, Câm-
bio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobi-
liários (IOF);

II – Imposto sobre a Importação de Produtos 
Estrangeiros (II);

III – Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, 
de Produtos Nacionais ou Nacionalizados (IE);

IV – Imposto sobre a Propriedade Territorial ru-
ral (ITR);

V – Imposto de Renda, relativo aos rendimentos 
ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda 
fixa ou variável;

VI – Imposto de Renda relativo aos ganhos de 
capital auferidos na alienação de bens do ativo per-
manente;

VII – Contribuição para o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS);

VIII – Contribuição para manutenção da Seguri-
dade Social, devida pelos segurados da Previdência 
Social;

IX – Imposto de Renda relativo aos pagamentos 
ou créditos efetuados pela pessoa jurídica a pessoas 
físicas;

X – Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI 
incidentes na importação de bens e serviços;

XI – demais tributos de competência da União 
não relacionados nos incisos anteriores.

§ 2º Observada a legislação aplicável, a incidência 
do imposto de renda na fonte, na hipótese do inciso V 
do § 1º deste artigo, será definitiva.

Art. 5º O parcelamento de que tratam os arts. 3º 
e 4º desta Lei deixará de ser aplicado a partir do mês 
subsequente àquele em que a receita bruta acumu-
lada ultrapassar a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais), antes de decorridos os primeiros 
doze meses da operação.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Todos os esforços devem ser empreendidos no 
sentido de estimular a formalização da atividade eco-
nômica, dado o elevado grau de informalidade hoje 
existente no País.

A Lei Complementar (LCP) nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ao 
regular o disposto no art. 146, III, d e parágrafo único 
da Constituição Federal (CF), deu um passo importan-
te nessa direção, sobretudo pela criação do Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Con-
tribuições devidas pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte – Simples Nacional. Não há dúvida 
de que esse regime simplifica as operações adminis-
trativas, tributárias e previdenciárias dessas empresas, 
e reduz a respectiva carga tributária em consonância 
com o disposto no art. 179 da CF.

Entretanto, pesquisa do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas identificou que 
84% das empresas brasileiras fecham as portas em até 
dois anos, por vários motivos, tais como a dificuldade 
de acesso ao crédito, a vulnerabilidade às variações 
conjunturais da economia, a falta de preparo e de co-
nhecimentos gerenciais e de planejamento. A mesma 
pesquisa constatou, ainda, que a elevada carga tribu-
tária concorre diretamente para a redução do capital 
de giro e dos investimentos, cruciais nos dois primeiros 
anos de vida da empresa.

Faz-se, pois, necessária a criação de mecanis-
mos alternativos para as micro e pequenas empresas 
e sua extensão a empresas, cuja receita bruta anual, 
por ter ultrapassado, por pouco, o atual limite da Lei 
do Simples Nacional – R$ 2.400.000,00 –, são exclu-
ídos desse regime.

A proposição, que ora submetemos à apreciação 
de nossos Pares, cumpre esse objetivo, estabelecendo 
regime especial de parcelamento de tributos federais 
para a empresa nascente. Em resumo, seu art. 2º defi-
ne como empresa nascente, para o propósito da futura 
lei, aquela que atende, cumulativamente, os requisitos 
ali inseridos, durante os primeiros vinte e quatro me-
ses de seu registro na Junta Comercial. Tais requisitos 
estipulam limite máximo para capital e receita bruta. 
Esta não pode ultrapassar o dobro do limite máximo 
para o enquadramento de empresas de pequeno porte 
no Simples Nacional. Outros requisitos visam a impe-
dir o fechamento de empresas em funcionamento no 
intuito exclusivo de beneficiar-se, imerecidamente, do 
novo parcelamento. É o caso, exemplificadamente, da 
vedação de acesso a pessoa jurídica: (i) resultante de 
fusão, cisão, incorporação, transformação ou suces-
são de outra; (ii) que tenha como sócio, acionista, ou 
financiador a qualquer título, pessoa que tenha figurado 
como sócio ou acionista de pessoa jurídica do mesmo 
ramo de negócio, na mesma unidade da federação, 
nos dois anos anteriores.
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A contrapartida das empresas beneficiárias é de 
simplesmente pagar em dia os impostos e contribui-
ções acrescidos do encargo único equivalente a 10% 
da taxa Selic. A inadimplência acarretará, sucessiva-
mente: (i) até o terceiro mês, incidência sobre as par-
celas inadimplidas, do encargo integral da taxa Selic; 
(ii) a partir do quarto mês, vencimento antecipado de 
todas as parcelas vencidas e vincendas e incidência 
de todos os acréscimos cominados na legislação para 
o pagamento fora de prazo dos tributos.

Estou convencido de que a proposição, uma vez 
apoiada e aperfeiçoada por meus Pares, contribuirá 
para alavancar o empreendedorismo e aumentar o 
nível de formalidade da economia, beneficiando, em 
consequência, a sociedade brasileira. – Senador Mar-
celo Crivella.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE  
14 DE DEZEMBRO DE 2006

Institui o Estatuto Nacional da Micro-
empresa e da Empresa de Pequeno Porte; 
altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, 
ambas de 24 de julho de 1991, da Consoli-
dação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 
2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de 
janeiro de 1990; e revoga as Leis nos 9.317, 
de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de 
outubro de 1999.

O Presidente da República faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

CAPÍTULO II 
Da Definição de Microempresa e de  

Empresa De Pequeno Porte 

Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, 
consideram-se microempresas ou empresas de pe-
queno porte a sociedade empresária, a sociedade 
simples e o empresário a que se refere o art. 966 da 
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente 
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 
desde que:

I – no caso das microempresas, o empresário, a 
pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada 

ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);

II – no caso das empresas de pequeno porte, o 
empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta supe-
rior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) 
e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e 
quatrocentos mil reais). 

§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do dis-
posto no caput deste artigo, o produto da venda de bens 
e serviços nas operações de conta própria, o preço 
dos serviços prestados e o resultado nas operações 
em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas 
e os descontos incondicionais concedidos. 

§ 2o No caso de início de atividade no próprio 
ano-calendário, o limite a que se refere o caput deste 
artigo será proporcional ao número de meses em que a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte houver 
exercido atividade, inclusive as frações de meses. 

§ 3o O enquadramento do empresário ou da so-
ciedade simples ou empresária como microempresa 
ou empresa de pequeno porte bem como o seu de-
senquadramento não implicarão alteração, denúncia 
ou qualquer restrição em relação a contratos por elas 
anteriormente firmados. 

§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento 
jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complemen-
tar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei 
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa 
jurídica: 

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II – que seja filial, sucursal, agência ou repre-

sentação, no País, de pessoa jurídica com sede no 
exterior;

III – de cujo capital participe pessoa física que 
seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 
empresa que receba tratamento jurídico diferenciado 
nos termos desta Lei Complementar, desde que a 
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o 
inciso II do caput deste artigo;

IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 
10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a 
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o 
inciso II do caput deste artigo;

V – cujo sócio ou titular seja administrador ou 
equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, 
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 
que trata o inciso II do caput deste artigo;

VI – constituída sob a forma de cooperativas, 
salvo as de consumo;

VII – que participe do capital de outra pessoa 
jurídica;
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VIII – que exerça atividade de banco comercial, 
de investimentos e de desenvolvimento, de caixa eco-
nômica, de sociedade de crédito, financiamento e in-
vestimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de 
distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, 
de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência com-
plementar;

IX – resultante ou remanescente de cisão ou 
qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 
jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores;

X – constituída sob a forma de sociedade por 
ações. 

§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste 
artigo não se aplica à participação no capital de coope-
rativas de crédito, bem como em centrais de compras, 
bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 
50 desta Lei Complementar e na sociedade de propósito 
específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, 
e em associações assemelhadas, sociedades de inte-
resse econômico, sociedades de garantia solidária e 
outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo 
social a defesa exclusiva dos interesses econômicos 
das microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 6o Na hipótese de a microempresa ou empresa 
de pequeno porte incorrer em alguma das situações 
previstas nos incisos do § 4o deste artigo, será exclu-
ída do regime de que trata esta Lei Complementar, 
com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida 
a situação impeditiva. 

§ 7o Observado o disposto no § 2o deste artigo, 
no caso de início de atividades, a microempresa que, 
no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta 
anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, 
no ano-calendário seguinte, à condição de empresa 
de pequeno porte. 

§ 8o Observado o disposto no § 2o deste artigo, 
no caso de início de atividades, a empresa de pequeno 
porte que, no ano-calendário, não ultrapassar o limite de 
receita bruta anual previsto no inciso I do caput deste 
artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição 
de microempresa. 

§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-
calendário, exceder o limite de receita bruta anual pre-
visto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, 
no ano-calendário seguinte, do regime diferenciado e 
favorecido previsto por esta Lei Complementar para 
todos os efeitos legais. 

§ 10. A microempresa e a empresa de pequeno 
porte que no decurso do ano-calendário de início de 
atividade ultrapassarem o limite de R$ 200.000,00 (du-
zentos mil reais) multiplicados pelo número de meses 

de funcionamento nesse período estarão excluídas do 
regime desta Lei Complementar, com efeitos retroati-
vos ao início de suas atividades. 

§ 11. Na hipótese de o Distrito Federal, os Estados 
e seus respectivos Municípios adotarem o disposto nos 
incisos I e II do caput do art. 19 e no art. 20 desta Lei 
Complementar, caso a receita bruta auferida durante o 
ano-calendário de início de atividade ultrapasse o limite 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou R$ 150.000,00 
(cento e cinqüenta mil reais), respectivamente, multipli-
cados pelo número de meses de funcionamento nesse 
período, estará excluída do regime tributário previsto 
nesta Lei Complementar em relação ao pagamento dos 
tributos estaduais e municipais, com efeitos retroativos 
ao início de suas atividades. 

§ 12. A exclusão do regime desta Lei Complemen-
tar de que tratam os §§ 10 e 11 deste artigo não retro-
agirá ao início das atividades se o excesso verificado 
em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte 
por cento) dos respectivos limites referidos naqueles 
parágrafos, hipóteses em que os efeitos da exclusão 
dar-se-ão no ano-calendário subseqüente. 

CAPÍTULO IV 
Dos Tributos e Contribuições 

Seção I 
Da Instituição e Abrangência 

Art. 12. Fica instituído o Regime Especial Unifi-
cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições de-
vidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte – Simples Nacional. 

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento 
mensal, mediante documento único de arrecadação, 
dos seguintes impostos e contribuições: 

I – Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 
– IRPJ; 

II – Imposto sobre Produtos Industrializados – 
IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste 
artigo; 

III – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
– CSLL; 

IV – Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social – COFINS, observado o disposto no 
inciso XII do § 1o deste artigo; 

V – Contribuição para o PIS/Pasep, observado o 
disposto no inciso XII do § 1o deste artigo; 

VI – Contribuição Patronal Previdenciária – CPP 
para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, 
de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho 
de 1991, exceto no caso da microempresa e da em-
presa de pequeno porte que se dedique às atividades 
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de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 
desta Lei Complementar; 

VII – Imposto sobre Operações Relativas à Cir-
culação de Mercadorias e Sobre Prestações de Servi-
ços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS; 

VIII – Imposto sobre Serviços de Qualquer Na-
tureza – ISS. 

§ 1o O recolhimento na forma deste artigo não 
exclui a incidência dos seguintes impostos ou con-
tribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou 
responsável, em relação aos quais será observada a 
legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: 

I – Imposto sobre Operações de Crédito, Câm-
bio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobi-
liários – IOF;

II – Imposto sobre a Importação de Produtos 
Estrangeiros – II; 

III – Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, 
de Produtos Nacionais ou Nacionalizados – IE; 

IV – Imposto sobre a Propriedade Territorial Ru-
ral – ITR; 

V – Imposto de Renda, relativo aos rendimentos 
ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda 
fixa ou variável; 

VI – Imposto de Renda relativo aos ganhos de 
capital auferidos na alienação de bens do ativo per-
manente; 

VII – Contribuição Provisória sobre Movimentação 
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de 
Natureza Financeira – CPMF; 

VIII – Contribuição para o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS; 

IX – Contribuição para manutenção da Seguri-
dade Social, relativa ao trabalhador; 

X – Contribuição para a Seguridade Social, re-
lativa à pessoa do empresário, na qualidade de con-
tribuinte individual; 

XI – Imposto de Renda relativo aos pagamentos 
ou créditos efetuados pela pessoa jurídica a pessoas 
físicas; 

XII – Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI 
incidentes na importação de bens e serviços; 

XIII – ICMS devido: 
a) nas operações ou prestações sujeitas ao re-

gime de substituição tributária; 
b) por terceiro, a que o contribuinte se ache obri-

gado, por força da legislação estadual ou distrital vi-
gente; 

c) na entrada, no território do Estado ou do Dis-
trito Federal, de petróleo, inclusive lubrificantes e com-
bustíveis líquidos e gasosos dele derivados, bem como 

energia elétrica, quando não destinados à comerciali-
zação ou industrialização; 

d) por ocasião do desembaraço aduaneiro; 
e) na aquisição ou manutenção em estoque de 

mercadoria desacobertada de documento fiscal; 
f) na operação ou prestação desacobertada de 

documento fiscal; 
g) nas operações com bens ou mercadorias su-

jeitas ao regime de antecipação do recolhimento do 
imposto, nas aquisições em outros Estados e Distrito 
Federal: 

1. com encerramento da tributação, observado 
o disposto no inciso IV do § 4o do art. 18 desta Lei 
Complementar; 

2. sem encerramento da tributação, hipótese em 
que será cobrada a diferença entre a alíquota interna 
e a interestadual, sendo vedada a agregação de qual-
quer valor; 

h) nas aquisições em outros Estados e no Distrito 
Federal de bens ou mercadorias, não sujeitas ao regime 
de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à 
diferença entre a alíquota interna e a interestadual; 

XIV – ISS devido: 
a) em relação aos serviços sujeitos à substituição 

tributária ou retenção na fonte; 
b) na importação de serviços; 
XV – demais tributos de competência da União, 

dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, 
não relacionados nos incisos anteriores. 

§ 2o Observada a legislação aplicável, a incidência 
do imposto de renda na fonte, na hipótese do inciso V 
do § 1o deste artigo, será definitiva. 

§ 3o As microempresas e empresas de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensa-
das do pagamento das demais contribuições instituídas 
pela União, inclusive as contribuições para as entidades 
privadas de serviço social e de formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 
da Constituição Federal, e demais entidades de ser-
viço social autônomo. 

§ 4o (VETADO).
§ 5o A diferença entre a alíquota interna e a inte-

restadual de que tratam as alíneas g e h do inciso XIII 
do § 1o deste artigo será calculada tomando-se por 
base as alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas não 
optantes pelo Simples Nacional. 

§ 6o O Comitê Gestor do Simples Nacional: 
I – disciplinará a forma e as condições em que 

será atribuída à microempresa ou empresa de peque-
no porte optante pelo Simples Nacional a qualidade 
de substituta tributária; e 

II – poderá disciplinar a forma e as condições 
em que será estabelecido o regime de antecipação 
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do ICMS previsto na alínea g do inciso XIII do § 1o 
deste artigo. 

Art. 14. Consideram-se isentos do imposto de ren-
da, na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário, os 
valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou 
sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte 
optante pelo Simples Nacional, salvo os que correspon-
derem a pró-labore, aluguéis ou serviços prestados. 

§ 1o A isenção de que trata o caput deste artigo 
fica limitada ao valor resultante da aplicação dos per-
centuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 
de dezembro de 1995, sobre a receita bruta mensal, 
no caso de antecipação de fonte, ou da receita bruta 
total anual, tratando-se de declaração de ajuste, sub-
traído do valor devido na forma do Simples Nacional 
no período. 

§ 2o O disposto no § 1o deste artigo não se aplica 
na hipótese de a pessoa jurídica manter escrituração 
contábil e evidenciar lucro superior àquele limite. 

Art. 15. (VETADO).
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa 

jurídica enquadrada na condição de microempresa e 
empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser 
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretra-
tável para todo o ano-calendário. 

§ 1o Para efeito de enquadramento no Simples 
Nacional, considerar-se-á microempresa ou empresa 
de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-
calendário anterior ao da opção esteja compreendida 
dentro dos limites previstos no art. 3o desta Lei Com-
plementar. 

§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo 
deverá ser realizada no mês de janeiro, até o seu últi-
mo dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia 
do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no 
§ 3o deste artigo. 

§ 3o A opção produzirá efeitos a partir da data 
do início de atividade, desde que exercida nos termos, 
prazo e condições a serem estabelecidos no ato do 
Comitê Gestor a que se refere o caput deste artigo. 

§ 4o Serão consideradas inscritas no Simples 
Nacional, em 1o de julho de 2007, as microempresas 
e empresas de pequeno porte regularmente optantes 
pelo regime tributário de que trata a Lei no 9.317, de 5 
de dezembro de 1996, salvo as que estiverem impe-
didas de optar por alguma vedação imposta por esta 
Lei Complementar. 

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre a organização da Segu-
ridade Social, institui Plano de Custeio, e 
dá outras providências.

O Presidente da República faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei: 

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

TÍTULO I

CAPÍTULO IV  
Da Contribuição da Empresa 

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, des-
tinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 
23, é de: 6

I – vinte por cento sobre o total das remunerações 
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante 
o mês, aos segurados empregados que lhe prestem 
serviços, destinados a retribuir o trabalho, qualquer 
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos 
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos 
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços 
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição 
do empregador ou tomador de serviços, nos termos da 
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo 
coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação 
dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)7

I – vinte por cento sobre o total das remunera-
ções pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, 
durante o mês, aos segurados empregados e traba-
lhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas 
a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, 
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma 
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de rea-
juste salarial, quer pelos serviços efetivamente pres-
tados, quer pelo tempo à disposição do empregador 
ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do con-
trato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de 
trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela 
Lei nº 9.876, de 1999).

II – para o financiamento dos benefícios conce-
didos em razão do grau de incidência de incapacidade 
laborativa decorrente dos riscos ambientais do traba-
lho, conforme dispuser o regulamento, nos seguintes 
percentuais sobre o total das remunerações pagas ou 
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empre-
gados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela 
Lei nº 9.528, de 10.12.97). 

II – para o financiamento do benefício previsto 
nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 
1991, e daqueles concedidos em razão do grau de 
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos 
riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remu-
nerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, 
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: 
(Redação dada pela Lei nº 9.732, de 1998).
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a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja 
atividade preponderante o risco de acidentes do tra-
balho seja considerado leve; 

b) 2% (dois por cento) para as empresas em 
cuja atividade preponderante esse risco seja consi-
derado médio; 

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja 
atividade preponderante esse risco seja considerado 
grave. 

III – vinte por cento sobre o total das remunerações 
pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, 
aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem 
serviços; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).

IV – quinze por cento sobre o valor bruto da nota 
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente 
a serviços que lhe são prestados por cooperados por 
intermédio de cooperativas de trabalho. (Incluído pela 
Lei nº 9.876, de 1999).

§ 1º No caso de bancos comerciais, bancos de 
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas eco-
nômicas, sociedades de crédito, financiamento e inves-
timento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 
corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de 
crédito, empresas de seguros privados e de capitali-
zação, agentes autônomos de seguros privados e de 
crédito e entidades de previdência privada abertas e 
fechadas, além das contribuições referidas neste artigo 
e no art. 23, é devida a contribuição adicional de 2,5% 
(dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a base 
de cálculo definida no inciso I deste artigo. 

§ 1o No caso de bancos comerciais, bancos de in-
vestimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômi-
cas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, 
sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas 
de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, em-
presas de seguros privados e de capitalização, agentes 
autônomos de seguros privados e de crédito e entidades 
de previdência privada abertas e fechadas, além das 
contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é devida 
a contribuição adicional de dois vírgula cinco por cento 
sobre a base de cálculo definida nos incisos I e III deste 
artigo. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999). (Vide 
Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001).

§ 2º Não integram a remuneração as parcelas de 
que trata o § 9º do art. 28. 

§ 3º O Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social poderá alterar, com base nas estatísticas de 
acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enqua-
dramento de empresas para efeito da contribuição a 
que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular 
investimentos em prevenção de acidentes.

§ 4º O Poder Executivo estabelecerá, na forma da 
lei, ouvido o Conselho Nacional da Seguridade Social, 
mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem 
de empregados portadores de deficiências física, sen-
sorial e/ou mental com desvio do padrão médio. 

§ 5º O disposto neste artigo não se aplica à pes-
soa física de que trata a alínea “a” do inciso V do art. 12 
desta Lei. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 8.540, de 
22.12.92).  (Revogado pela Lei nº 10.256, de 2001).

§ 6º A contribuição empresarial da associação des-
portiva que mantém equipe de futebol profissional des-
tinada à Seguridade Social, em substituição à prevista 
nos incisos I e II deste artigo, corresponde a cinco por 
cento da receita bruta, decorrente dos espetáculos des-
portivos de que participem em todo território nacional em 
qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos interna-
cionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento 
de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda 
e de transmissão de espetáculos desportivos. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). 

§ 7º Caberá à entidade promotora do espetácu-
lo a responsabilidade de efetuar o desconto de cinco 
por cento da receita bruta decorrente dos espetáculos 
desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto 
Nacional do Seguro Social, no prazo de até dois dias 
úteis após a realização do evento. (Parágrafo acres-
centado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). 

§ 8º Caberá à associação desportiva que man-
tém equipe de futebol profissional informar à entidade 
promotora do espetáculo desportivo todas as recei-
tas auferidas no evento, discriminando-as detalhada-
mente. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 
10.12.97). 

§ 9º No caso de a associação desportiva que 
mantém equipe de futebol profissional receber recursos 
de empresa ou entidade, a título de patrocínio, licen-
ciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, 
propaganda e transmissão de espetáculos, esta últi-
ma ficará com a responsabilidade de reter e recolher 
o percentual de cinco por cento da receita bruta de-
corrente do evento, inadmitida qualquer dedução, no 
prazo estabelecido na alínea “b”, inciso I, do art. 30 
desta Lei.(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, 
de 10.12.97). 

§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6º ao 9º 
às demais associações desportivas, que devem contri-
buir na forma dos incisos I e II deste artigo e do art. 23 
desta Lei. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, 
de 10.12.97). 

§ 11. 7

§ 11. O disposto nos §§ 6º a 9º aplica-se à asso-
ciação desportiva que mantém equipe de futebol pro-
fissional e que se organize na forma da Lei nº 9.615, 
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de 24 de março de 1998. (Redação dada pela Lei nº 
9.711, de 1998).

§ 11. O disposto nos §§ 6º ao 9º deste artigo apli-
ca-se à associação desportiva que mantenha equipe 
de futebol profissional e atividade econômica organiza-
da para a produção e circulação de bens e serviços e 
que se organize regularmente, segundo um dos tipos 
regulados nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 – Código Civil. (Redação dada 
pela Lei nº 11.345, de 2006).

§ 11. O disposto nos §§ 6o a 9o aplica-se à as-
sociação desportiva que mantenha equipe de futebol 
profissional e que se organize na forma da Lei no 9.615, 
de 24 de março de 1998. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 358, de 2007).

§ 11. O disposto nos §§ 6º ao 9º deste artigo apli-
ca-se à associação desportiva que mantenha equipe 
de futebol profissional e atividade econômica organiza-
da para a produção e circulação de bens e serviços e 
que se organize regularmente, segundo um dos tipos 
regulados nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 – Código Civil. (Redação dada 
pela Lei nº 11.345, de 2006).

§ 11-A. O disposto no § 11 deste artigo aplica-se 
apenas às atividades diretamente relacionadas com a 
manutenção e administração de equipe profissional de 
futebol, não se estendendo às outras atividades econô-
micas exercidas pelas referidas sociedades empresariais 
beneficiárias. (Incluído pela Lei nº 11.505, de 2007).

§ 12. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.170, de 
2000).

§ 13. Não se considera como remuneração di-
reta ou indireta, para os efeitos desta Lei, os valores 
despendidos pelas entidades religiosas e instituições 
de ensino vocacional com ministro de confissão reli-
giosa, membros de instituto de vida consagrada, de 
congregação ou de ordem religiosa em face do seu 
mister religioso ou para sua subsistência desde que 
fornecidos em condições que independam da natureza 
e da quantidade do trabalho executado. (Incluído pela 
Lei nº 10.170, de 2000).

§ 14. Para os fins do disposto no inciso II do caput 
e no art. 10 da Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003, 
aplicar-se-á um único grau de risco para todos os es-
tabelecimentos da empresa, na forma do regulamento. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 316, de 2006).

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PREÂMBULO

Art. 146. Cabe à lei complementar:
....................................................................................

III – estabelecer normas gerais em matéria de 
legislação tributária, especialmente sobre:
....................................................................................

d) definição de tratamento diferenciado e favore-
cido para as microempresas e para as empresas de 
pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simpli-
ficados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das 
contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da 
contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Parágrafo único. A lei complementar de que trata 
o inciso III, d, também poderá instituir um regime único 
de arrecadação dos impostos e contribuições da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ob-
servado que: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19.12.2003)

I – será opcional para o contribuinte; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

II – poderão ser estabelecidas condições de en-
quadramento diferenciadas por Estado; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

III – o recolhimento será unificado e centralizado 
e a distribuição da parcela de recursos pertencentes 
aos respectivos entes federados será imediata, vedada 
qualquer retenção ou condicionamento; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

IV – a arrecadação, a fiscalização e a cobrança 
poderão ser compartilhadas pelos entes federados, ado-
tado cadastro nacional único de contribuintes. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios dispensarão às microempresas e às 
empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, 
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-
las pela simplificação de suas obrigações administra-
tivas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela 
eliminação ou redução destas por meio de lei.

(À Comissão de Assuntos Econômicos, 
em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2010 

Regulamenta o pagamento da Com-
pensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais (CFEM) por meio da 
utilização de precatórios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os valores relativos à Compensação Finan-

ceira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), 
devidos pelas atividades associadas à utilização eco-
nômica dos recursos minerais, nos termos das Leis nº 
7.990, de 28 de dezembro de 1989 e 8.001, de 13 de 
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março de 1990, poderão ser compensados por meio 
de precatórios decorrentes de condenação judicial.

§ 1º As operações de compensação e liquidação 
de que trata o caput deste artigo referem-se a débitos 
inscritos na Dívida Ativa da União, dos Estados e dos 
Municípios, decorrentes de Notificação Fiscal de Lan-
çamento de Débito para Pagamento (NFLDP).

§ 2º Os valores correspondentes aos precató-
rios de que trata o caput deste artigo só poderão ser 
utilizados se decorrentes de condenação judicial irre-
corrível.

§ 3º As operações de compensação de que trata 
o caput deste artigo só poderão ser feitas junto ao mes-
mo ente federativo responsável pelos precatórios.

§ 4º Nas operações de compensação e liquidação 
de que trata o caput deste artigo, aplicam-se, subsidiaria-
mente, no que couberem, as normas da compensação 
prevista na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no 
art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Art. 2 º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

No Brasil, a exploração mineral, possui pesada 
carga tributária. Além dos tributos nela incidentes, 
existem encargos específicos, como as taxas devidas 
na fase de pesquisa e a compensação financeira pela 
exploração dos recursos minerais (CFEM).

A base constitucional para o pagamento da CFEM é 
a mesma que fundamenta os royalties pagos pela indús-
tria do petróleo e do gás natural, ou seja, o art. 20. § 1º 
da Carta. Esse dispositivo constitucional foi inicialmente 
regulamentado pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 
1989, e pela Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990.

Desse modo, segundo as normas legais, a CFEM 
é devida pelas mineradoras aos Estados, ao Distrito Fe-
deral, aos Municípios, e aos órgãos da administração da 
União, como contraprestação à exaustão desses recursos 
minerais, em seus respectivos Municípios e territórios.

A cobrança da CFEM constitui receita patrimo-
nial da União, ou seja, contraprestação pelo uso de 
bem finito da União,e o respectivo dano ambiental 
Trata-se, na verdade, de relação jurídica de caráter 
não-tributário.

Ocorre que a legislação que regula a matéria 
vem gerando intenso processo de judicialização, bem 
como enormes passivos nas contas das mineradoras 
de todo o País. Há graves problemas na forma de ar-
recadação dessa compensação, que no futuro próximo 
inviabilizará todas as mineradoras do País. 

Atualmente, a CFEM é calculada sobre o valor do 
faturamento líquido, quando o produto mineral é ven-
dido, calculado a partir do valor da venda do produto, 

deduzidos os tributos e as despesas com transporte 
e seguro que incidem no momento da comercializa-
ção.

Nos casos em que não ocorre a venda do produto, 
por este ter sido consumido, transformado ou utilizado 
pelo minerador, por exemplo, o valor da CFEM é cal-
culado tendo como referência a soma das despesas 
registradas até o momento de sua utilização.

A diferenciação das alíquotas não respeita critério 
técnico ou econômico consistente. Isso onera, cada vez 
mais, a indústria nacional, pois, a cada etapa da cadeia 
produtiva da mineração, esse impacto é sentido.

Note-se que a atividade mineral é um dos seto-
res mais sensíveis às crises econômicas nacionais e 
internacionais. É evidente que a queda do preço de um 
bem mineral no mercado mundial, quando associada 
a uma elevada carga tributária, é capaz de inviabilizar 
empreendimentos em operação e de desestimular no-
vos investimentos no setor.

Hoje em dia, a incidência da CFEM vem sendo 
definida por intermédio de interpretações de decretos 
e acórdãos genericamente, sem se considerar a natu-
reza físico-química do bem e suas peculiaridades. Isso 
implica a incidência da mesma alíquota de CFEM sobre 
produtos de distintas origens e valores agregados, na 
mesma cadeia produtiva do bem mineral.

Nesse contexto, o Poder Público tem a obriga-
ção de, pelo menos, tentar minimizar as dificuldades 
enfrentadas por esse importante e produtivo setor e, 
por isso, apresentamos esta proposição. Seu objetivo 
principal é promover um encontro de contas entre o 
setor público e o setor privado, utilizando um simples 
procedimento administrativo. Ao contrário do que vem 
ocorrendo no País, especialmente na área federal, esse 
processo não pode continuar sendo transformado em 
procedimento judicial.

O Projeto de Lei que ora oferecemos a esta Casa 
visa a reduzir, consideravelmente, a inadimplência dos 
precatórios e, ao mesmo tempo, a desonerar o setor, 
fazendo com que a CFEM seja, efetivamente, um ins-
trumento da política mineral brasileira.

Sala das Sessões, – Senador Neuto De Conto.

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996

Texto compilado

Dispõe sobre a legislação tributária 
federal, as contribuições para a seguridade 
social, o processo administrativo de con-
sulta e dá outras providências.
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O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

Capítulo I 
Imposto de Renda – Pessoa Jurídica

Seção I 
Apuração da Base de Cálculo

Período de Apuração Trimestral
 Art. 1º A partir do ano-calendário de 1997, o 

imposto de renda das pessoas jurídicas será determi-
nado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, 
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos 
dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 
de dezembro de cada ano-calendário, observada a le-
gislação vigente, com as alterações desta Lei.

 § 1º Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, 
a apuração da base de cálculo e do imposto de renda 
devido será efetuada na data do evento, observado o 
disposto no art. 21 da Lei nº 9.249, de 26 de dezem-
bro de 1995. 

 § 2° Na extinção da pessoa jurídica, pelo encer-
ramento da liquidação, a apuração da base de cálcu-
lo e do imposto devido será efetuada na data desse 
evento.

Pagamento por Estimativa
 Art. 2º A pessoa jurídica sujeita a tributação com 

base no lucro real poderá optar pelo pagamento do 
imposto, em cada mês, determinado sobre base de 
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita 
bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que 
trata o art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 
1995, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 29 
e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei nº 8.981, de 20 de 
janeiro de 1995, com as alterações da Lei nº 9.065, 
de 20 de junho de 1995.

 § 1º O imposto a ser pago mensalmente na for-
ma deste artigo será determinado mediante a aplica-
ção, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze 
por cento.

 § 2º A parcela da base de cálculo, apurada men-
salmente, que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de 
renda à alíquota de dez por cento.

 § 3º A pessoa jurídica que optar pelo pagamento 
do imposto na forma deste artigo deverá apurar o lucro 
real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipó-
teses de que tratam os §§ 1º e 2º do artigo anterior.

 § 4º Para efeito de determinação do saldo de im-
posto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica 
poderá deduzir do imposto devido o valor:

 I – dos incentivos fiscais de dedução do imposto, 
observados os limites e prazos fixados na legislação 
vigente, bem como o disposto no § 4º do art. 3º da Lei 
nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995;

 II – dos incentivos fiscais de redução e isenção 
do imposto, calculados com base no lucro da explo-
ração;

 III – do imposto de renda pago ou retido na fonte, 
incidente sobre receitas computadas na determinação 
do lucro real;

 IV – do imposto de renda pago na forma deste 
artigo.

Seção II 
Pagamento do Imposto

Escolha da Forma de Pagamento

Art. 3º A adoção da forma de pagamento do im-
posto prevista no art. 1º, pelas pessoas jurídicas sujeitas 
ao regime do lucro real, ou a opção pela forma do art. 
2º será irretratável para todo o ano-calendário. 

 Parágrafo único. A opção pela forma estabe-
lecida no art. 2º será manifestada com o pagamento 
do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de 
início de atividade.

Adicional do Imposto de Renda

 Art. 4º Os §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei nº 9.249, 
de 26 de dezembro de 1995, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 3º. ..............................................................
§ 1º A parcela do lucro real, presumido ou arbi-

trado, que exceder o valor resultante da multiplicação 
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de me-
ses do respectivo período de apuração, sujeita-se à 
incidência de adicional de imposto de renda à alíquota 
de dez por cento.

§ 2º O disposto no parágrafo anterior aplica-se, 
inclusive, nos casos de incorporação, fusão ou cisão 
e de extinção da pessoa jurídica pelo encerramento 
da liquidação.

..........................................................................”

Imposto Correspondente a Período Trimestral

 Art. 5º O imposto de renda devido, apurado na 
forma do art. 1º, será pago em quota única, até o últi-
mo dia útil do mês subseqüente ao do encerramento 
do período de apuração.

 § 1º À opção da pessoa jurídica, o imposto devido 
poderá ser pago em até três quotas mensais, iguais e 
sucessivas, vencíveis no último dia útil dos três me-
ses subseqüentes ao de encerramento do período de 
apuração a que corresponder.
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 § 2º Nenhuma quota poderá ter valor inferior a 
R$ 1.000,00 (mil reais) e o imposto de valor inferior a 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) será pago em quota única, 
até o último dia útil do mês subseqüente ao do encer-
ramento do período de apuração.

 § 3º As quotas do imposto serão acrescidas de 
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Es-
pecial de Liquidação e Custódia – SELIC, para títulos 
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir 
do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do 
encerramento do período de apuração até o último dia 
do mês anterior ao do pagamento e de um por cento 
no mês do pagamento.

 § 4º Nos casos de incorporação, fusão ou cisão 
e de extinção da pessoa jurídica pelo encerramento 
da liquidação, o imposto devido deverá ser pago até o 
último dia útil do mês subseqüente ao do evento, não 
se lhes aplicando a opção prevista no § 1º.

Pagamento por Estimativa

 Art. 6º O imposto devido, apurado na forma do 
art. 2º, deverá ser pago até o último dia útil do mês 
subseqüente àquele a que se referir.

 § 1º O saldo do imposto apurado em 31 de de-
zembro será:

 I – pago em quota única, até o último dia útil do 
mês de março do ano subseqüente, se positivo, ob-
servado o disposto no § 2º;

 II – compensado com o imposto a ser pago a 
partir do mês de abril do ano subseqüente, se nega-
tivo, assegurada a alternativa de requerer, após a en-
trega da declaração de rendimentos, a restituição do 
montante pago a maior.

 § 2º O saldo do imposto a pagar de que trata o 
inciso I do parágrafo anterior será acrescido de juros 
calculados à taxa a que se refere o § 3º do art. 5º, a 
partir de 1º de fevereiro até o último dia do mês ante-
rior ao do pagamento e de um por cento no mês do 
pagamento.

 § 3º O prazo a que se refere o inciso I do § 1º 
não se aplica ao imposto relativo ao mês de dezem-
bro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês 
de janeiro do ano subseqüente.

Disposições Transitórias

 Art. 7º Alternativamente ao disposto no art. 40 
da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as al-
terações da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, a 
pessoa jurídica tributada com base no lucro real ou 
presumido poderá efetuar o pagamento do saldo do 
imposto devido, apurado em 31 de dezembro de 1996, 
em até quatro quotas mensais, iguais e sucessivas, 
devendo a primeira ser paga até o último dia útil do 

mês de março de 1997 e as demais no último dia útil 
dos meses subseqüentes.

 § 1º Nenhuma quota poderá ter valor inferior a 
R$ 1.000,00 (mil reais) e o imposto de valor inferior a 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) será pago em quota única, 
até o último dia útil do mês de março de 1997.

 § 2º As quotas do imposto serão acrescidas de 
juros calculados à taxa a que se refere o § 3º do art. 
5º, a partir de 1º de abril de 1997 até o último dia do 
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no 
mês do pagamento.

 § 3º Havendo saldo de imposto pago a maior, 
a pessoa jurídica poderá compensá-lo com o impos-
to devido, correspondente aos períodos de apuração 
subseqüentes, facultado o pedido de restituição.

 Art. 8º As pessoas jurídicas, mesmo as que não 
tenham optado pela forma de pagamento do art. 2º, 
deverão calcular e pagar o imposto de renda relativo 
aos meses de janeiro e fevereiro de 1997 de confor-
midade com o referido dispositivo.

 Parágrafo único. Para as empresas submetidas 
às normas do art. 1º o imposto pago com base na re-
ceita bruta auferida nos meses de janeiro e fevereiro 
de 1997 será deduzido do que for devido em relação 
ao período de apuração encerrado no dia 31 de mar-
ço de 1997. 

Seção III 
Perdas no Recebimento de Créditos

Dedução

 Art. 9º As perdas no recebimento de créditos de-
correntes das atividades da pessoa jurídica poderão 
ser deduzidas como despesas, para determinação do 
lucro real, observado o disposto neste artigo.

 § 1º Poderão ser registrados como perda os 
créditos:

 I – em relação aos quais tenha havido a declara-
ção de insolvência do devedor, em sentença emanada 
do Poder Judiciário;

 II – sem garantia, de valor:
 a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por opera-

ção, vencidos há mais de seis meses, independente-
mente de iniciados os procedimentos judiciais para o 
seu recebimento;

 b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), por operação, vencidos há 
mais de um ano, independentemente de iniciados os 
procedimentos judiciais para o seu recebimento, po-
rém, mantida a cobrança administrativa;

 c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e 
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mantidos os procedimentos judiciais para o seu re-
cebimento;

 III – com garantia, vencidos há mais de dois 
anos, desde que iniciados e mantidos os procedimen-
tos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das 
garantias;

 IV – contra devedor declarado falido ou pessoa 
jurídica declarada concordatária, relativamente à par-
cela que exceder o valor que esta tenha se compro-
metido a pagar, observado o disposto no § 5º.

 § 2º No caso de contrato de crédito em que o 
não pagamento de uma ou mais parcelas implique o 
vencimento automático de todas as demais parcelas 
vincendas, os limites a que se referem as alíneas a e 
b do inciso II do parágrafo anterior serão considerados 
em relação ao total dos créditos, por operação, com 
o mesmo devedor.

 § 3º Para os fins desta Lei, considera-se cré-
dito garantido o proveniente de vendas com reserva 
de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de 
operações com outras garantias reais.

 § 4º No caso de crédito com empresa em proces-
so falimentar ou de concordata, a dedução da perda 
será admitida a partir da data da decretação da falência 
ou da concessão da concordata, desde que a credora 
tenha adotado os procedimentos judiciais necessários 
para o recebimento do crédito.

 § 5º A parcela do crédito cujo compromisso de 
pagar não houver sido honrado pela empresa concor-
datária poderá, também, ser deduzida como perda, 
observadas as condições previstas neste artigo.

 § 6º Não será admitida a dedução de perda no 
recebimento de créditos com pessoa jurídica que seja 
controladora, controlada, coligada ou interligada, bem 
como com pessoa física que seja acionista controla-
dor, sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica 
credora, ou parente até o terceiro grau dessas pes-
soas físicas.

Registro Contábil das Perdas

 Art. 10. Os registros contábeis das perdas admi-
tidas nesta Lei serão efetuados a débito de conta de 
resultado e a crédito:

 I – da conta que registra o crédito de que trata a 
alínea a do inciso II do § 1º do artigo anterior; 

 II – de conta redutora do crédito, nas demais 
hipóteses.

 § 1º Ocorrendo a desistência da cobrança pela 
via judicial, antes de decorridos cinco anos do venci-
mento do crédito, a perda eventualmente registrada 
deverá ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, 
para determinação do lucro real correspondente ao 
período de apuração em que se der a desistência.

 § 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto 
será considerado como postergado desde o período de 
apuração em que tenha sido reconhecida a perda.

 § 3º Se a solução da cobrança se der em virtude 
de acordo homologado por sentença judicial, o valor da 
perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido 
para determinação do lucro real será igual à soma da 
quantia recebida com o saldo a receber renegociado, 
não sendo aplicável o disposto no parágrafo anterior.

 § 4º Os valores registrados na conta redutora do 
crédito referida no inciso II do caput poderão ser baixa-
dos definitivamente em contrapartida à conta que regis-
tre o crédito, a partir do período de apuração em que 
se completar cinco anos do vencimento do crédito sem 
que o mesmo tenha sido liquidado pelo devedor.

Encargos Financeiros de Créditos Vencidos

 Art. 11. Após dois meses do vencimento do cré-
dito, sem que tenha havido o seu recebimento, a pes-
soa jurídica credora poderá excluir do lucro líquido, 
para determinação do lucro real, o valor dos encargos 
financeiros incidentes sobre o crédito, contabilizado 
como receita, auferido a partir do prazo definido nes-
te artigo.

 § 1º Ressalvadas as hipóteses das alíneas a e 
b do inciso II do § 1º do art. 9º, o disposto neste artigo 
somente se aplica quando a pessoa jurídica houver 
tomado as providências de caráter judicial necessárias 
ao recebimento do crédito.

 § 2º Os valores excluídos deverão ser adicionados 
no período de apuração em que, para os fins legais, se 
tornarem disponíveis para a pessoa jurídica credora 
ou em que reconhecida a respectiva perda.

 § 3º A partir da citação inicial para o pagamento 
do débito, a pessoa jurídica devedora deverá adicio-
nar ao lucro líquido, para determinação do lucro real, 
os encargos incidentes sobre o débito vencido e não 
pago que tenham sido deduzidos como despesa ou 
custo, incorridos a partir daquela data.

 § 4º Os valores adicionados a que se refere o 
parágrafo anterior poderão ser excluídos do lucro lí-
quido, para determinação do lucro real, no período 
de apuração em que ocorra a quitação do débito por 
qualquer forma.

Créditos Recuperados

 Art. 12. Deverá ser computado na determinação 
do lucro real o montante dos créditos deduzidos que 
tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qual-
quer título, inclusive nos casos de novação da dívida 
ou do arresto dos bens recebidos em garantia real.

 Parágrafo único. Os bens recebidos a título de 
quitação do débito serão escriturados pelo valor do 
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crédito ou avaliados pelo valor definido na decisão 
judicial que tenha determinado sua incorporação ao 
patrimônio do credor.

Disposição Transitória

 Art. 13. No balanço levantado para determinação 
do lucro real em 31 de dezembro de 1996, a pessoa 
jurídica poderá optar pela constituição de provisão 
para créditos de liquidação duvidosa na forma do art. 
43 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as 
alterações da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, 
ou pelos critérios de perdas a que se referem os arts. 
9º a 12.

Saldo de Provisões Existente em 31.12.96
 Art. 14. A partir do ano-calendário de 1997, fi-

cam revogadas as normas previstas no art. 43 da Lei 
nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações 
da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, bem como 
a autorização para a constituição de provisão nos ter-
mos dos artigos citados, contida no inciso I do art. 13 
da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

 § 1º A pessoa jurídica que, no balanço de 31 de 
dezembro de 1996, optar pelos critérios de dedução 
de perdas de que tratam os arts. 9º a 12 deverá, nes-
se mesmo balanço, reverter os saldos das provisões 
para créditos de liquidação duvidosa, constituídas na 
forma do art. 43 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 
1995, com as alterações da Lei nº 9.065, de 20 de ju-
nho de 1995.

 § 2º Para a pessoa jurídica que, no balanço de 
31 de dezembro de 1996, optar pela constituição de 
provisão na forma do art. 43 da Lei nº 8.981, de 20 de 
janeiro de 1995, com as alterações da Lei nº 9.065, 
de 20 de junho de 1995, a reversão a que se refere o 
parágrafo anterior será efetuada no balanço corres-
pondente ao primeiro período de apuração encerrado 
em 1997, se houver adotado o regime de apuração 
trimestral, ou no balanço de 31 de dezembro de 1997 
ou da data da extinção, se houver optado pelo paga-
mento mensal de que trata o art. 2º.

 § 3º Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, 
a reversão de que trata o parágrafo anterior será efe-
tuada no balanço que servir de base à apuração do 
lucro real correspondente.

Seção IV 
Rendimentos do Exterior

Compensação de Imposto Pago

 Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil 
que auferir, de fonte no exterior, receita decorrente 
da prestação de serviços efetuada diretamente po-
derá compensar o imposto pago no país de domicílio 
da pessoa física ou jurídica contratante, observado o 

disposto no art. 26 da Lei nº 9.249, de 26 de dezem-
bro de 1995.

Lucros e Rendimentos

 Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 
26 e 27 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 
os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas 
e coligadas, no exterior, serão:

 I – considerados de forma individualizada, por 
filial, sucursal, controlada ou coligada;

 II – arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e 
controladas, quando não for possível a determinação de 
seus resultados, com observância das mesmas normas 
aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil 
e computados na determinação do lucro real. 

 § 1º Os resultados decorrentes de aplicações fi-
nanceiras de renda variável no exterior, em um mesmo 
país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo 
do ganho, na determinação do lucro real.

 § 2º Para efeito da compensação de imposto 
pago no exterior, a pessoa jurídica:

 I – com relação aos lucros, deverá apresentar as 
demonstrações financeiras correspondentes, exceto na 
hipótese do inciso II do caput deste artigo; 

 II – fica dispensada da obrigação a que se refere 
o § 2º do art. 26 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro 
de 1995, quando comprovar que a legislação do país 
de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital 
prevê a incidência do imposto de renda que houver 
sido pago, por meio do documento de arrecadação 
apresentado.

 § 3º Na hipótese de arbitramento do lucro da 
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, os lucros, rendi-
mentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão 
adicionados ao lucro arbitrado para determinação da 
base de cálculo do imposto.

 § 4º Do imposto devido correspondente a lucros, 
rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior 
não será admitida qualquer destinação ou dedução a 
título de incentivo fiscal.

Operações de Cobertura em Bolsa do Exterior
 Art. 17. Serão computados na determinação do 

lucro real os resultados líquidos, positivos ou negativos, 
obtidos em operações de cobertura (hedge) realizadas 
em mercados de liquidação futura, diretamente pela 
empresa brasileira, em bolsas no exterior.

 Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal 
e o Banco Central do Brasil expedirão instruções para 
a apuração do resultado líquido, sobre a movimentação 
de divisas relacionadas com essas operações, e outras 
que se fizerem necessárias à execução do disposto 
neste artigo. (Incluído pela lei nº 11.033, de 2004)
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Seção V 
Preços de Transferência

Bens, Serviços e Direitos Adquiridos no Exterior

 Art. 18. Os custos, despesas e encargos rela-
tivos a bens, serviços e direitos, constantes dos do-
cumentos de importação ou de aquisição, nas opera-
ções efetuadas com pessoa vinculada, somente serão 
dedutíveis na determinação do lucro real até o valor 
que não exceda ao preço determinado por um dos 
seguintes métodos:

 I – Método dos Preços Independentes Compara-
dos – PIC: definido como a média aritmética dos preços 
de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, 
apurados no mercado brasileiro ou de outros países, 
em operações de compra e venda, em condições de 
pagamento semelhantes;

 II – Método do Preço de Revenda menos Lucro 
– PRL: definido como a média aritmética dos preços 
de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:

 a) dos descontos incondicionais concedidos;
 b) dos impostos e contribuições incidentes so-

bre as vendas;
 c) das comissões e corretagens pagas;
 d) de margem de lucro de vinte por cento, cal-

culada sobre o preço de revenda;
 d) da margem de lucro de: (Redação dada pela 

Lei nº 9.959, de 2000)
 1. sessenta por cento, calculada sobre o preço 

de revenda após deduzidos os valores referidos nas 
alíneas anteriores e do valor agregado no País, na 
hipótese de bens importados aplicados à produção; 
(Incluído pela Lei nº 9.959, de 2000)

 2. vinte por cento, calculada sobre o preço de 
revenda, nas demais hipóteses. (Incluído pela Lei nº 
9.959, de 2000)

 III – Método do Custo de Produção mais Lucro 
– CPL: definido como o custo médio de produção de 
bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no 
país onde tiverem sido originariamente produzidos, 
acrescido dos impostos e taxas cobrados pelo referido 
país na exportação e de margem de lucro de vinte por 
cento, calculada sobre o custo apurado.

 § 1º As médias aritméticas dos preços de que 
tratam os incisos I e II e o custo médio de produção de 
que trata o inciso III serão calculados considerando os 
preços praticados e os custos incorridos durante todo 
o período de apuração da base de cálculo do imposto 
de renda a que se referirem os custos, despesas ou 
encargos. 

 § 2º Para efeito do disposto no inciso I, somente 
serão consideradas as operações de compra e ven-

da praticadas entre compradores e vendedores não 
vinculados.

 § 3º Para efeito do disposto no inciso II, somente 
serão considerados os preços praticados pela empresa 
com compradores não vinculados.

 § 4º Na hipótese de utilização de mais de um mé-
todo, será considerado dedutível o maior valor apurado, 
observado o disposto no parágrafo subseqüente.

 § 5º Se os valores apurados segundo os méto-
dos mencionados neste artigo forem superiores ao de 
aquisição, constante dos respectivos documentos, a 
dedutibilidade fica limitada ao montante deste último.

 § 6º Integram o custo, para efeito de dedutibilida-
de, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido 
do importador e os tributos incidentes na importação.

 § 7º A parcela dos custos que exceder ao valor 
determinado de conformidade com este artigo deve-
rá ser adicionada ao lucro líquido, para determinação 
do lucro real.

 § 8º A dedutibilidade dos encargos de deprecia-
ção ou amortização dos bens e direitos fica limitada, em 
cada período de apuração, ao montante calculado com 
base no preço determinado na forma deste artigo. 

 § 9º O disposto neste artigo não se aplica aos 
casos de royalties e assistência técnica, científica, ad-
ministrativa ou assemelhada, os quais permanecem 
subordinados às condições de dedutibilidade cons-
tantes da legislação vigente.

 Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos 
a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos 
de importação ou de aquisição, nas operações efetua-
das com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis 
na determinação do lucro real até o valor que não ex-
ceda ao preço determinado, observadas as condições 
previstas no presente dispositivo, por um dos seguin-
tes métodos: (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 478, de 2009)

 I – Método dos Preços Independentes Compa-
rados- PIC: definido como a média aritmética ponde-
rada dos preços de bens, serviços ou direitos, idênti-
cos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou 
de outros países, em operações de compra e venda, 
empreendidas pela própria interessada ou por tercei-
ros com não vinculadas, em condições de pagamento 
semelhantes; (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 478, de 2009)

 II – Método do Custo de Produção mais Lucro- 
CPL: definido como o custo médio ponderado de produ-
ção de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, 
no país onde tiverem sido originariamente produzidos, 
acrescido dos impostos e taxas cobrados pelo referido 
país na exportação e de margem de lucro de vinte por 
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cento, calculada sobre o custo apurado; (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 478, de 2009)

 III – Método do Preço de Venda menos Lucro 
– PVL: definido como a média aritmética ponderada 
dos preços de venda no País dos bens, direitos ou 
serviços importados e calculado conforme a metodo-
logia a seguir: (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 478, de 2009)

 a) preço líquido de venda: a média aritmética 
ponderada dos preços de venda do bem, direito ou 
serviço produzido, diminuídos dos descontos incondi-
cionais concedidos, dos impostos e contribuições so-
bre as vendas e das comissões e corretagens pagas; 
(Incluído pela Medida Provisória nº 478, de 2009)

 b) percentual de participação dos bens, direitos 
ou serviços importados no custo total do bem, direito 
ou serviço vendido: a relação percentual entre o cus-
to médio ponderado do bem, direito ou serviço impor-
tado e o custo total médio ponderado do bem, direito 
ou serviço vendido, calculado em conformidade com a 
planilha de custos da empresa; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 478, de 2009)

 c) participação dos bens, direitos ou serviços im-
portados no preço de venda do bem, direito ou serviço 
vendido: aplicação do percentual de participação do 
bem, direito ou serviço importado no custo total, apu-
rada conforme a alínea “b”, sobre o preço líquido de 
venda calculado de acordo com a alínea “a”; (Incluído 
pela Medida Provisória nº 478, de 2009)

 d) margem de lucro: a aplicação do percentu-
al de trinta e cinco por cento sobre a participação do 
bem, direito ou serviço importado no preço de venda 
do bem, direito ou serviço vendido, calculado de acor-
do com a alínea “c”; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 478, de 2009)

 e) preço parâmetro: a diferença entre o valor da 
participação do bem, direito ou serviço importado no 
preço de venda do bem, direito ou serviço vendido, cal-
culado conforme a alínea “c”, e a “margem de lucro”, 
calculada de acordo com a alínea “d”. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 478, de 2009)

 § 1º As médias aritméticas ponderadas dos pre-
ços de que tratam os incisos I e III e o custo médio 
ponderado de produção de que trata o inciso II serão 
calculados considerando os preços praticados e os 
custos incorridos durante todo o período de apuração 
da base de cálculo do imposto de renda a que se re-
ferirem os custos, despesas ou encargos. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 478, de 2009)

 § 2º O cálculo do preço parâmetro, conceituado 
na forma da alínea “e” do inciso III, pelo método a que 
se refere o inciso I, ambos do caput, quando efetuado 
pelo contribuinte, deverá atender, cumulativamente, 

aos seguintes requisitos: (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 478, de 2009)

 I – estar embasado por operações de compra e 
venda praticadas, exclusivamente, por compradores 
e vendedores não vinculados; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 478, de 2009)

 II – que as operações utilizadas para fins de cál-
culo representem, ao menos, dez por cento do valor das 
operações de importação sujeitas ao controle de preços 
de transferência, empreendidas pelo contribuinte, no 
período de apuração, quanto ao tipo de bem, direito 
ou serviço importado, na hipótese em que os dados 
utilizados para fins de cálculo digam respeito às suas 
próprias operações. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 478, de 2009)

 § 3º Para efeito do disposto no inciso III, somen-
te serão considerados, para fins de cálculo do preço 
parâmetro, os preços de venda obtidos pela pessoa 
jurídica importadora do bem, direito ou serviço, exclu-
sivamente, em operações com não vinculadas, empre-
endidas no período de apuração. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 478, de 2009)

 § 4º Na hipótese de utilização de mais de um mé-
todo, pelo contribuinte, precedentemente ao início do 
procedimento fiscal, será considerado dedutível o maior 
valor apurado, observado o disposto no § 5o. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 478, de 2009)

 § 5º Se os valores apurados segundo os méto-
dos mencionados neste artigo forem superiores aos 
de aquisição, constante dos respectivos documentos, 
a dedutibilidade, para fins de determinação do lucro 
real, fica limitada ao montante deste último. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 478, de 2009)

 § 6º Integram o custo de aquisição, para efeito 
de cálculo do preço médio ponderado a que se refere 
o inciso III do caput, o valor do transporte e do seguro 
até o estabelecimento do contribuinte, cujo ônus tenha 
sido do importador, e os impostos não recuperáveis 
incidentes nessas operações e demais gastos com o 
desembaraço aduaneiro. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 478, de 2009)

 § 7º A parcela dos custos que exceder ao valor 
determinado em conformidade com este artigo deve-
rá ser adicionada ao lucro líquido, para determinação 
do lucro real. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 478, de 2009)

 § 8º A dedutibilidade dos encargos de deprecia-
ção ou amortização dos bens e direitos fica limitada, 
em cada período de apuração, ao montante calcula-
do com base no preço determinado na forma deste 
artigo. (Redação dada pela Medida Provisória nº 478, 
de 2009)
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 § 9º O disposto neste artigo não se aplica aos 
casos de royalties e assistência técnica, científica, 
administrativa ou assemelhada, os quais permanecem 
subordinados às condições de dedutibilidade constan-
tes da legislação vigente. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 478, de 2009)

 § 10. Para efeito do disposto no inciso III, na hi-
pótese de um mesmo bem importado ser revendido e 
aplicado na produção de um ou mais produtos, ou na 
hipótese de o bem importado ser submetido a diferen-
tes processos produtivos, o preço parâmetro final será 
a média ponderada dos valores encontrados mediante 
a aplicação do método PVL, de acordo com suas res-
pectivas destinações. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 478, de 2009)

Receitas Oriundas de  
Exportações para o Exterior

 Art. 19. As receitas auferidas nas operações 
efetuadas com pessoa vinculada ficam sujeitas a ar-
bitramento quando o preço médio de venda dos bens, 
serviços ou direitos, nas exportações efetuadas du-
rante o respectivo período de apuração da base de 
cálculo do imposto de renda, for inferior a noventa por 
cento do preço médio praticado na venda dos mesmos 
bens, serviços ou direitos, no mercado brasileiro, du-
rante o mesmo período, em condições de pagamento 
semelhantes.

 § 1º Caso a pessoa jurídica não efetue operações 
de venda no mercado interno, a determinação dos pre-
ços médios a que se refere o caput será efetuada com 
dados de outras empresas que pratiquem a venda de 
bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no 
mercado brasileiro.

 § 2º Para efeito de comparação, o preço de 
venda:

 I – no mercado brasileiro, deverá ser considerado 
líquido dos descontos incondicionais concedidos, do 
imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, 
do imposto sobre serviços e das contribuições para a 
seguridade social – COFINS e para o PIS/PASEP;

 II – nas exportações, será tomado pelo valor de-
pois de diminuído dos encargos de frete e seguro, cujo 
ônus tenha sido da empresa exportadora.

 § 3º Verificado que o preço de venda nas expor-
tações é inferior ao limite de que trata este artigo, as 
receitas das vendas nas exportações serão determi-
nadas tomando-se por base o valor apurado segundo 
um dos seguintes métodos:

 I – Método do Preço de Venda nas Exportações 
– PVEx: definido como a média aritmética dos preços 
de venda nas exportações efetuadas pela própria em-
presa, para outros clientes, ou por outra exportadora 

nacional de bens, serviços ou direitos, idênticos ou 
similares, durante o mesmo período de apuração da 
base de cálculo do imposto de renda e em condições 
de pagamento semelhantes;

 II – Método do Preço de Venda por Atacado no 
País de Destino, Diminuído do Lucro – PVA: defini-
do como a média aritmética dos preços de venda de 
bens, idênticos ou similares, praticados no mercado 
atacadista do país de destino, em condições de paga-
mento semelhantes, diminuídos dos tributos incluídos 
no preço, cobrados no referido país, e de margem de 
lucro de quinze por cento sobre o preço de venda no 
atacado;

 III – Método do Preço de Venda a Varejo no País 
de Destino, Diminuído do Lucro – PVV: definido como a 
média aritmética dos preços de venda de bens, idênticos 
ou similares, praticados no mercado varejista do país 
de destino, em condições de pagamento semelhantes, 
diminuídos dos tributos incluídos no preço, cobrados 
no referido país, e de margem de lucro de trinta por 
cento sobre o preço de venda no varejo;

 IV – Método do Custo de Aquisição ou de Produ-
ção mais Tributos e Lucro – CAP: definido como a mé-
dia aritmética dos custos de aquisição ou de produção 
dos bens, serviços ou direitos, exportados, acrescidos 
dos impostos e contribuições cobrados no Brasil e de 
margem de lucro de quinze por cento sobre a soma 
dos custos mais impostos e contribuições.

 § 4º As médias aritméticas de que trata o pará-
grafo anterior serão calculadas em relação ao período 
de apuração da respectiva base de cálculo do imposto 
de renda da empresa brasileira.

 § 5º Na hipótese de utilização de mais de um mé-
todo, será considerado o menor dos valores apurados, 
observado o disposto no parágrafo subseqüente.

 § 6º Se o valor apurado segundo os métodos 
mencionados no § 3º for inferior aos preços de venda 
constantes dos documentos de exportação, prevale-
cerá o montante da receita reconhecida conforme os 
referidos documentos.

 § 7º A parcela das receitas, apurada segundo o 
disposto neste artigo, que exceder ao valor já apropria-
do na escrituração da empresa deverá ser adicionada 
ao lucro líquido, para determinação do lucro real, bem 
como ser computada na determinação do lucro presu-
mido e do lucro arbitrado.

 § 8º Para efeito do disposto no § 3º, somente 
serão consideradas as operações de compra e ven-
da praticadas entre compradores e vendedores não 
vinculados.

 Art. 19-A. O Ministro de Estado da Fazenda po-
derá fixar margens de lucro diferentes por setor ou 
ramo de atividade econômica para fins de apuração 
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dos preços parâmetros relativos aos métodos de que 
tratam os arts. 18 e 19. (Incluído pela Medida Provisó-
ria nº 478, de 2009)

 Art. 19-B. A opção por um dos métodos previstos 
nos arts. 18 e 19 será efetuada na Declaração de Infor-
mação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) 
e não poderá ser alterada pelo contribuinte uma vez 
iniciado o procedimento fiscal. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 478, de 2009)

 § 1º A autoridade fiscal responsável pela veri-
ficação poderá determinar o preço parâmetro, com 
base nos documentos de que dispuser, e aplicar um 
dos métodos previstos nos arts. 18 e 19, quando o 
sujeito passivo: (Incluído pela Medida Provisória nº 
478, de 2009)

 I – não indicar, precedentemente ao início do 
procedimento fiscal, o método de apuração escolhido, 
observado o disposto no caput deste artigo; (Incluído 
pela Medida Provisória nº 478, de 2009)

 II – não apresentar os documentos que dêem 
suporte à determinação do preço praticado nem as res-
pectivas memórias de cálculo para apuração do preço 
parâmetro, segundo o método escolhido; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 478, de 2009)

 III – apresentar documentos imprestáveis ou in-
suficientes para demonstrar a correção do cálculo do 
preço parâmetro pelo método escolhido. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 478, de 2009)

 § 2º A utilização do método de cálculo de preço 
parâmetro deve ser consistente por bem, serviço ou 
direito, durante todo o ano calendário, observado o 
disposto no caput deste artigo. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 478, de 2009)

 Art. 20. Em circunstâncias especiais, o Ministro 
de Estado da Fazenda poderá alterar os percentuais 
de que tratam os arts. 18 e 19, caput, e incisos II, III 
e IV de seu § 3º.

Apuração dos Preços Médios

 Art. 21. Os custos e preços médios a que se 
referem os arts. 18 e 19 deverão ser apurados com 
base em:

 I – publicações ou relatórios oficiais do governo 
do país do comprador ou vendedor ou declaração da 
autoridade fiscal desse mesmo país, quando com ele 
o Brasil mantiver acordo para evitar a bitributação ou 
para intercâmbio de informações;

 II – pesquisas efetuadas por empresa ou institui-
ção de notório conhecimento técnico ou publicações 
técnicas, em que se especifiquem o setor, o período, 
as empresas pesquisadas e a margem encontrada, 
bem como identifiquem, por empresa, os dados cole-
tados e trabalhados.

 § 1º As publicações, as pesquisas e os relatórios 
oficiais a que se refere este artigo somente serão ad-
mitidos como prova se houverem sido realizados com 
observância de métodos de avaliação internacionalmen-
te adotados e se referirem a período contemporâneo 
com o de apuração da base de cálculo do imposto de 
renda da empresa brasileira.

 § 2º Admitir-se-ão margens de lucro diversas 
das estabelecidas nos arts. 18 e 19, desde que o 
contribuinte as comprove, com base em publicações, 
pesquisas ou relatórios elaborados de conformidade 
com o disposto neste artigo.

 § 3º As publicações técnicas, as pesquisas e os 
relatórios a que se refere este artigo poderão ser desqua-
lificados mediante ato do Secretário da Receita Federal, 
quando considerados inidôneos ou inconsistentes.

Juros

 Art. 22. Os juros pagos ou creditados a pessoa vin-
culada, quando decorrentes de contrato não registrado 
no Banco Central do Brasil, somente serão dedutíveis 
para fins de determinação do lucro real até o montante 
que não exceda ao valor calculado com base na taxa 
Libor, para depósitos em dólares dos Estados Unidos 
da América pelo prazo de seis meses, acrescida de três 
por cento anuais a título de spread, proporcionalizados 
em função do período a que se referirem os juros.

 § 1º No caso de mútuo com pessoa vinculada, a 
pessoa jurídica mutuante, domiciliada no Brasil, deverá 
reconhecer, como receita financeira correspondente à 
operação, no mínimo o valor apurado segundo o dis-
posto neste artigo.

 § 2º Para efeito do limite a que se refere este 
artigo, os juros serão calculados com base no valor da 
obrigação ou do direito, expresso na moeda objeto do 
contrato e convertida em reais pela taxa de câmbio, 
divulgada pelo Banco Central do Brasil, para a data 
do termo final do cálculo dos juros.

 § 3º O valor dos encargos que exceder o limite 
referido no caput e a diferença de receita apurada na 
forma do parágrafo anterior serão adicionados à base 
de cálculo do imposto de renda devido pela empresa 
no Brasil, inclusive ao lucro presumido ou arbitrado.

 § 4º Nos casos de contratos registrados no Banco 
Central do Brasil, serão admitidos os juros determina-
dos com base na taxa registrada.

Pessoa Vinculada – Conceito

 Art. 23. Para efeito dos arts. 18 a 22, será conside-
rada vinculada à pessoa jurídica domiciliada no Brasil:

 I – a matriz desta, quando domiciliada no ex-
terior;
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 II – a sua filial ou sucursal, domiciliada no ex-
terior;

 III – a pessoa física ou jurídica, residente ou do-
miciliada no exterior, cuja participação societária no seu 
capital social a caracterize como sua controladora ou 
coligada, na forma definida nos §§ 1º e 2º do art. 243 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

 IV – a pessoa jurídica domiciliada no exterior que 
seja caracterizada como sua controlada ou coligada, 
na forma definida nos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976;

 V – a pessoa jurídica domiciliada no exterior, quan-
do esta e a empresa domiciliada no Brasil estiverem sob 
controle societário ou administrativo comum ou quando 
pelo menos dez por cento do capital social de cada uma 
pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica;

 VI – a pessoa física ou jurídica, residente ou do-
miciliada no exterior, que, em conjunto com a pessoa 
jurídica domiciliada no Brasil, tiver participação socie-
tária no capital social de uma terceira pessoa jurídica, 
cuja soma as caracterizem como controladoras ou co-
ligadas desta, na forma definida nos §§ 1º e 2º do art. 
243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

 VII – a pessoa física ou jurídica, residente ou do-
miciliada no exterior, que seja sua associada, na forma 
de consórcio ou condomínio, conforme definido na le-
gislação brasileira, em qualquer empreendimento;

 VIII – a pessoa física residente no exterior que for 
parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou compa-
nheiro de qualquer de seus diretores ou de seu sócio ou 
acionista controlador em participação direta ou indireta;

 IX – a pessoa física ou jurídica, residente ou do-
miciliada no exterior, que goze de exclusividade, como 
seu agente, distribuidor ou concessionário, para a com-
pra e venda de bens, serviços ou direitos;

 X – a pessoa física ou jurídica, residente ou 
domiciliada no exterior, em relação à qual a pessoa 
jurídica domiciliada no Brasil goze de exclusividade, 
como agente, distribuidora ou concessionária, para a 
compra e venda de bens, serviços ou direitos.

Países com Tributação Favorecida

 Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e 
taxas de juros, constantes dos arts. 18 a 22, aplicam-se, 
também, às operações efetuadas por pessoa física ou 
jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer 
pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada, residen-
te ou domiciliada em país que não tribute a renda ou que 
a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento. 

 § 1º Para efeito do disposto na parte final deste 
artigo, será considerada a legislação tributária do re-
ferido país, aplicável às pessoas físicas ou às pesso-

as jurídicas, conforme a natureza do ente com o qual 
houver sido praticada a operação.

 § 2º No caso de pessoa física residente no Brasil:
 I – o valor apurado segundo os métodos de que 

trata o art. 18 será considerado como custo de aqui-
sição para efeito de apuração de ganho de capital na 
alienação do bem ou direito;

 II – o preço relativo ao bem ou direito alienado, 
para efeito de apuração de ganho de capital, será o 
apurado de conformidade com o disposto no art. 19;

 III – será considerado como rendimento tributável 
o preço dos serviços prestados apurado de conformi-
dade com o disposto no art. 19;

 IV – serão considerados como rendimento tri-
butável os juros determinados de conformidade com 
o art. 22.

 § 3º Para os fins do disposto neste artigo, consi-
derar-se-á separadamente a tributação do trabalho e do 
capital, bem como as dependências do país de residência 
ou domicílio. (Incluído pela Lei nº 10.451, de 2002)

 § 4º Considera-se também país ou dependência com 
tributação favorecida aquele cuja legislação não permita 
o acesso a informações relativas à composição societária 
de pessoas jurídicas, à sua titularidade ou à identificação 
do beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a não 
residentes. (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008) 

 Art. 24-A. Aplicam-se às operações realizadas 
em regime fiscal privilegiado as disposições relativas 
a preços, custos e taxas de juros constantes dos arts. 
18 a 22 desta Lei, nas transações entre pessoas físi-
cas ou jurídicas residentes e domiciliadas no País com 
qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não vin-
culada, residente ou domiciliada no exterior. (Incluído 
pela Lei nº 11.727, de 2008) 

 Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, consi-
dera-se regime fiscal privilegiado aquele que: (Incluído 
pela Lei nº 11.727, de 2008) 

 Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, consi-
dera-se regime fiscal privilegiado aquele que apresentar 
uma ou mais das seguintes características: (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 449, de 2008)

 Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, 
considera-se regime fiscal privilegiado aquele que 
apresentar uma ou mais das seguintes características: 
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

 I – não tribute a renda ou a tribute à alíquota 
máxima inferior a 20% (vinte por cento); (Incluído pela 
Lei nº 11.727, de 2008) 

 II – conceda vantagem de natureza fiscal a pes-
soa física ou jurídica não residente: (Incluído pela Lei 
nº 11.727, de 2008) 
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 a) sem exigência de realização de atividade eco-
nômica substantiva no país ou dependência; (Incluído 
pela Lei nº 11.727, de 2008) 

 b) condicionada ao não exercício de atividade 
econômica substantiva no país ou dependência; (In-
cluído pela Lei nº 11.727, de 2008) 

 III – não tribute, ou o faça em alíquota máxi-
ma inferior a 20% (vinte por cento), os rendimentos 
auferidos fora de seu território; (Incluído pela Lei nº 
11.727, de 2008) 

 IV – não permita o acesso a informações relati-
vas à composição societária, titularidade de bens ou 
direitos ou às operações econômicas realizadas. (In-
cluído pela Lei nº 11.727, de 2008) 

 Art. 24-B. O Poder Executivo poderá reduzir ou res-
tabelecer os percentuais de que tratam o caput do art. 24 
e os incisos I e III do parágrafo único do art. 24-A, ambos 
desta Lei. (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008) 

Parágrafo único. O uso da faculdade prevista no 
caput deste artigo poderá também ser aplicado, de for-
ma excepcional e restrita, a países que componham 
blocos econômicos dos quais o País participe. (Incluído 
pela Lei nº 11.727, de 2008) 

Seção VI 
Lucro Presumido

Determinação

 Art. 25. O lucro presumido será o montante de-
terminado pela soma das seguintes parcelas:

 I – o valor resultante da aplicação dos percentuais 
de que trata o art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezem-
bro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 
da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no 
período de apuração de que trata o art. 1º desta Lei;

 II – os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos 
líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais 
receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas 
não abrangidas pelo inciso anterior e demais valores deter-
minados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período.

Opção

 Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro 
presumido será aplicada em relação a todo o período 
de atividade da empresa em cada ano-calendário.

 § 1º A opção de que trata este artigo será mani-
festada com o pagamento da primeira ou única quota 
do imposto devido correspondente ao primeiro período 
de apuração de cada ano-calendário.

 § 2º A pessoa jurídica que houver iniciado ativi-
dade a partir do segundo trimestre manifestará a opção 
de que trata este artigo com o pagamento da primeira 
ou única quota do imposto devido relativa ao período 
de apuração do início de atividade.

 § 3º A pessoa jurídica que houver pago o impos-
to com base no lucro presumido e que, em relação ao 
mesmo ano-calendário, alterar a opção, passando a 
ser tributada com base no lucro real, ficará sujeita ao 
pagamento de multa e juros moratórios sobre a dife-
rença de imposto paga a menor.

 § 4º A mudança de opção a que se refere o pa-
rágrafo anterior somente será admitida quando for-
malizada até a entrega da correspondente declaração 
de rendimentos e antes de iniciado procedimento de 
ofício relativo a qualquer dos períodos de apuração do 
respectivo ano-calendário. 

Seção VII 
Lucro Arbitrado

Determinação

 Art. 27. O lucro arbitrado será o montante deter-
minado pela soma das seguintes parcelas:

 I – o valor resultante da aplicação dos percen-
tuais de que trata o art. 16 da Lei nº 9.249, de 26 de 
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo 
art. 31 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, au-
ferida no período de apuração de que trata o art. 1º 
desta Lei;

 II – os ganhos de capital, os rendimentos e ga-
nhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as 
demais receitas e os resultados positivos decorrentes 
de receitas não abrangidas pelo inciso anterior e de-
mais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele 
mesmo período.

 § 1º Na apuração do lucro arbitrado, quando não 
conhecida a receita bruta, os coeficientes de que tra-
tam os incisos II, III e IV do art. 51 da Lei nº 8.981, de 
20 de janeiro de 1995, deverão ser multiplicados pelo 
número de meses do período de apuração.

 § 2º Na hipótese de utilização das alternativas de 
cálculo previstas nos incisos V a VIII do art. 51 da Lei 
nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, o lucro arbitrado 
será o valor resultante da soma dos valores apurados 
para cada mês do período de apuração.

Capítulo II 
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido

Seção I 
Apuração da Base de Cálculo e Pagamento

Normas Aplicáveis

 Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cál-
culo e ao pagamento da contribuição social sobre o 
lucro líquido as normas da legislação vigente e as cor-
respondentes aos arts. 1º a 3º, 5º a 14, 17 a 24, 26, 
55 e 71, desta Lei.
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Empresas sem Escrituração Contábil

 Art. 29. A base de cálculo da contribuição social 
sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e 
pelas demais empresas dispensadas de escrituração 
contábil, corresponderá à soma dos valores: 

 I – de que trata o art. 20 da Lei nº 9.249, de 26 
de dezembro de 1995;

 II – os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos 
líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais 
receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas 
não abrangidas pelo inciso anterior e demais valores deter-
minados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período.

Pagamento Mensal Estimado

 Art. 30. A pessoa jurídica que houver optado 
pelo pagamento do imposto de renda na forma do 
art. 2º fica, também, sujeita ao pagamento mensal da 
contribuição social sobre o lucro líquido, determinada 
mediante a aplicação da alíquota a que estiver sujeita 
sobre a base de cálculo apurada na forma dos incisos 
I e II do artigo anterior.

Capítulo III 
Imposto Sobre Produtos Industrializados

Contribuinte Substituto

 Art. 31. O art. 35 da Lei nº 4.502, de 30 de no-
vembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art.35. ...............................................................
....................................................................................

II – como contribuinte substituto:
....................................................................................

c) o industrial ou equiparado, mediante requerimen-
to, nas operações anteriores, concomitantes ou posterio-
res às saídas que promover, nas hipóteses e condições 
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.

§ 1º Nos casos das alíneas a e b do inciso II deste 
artigo, o pagamento do imposto não exclui a responsa-
bilidade por infração do contribuinte originário quando 
este for identificado, e será considerado como efetuado 
fora do prazo, para todos os efeitos legais.

§ 2º Para implementar o disposto na alínea c do 
inciso II, a Secretaria da Receita Federal poderá insti-
tuir regime especial de suspensão do imposto.”

Capítulo IV 
Procedimentos de Fiscalização

Seção I 
Suspensão da Imunidade e da Isenção

 Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em 
virtude de falta de observância de requisitos legais, 

deve ser procedida de conformidade com o disposto 
neste artigo.

 § 1º Constatado que entidade beneficiária de imu-
nidade de tributos federais de que trata a alínea c do 
inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está 
observando requisito ou condição previsto nos arts. 9º, 
§ 1º, e 14, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 
– Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária 
expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos 
que determinam a suspensão do benefício, indicando 
inclusive a data da ocorrência da infração.

 § 2º A entidade poderá, no prazo de trinta dias 
da ciência da notificação, apresentar as alegações e 
provas que entender necessárias.

 § 3º O Delegado ou Inspetor da Receita Federal 
decidirá sobre a procedência das alegações, expedin-
do o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso 
de improcedência, dando, de sua decisão, ciência à 
entidade.

 § 4º Será igualmente expedido o ato suspensi-
vo se decorrido o prazo previsto no § 2º sem qualquer 
manifestação da parte interessada.

 § 5º A suspensão da imunidade terá como termo 
inicial a data da prática da infração.

 § 6º Efetivada a suspensão da imunidade:
 I – a entidade interessada poderá, no prazo de 

trinta dias da ciência, apresentar impugnação ao ato 
declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delega-
cia da Receita Federal de Julgamento competente;

 II – a fiscalização de tributos federais lavrará auto 
de infração, se for o caso. 

 § 7º A impugnação relativa à suspensão da imu-
nidade obedecerá às demais normas reguladoras do 
processo administrativo fiscal.

 § 8º A impugnação e o recurso apresentados 
pela entidade não terão efeito suspensivo em relação 
ao ato declaratório contestado.

 § 9º Caso seja lavrado auto de infração, as im-
pugnações contra o ato declaratório e contra a exigên-
cia de crédito tributário serão reunidas em um único 
processo, para serem decididas simultaneamente. 

 § 10. Os procedimentos estabelecidos neste ar-
tigo aplicam-se, também, às hipóteses de suspensão 
de isenções condicionadas, quando a entidade benefi-
ciária estiver descumprindo as condições ou requisitos 
impostos pela legislação de regência.

 § 11. Somente se inicia o procedimento que visa 
à suspensão da imunidade tributária dos partidos polí-
ticos após trânsito em julgado de decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral que julgar irregulares ou não pres-
tadas, nos termos da Lei, as devidas contas à Justiça 
Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
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 § 12. A entidade interessada disporá de todos 
os meios legais para impugnar os fatos que determi-
nam a suspensão do benefício. (Incluído pela Lei nº 
11.941, de 2009)

Seção II 
Regimes Especiais de Fiscalização

 Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode de-
terminar regime especial para cumprimento de obriga-
ções, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses: 

 I – embaraço à fiscalização, caracterizado pela 
negativa não justificada de exibição de livros e docu-
mentos em que se assente a escrituração das ativida-
des do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento 
de informações sobre bens, movimentação financeira, 
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando 
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisi-
ção do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 
da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966;

 II – resistência à fiscalização, caracterizada pela 
negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio 
fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam 
as atividades do sujeito passivo, ou se encontrem bens 
de sua posse ou propriedade;

 III – evidências de que a pessoa jurídica esteja 
constituída por interpostas pessoas que não sejam os 
verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso 
de firma individual;

 IV – realização de operações sujeitas à incidên-
cia tributária, sem a devida inscrição no cadastro de 
contribuintes apropriado;

 V – prática reiterada de infração da legislação 
tributária;

 VI – comercialização de mercadorias com evi-
dências de contrabando ou descaminho;

 VII – incidência em conduta que enseje repre-
sentação criminal, nos termos da legislação que rege 
os crimes contra a ordem tributária.

 § 1º O regime especial de fiscalização será 
aplicado em virtude de ato do Secretário da Receita 
Federal.

 § 2º O regime especial pode consistir, inclusi-
ve, em:

 I – manutenção de fiscalização ininterrupta no 
estabelecimento do sujeito passivo;

 II – redução, à metade, dos períodos de apuração 
e dos prazos de recolhimento dos tributos; 

 III – utilização compulsória de controle eletrôni-
co das operações realizadas e recolhimento diário dos 
respectivos tributos;

 IV – exigência de comprovação sistemática do 
cumprimento das obrigações tributárias;

 V – controle especial da impressão e emissão 
de documentos comerciais e fiscais e da movimenta-
ção financeira.

 § 3º As medidas previstas neste artigo poderão 
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, por tempo 
suficiente à normalização do cumprimento das obri-
gações tributárias.

 § 4º A imposição do regime especial não elide 
a aplicação de penalidades previstas na legislação 
tributária.

 § 5º As infrações cometidas pelo contribuinte 
durante o período em que estiver submetido a regime 
especial de fiscalização serão punidas com a multa de 
que trata o inciso II do art. 44. (Vide Medida Provisória 
nº 351, de 2007)

 § 5º Às infrações cometidas pelo contribuinte 
durante o período em que estiver submetido a regi-
me especial de fiscalização será aplicada a multa de 
que trata o inciso I do caput do art. 44 desta Lei, du-
plicando-se o seu percentual. (Redação dada Lei nº 
11.488, de 2007)

Seção III 
Documentação Fiscal

Acesso à Documentação

 Art. 34. São também passíveis de exame os do-
cumentos do sujeito passivo, mantidos em arquivos 
magnéticos ou assemelhados, encontrados no local 
da verificação, que tenham relação direta ou indireta 
com a atividade por ele exercida.

Retenção de Livros e Documentos

 Art. 35. Os livros e documentos poderão ser 
examinados fora do estabelecimento do sujeito passi-
vo, desde que lavrado termo escrito de retenção pela 
autoridade fiscal, em que se especifiquem a quanti-
dade, espécie, natureza e condições dos livros e do-
cumentos retidos.

 § 1º Constituindo os livros ou documentos pro-
va da prática de ilícito penal ou tributário, os originais 
retidos não serão devolvidos, extraindo-se cópia para 
entrega ao interessado.

 § 2º Excetuado o disposto no parágrafo anterior, 
devem ser devolvidos os originais dos documentos re-
tidos para exame, mediante recibo.

Lacração de Arquivos

 Art. 36. A autoridade fiscal encarregada de dili-
gência ou fiscalização poderá promover a lacração de 
móveis, caixas, cofres ou depósitos onde se encontram 
arquivos e documentos, toda vez que ficar caracterizada 
a resistência ou o embaraço à fiscalização, ou ainda 
quando as circunstâncias ou a quantidade de documen-
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tos não permitirem sua identificação e conferência no 
local ou no momento em que foram encontrados.

 Parágrafo único. O sujeito passivo e demais res-
ponsáveis serão previamente notificados para acompa-
nharem o procedimento de rompimento do lacre e iden-
tificação dos elementos de interesse da fiscalização.

Guarda de Documentos

 Art. 37. Os comprovantes da escrituração da 
pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em 
lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão 
conservados até que se opere a decadência do direito 
de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários 
relativos a esses exercícios.

Arquivos Magnéticos

 Art. 38. O sujeito passivo usuário de sistema de 
processamento de dados deverá manter documentação 
técnica completa e atualizada do sistema, suficiente 
para possibilitar a sua auditoria, facultada a manuten-
ção em meio magnético, sem prejuízo da sua emissão 
gráfica, quando solicitada. 

Extravio de Livros e Documentos

 Art. 39. A perda ou extravio dos livros ou docu-
mentos implica arbitramento dos valores das operações 
a que se referiam, para cálculo dos tributos sobre elas 
incidentes na forma da legislação específica, salvo se, 
feita a comunicação no prazo de trinta dias da data da 
ocorrência do fato, for possível a reconstituição da es-
crituração. (Revogado pela Lei nº 9.532, de 1997)

Seção IV 
Omissão de Receita

Falta de Escrituração de Pagamentos

 Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos 
efetuados pela pessoa jurídica, assim como a manu-
tenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade 
não seja comprovada, caracterizam, também, omis-
são de receita.

Levantamento Quantitativo por Espécie

 Art. 41. A omissão de receita poderá, também, 
ser determinada a partir de levantamento por espé-
cie das quantidades de matérias-primas e produtos 
intermediários utilizados no processo produtivo da 
pessoa jurídica.

 § 1º Para os fins deste artigo, apurar-se-á a dife-
rença, positiva ou negativa, entre a soma das quantida-
des de produtos em estoque no início do período com 
a quantidade de produtos fabricados com as matérias-
primas e produtos intermediários utilizados e a soma 
das quantidades de produtos cuja venda houver sido 

registrada na escrituração contábil da empresa com 
as quantidades em estoque, no final do período de 
apuração, constantes do livro de Inventário.

 § 2º Considera-se receita omitida, nesse caso, 
o valor resultante da multiplicação das diferenças de 
quantidades de produtos ou de matérias-primas e pro-
dutos intermediários pelos respectivos preços médios 
de venda ou de compra, conforme o caso, em cada 
período de apuração abrangido pelo levantamento.

 § 3º Os critérios de apuração de receita omiti-
da de que trata este artigo aplicam-se, também, às 
empresas comerciais, relativamente às mercadorias 
adquiridas para revenda.

Depósitos Bancários

 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de 
receita ou de rendimento os valores creditados em 
conta de depósito ou de investimento mantida junto a 
instituição financeira, em relação aos quais o titular, 
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não 
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a 
origem dos recursos utilizados nessas operações.

 § 1º O valor das receitas ou dos rendimentos 
omitido será considerado auferido ou recebido no mês 
do crédito efetuado pela instituição financeira.

 § 2º Os valores cuja origem houver sido compro-
vada, que não houverem sido computados na base de 
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem 
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação es-
pecíficas, previstas na legislação vigente à época em 
que auferidos ou recebidos.

 § 3º Para efeito de determinação da receita omiti-
da, os créditos serão analisados individualizadamente, 
observado que não serão considerados:

 I – os decorrentes de transferências de outras 
contas da própria pessoa física ou jurídica;

 II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do 
disposto no inciso anterior, os de valor individual igual 
ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu 
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse 
o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei nº 
9.481, de 1997)

 § 4º Tratando-se de pessoa física, os rendimen-
tos omitidos serão tributados no mês em que consi-
derados recebidos, com base na tabela progressiva 
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito 
pela instituição financeira. 

 § 5º Quando provado que os valores creditados 
na conta de depósito ou de investimento pertencem a 
terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a de-
terminação dos rendimentos ou receitas será efetuada 
em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular 
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da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela 
Lei nº 10.637, de 2002)

 § 6º Na hipótese de contas de depósito ou de 
investimento mantidas em conjunto, cuja declaração 
de rendimentos ou de informações dos titulares te-
nham sido apresentadas em separado, e não haven-
do comprovação da origem dos recursos nos termos 
deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será 
imputado a cada titular mediante divisão entre o total 
dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titu-
lares.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)

 Seção V 
Normas sobre o Lançamento de  

Tributos e Contribuições

Auto de Infração sem Tributo

 Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de cré-
dito tributário correspondente exclusivamente a multa 
ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.

 Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na 
forma deste artigo, não pago no respectivo vencimen-
to, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que 
se refere o § 3º do art. 5º, a partir do primeiro dia do 
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês 
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês 
de pagamento.

Multas de Lançamento de Ofício

 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, se-
rão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a 
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: (Vide 
Lei nº 10.892, de 2004) (Vide Mpv nº 303, de 2006) 
(Vide Medida Provisória nº 351, de 2007)

 I – de setenta e cinco por cento, nos casos 
de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento 
ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o 
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração 
e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do 
inciso seguinte; (Vide Lei nº 10.892, de 2004) (Vide 
Mpv nº 303, de 2006) (Vide Medida Provisória nº 351, 
de 2007)

 II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de 
evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 
73 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, inde-
pendentemente de outras penalidades administrativas 
ou criminais cabíveis. (Vide Lei nº 10.892, de 2004) 
(Vide Mpv nº 303, de 2006) (Vide Medida Provisória 
nº 351, de 2007)

 § 1º As multas de que trata este artigo serão 
exigidas: (Vide Mpv nº 303, de 2006) (Vide Medida 
Provisória nº 351, de 2007)

 I – juntamente com o tributo ou a contribuição, 
quando não houverem sido anteriormente pagos;

 II – isoladamente, quando o tributo ou a contri-
buição houver sido pago após o vencimento do prazo 
previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;

 III – isoladamente, no caso de pessoa física su-
jeita ao pagamento mensal do imposto (carnê-leão) na 
forma do art. 8º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro 
de 1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha 
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;

 IV – isoladamente, no caso de pessoa jurídica 
sujeita ao pagamento do imposto de renda e da con-
tribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 
2º, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado pre-
juízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contri-
buição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário 
correspondente;

 V – isoladamente, no caso de tributo ou contri-
buição social lançado, que não houver sido pago ou 
recolhido. (Revogado pela Lei nº 9.716, de 1998)

 § 2º Se o contribuinte não atender, no prazo 
marcado, à intimação para prestar esclarecimentos, 
as multas a que se referem os incisos I e II do caput 
passarão a ser de cento e doze inteiros e cinco déci-
mos por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento, 
respectivamente. 

 § 2º As multas a que se referem os incisos I e 
II do caput passarão a ser de cento e doze inteiros e 
cinco décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por 
cento, respectivamente, nos casos de não atendimen-
to pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intima-
ção para: (Redação dada pela Lei nº 9.532, de 1997) 
(Vide Mpv nº 303, de 2006) (Vide Medida Provisória 
nº 351, de 2007)

 a) prestar esclarecimentos; (Incluída pela Lei nº 
9.532, de 1997)

 b) apresentar os arquivos ou sistemas de que 
tratam os arts. 11 a 13 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto 
de 1991, com as alterações introduzidas pelo art. 62 
da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991; (Incluída 
pela Lei nº 9.532, de 1997)

 c) apresentar a documentação técnica de que 
trata o art. 38. (Incluída pela Lei nº 9.532, de 1997)

 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão 
aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei 
nº 11.488, de 2007)

 I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a 
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos 
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta 
de declaração e nos de declaração inexata; (Redação 
dada pela Lei nº 11.488, de 2007)

 II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida iso-
ladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (Re-
dação dada pela Lei nº 11.488, de 2007)
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 a) na forma do art. 8º da Lei no 7.713, de 22 de 
dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda 
que não tenha sido apurado imposto a pagar na de-
claração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída 
pela Lei nº 11.488, de 2007)

 b) na forma do art. 2º desta Lei, que deixar de 
ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo 
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição 
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário corres-
pondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela 
Lei nº 11.488, de 2007)

 § 1º O percentual de multa de que trata o inci-
so I do caput deste artigo será duplicado nos casos 
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 
de novembro de 1964, independentemente de outras 
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Re-
dação dada pela Lei nº 11.488, de 2007)

 I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.488, 
de 2007)

 II – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.488, 
de 2007)

 III – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 
11.488, de 2007)

 IV – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 
11.488, de 2007)

 V – (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de no-
vembro de 1998). (Redação dada pela Lei nº 11.488, 
de 2007)

 § 2º Os percentuais de multa a que se referem 
o inciso I do caput e o § 1º deste artigo serão aumen-
tados de metade, nos casos de não atendimento pelo 
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: 
(Redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007)

 I – prestar esclarecimentos; (Renumerado da 
alínea “a”, pela Lei nº 11.488, de 2007)

 II – apresentar os arquivos ou sistemas de que 
tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto 
de 1991; (Renumerado da alínea “b”, com nova reda-
ção pela Lei nº 11.488, de 2007)

 III – apresentar a documentação técnica de que 
trata o art. 38 desta Lei. (Renumerado da alínea “c”, 
com nova redação pela Lei nº 11.488, de 2007)

 § 3º Aplicam-se às multas de que trata este ar-
tigo as reduções previstas no art. 6º da Lei nº 8.218, 
de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei nº 8.383, 
de 30 de dezembro de 1991.

 § 4º As disposições deste artigo aplicam-se, in-
clusive, aos contribuintes que derem causa a ressar-
cimento indevido de tributo ou contribuição decorrente 
de qualquer incentivo ou benefício fiscal.

 § 5º Aplica-se também a multa de que trata o in-
ciso I do caput sobre: (Incluído pela Medida Provisória 
nº 472, de 2009)

 I – a parcela do imposto a restituir informado pelo 
contribuinte, pessoa física, na Declaração de Ajuste 
Anual, que deixar de ser restituído em razão da cons-
tatação de infração à legislação tributária; e (Incluído 
pela Medida Provisória nº 472, de 2009)

 II – o valor das deduções e compensações in-
devidas informadas na Declaração de Ajuste Anual 
da pessoa física. (Incluído pela Medida Provisória nº 
472, de 2009)

 § 5º Aplica-se também, no caso de que seja 
comprovadamente constatado dolo ou má-fé do con-
tribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: 
(Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010)

 I – a parcela do imposto a restituir informado pelo 
contribuinte pessoa física, na Declaração de Ajuste Anu-
al, que deixar de ser restituída por infração à legislação 
tributária; e (Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010)

 II – (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.249, de 
2010)

 Art. 45. O art. 80 da Lei nº 4.502, de 30 de no-
vembro de 1964, com as alterações posteriores, passa 
a vigorar com a seguinte redação: (Vide Mpv nº 303, 
de 2006) (Vide Medida Provisória nº 351, de 2007) 
(Revogado pela Lei nº 11.488, de 2007)

“Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou 
parcial, do imposto sobre produtos industrializados 
na respectiva nota fiscal, a falta de recolhimento do 
imposto lançado ou o recolhimento após vencido o 
prazo, sem o acréscimo de multa moratória, sujeitará 
o contribuinte às seguintes multas de ofício:

I – setenta e cinco por cento do valor do imposto 
que deixou de ser lançado ou recolhido ou que hou-
ver sido recolhido após o vencimento do prazo sem o 
acréscimo de multa moratória;

II – cento e cinqüenta por cento do valor do im-
posto que deixou de ser lançado ou recolhido, quando 
se tratar de infração qualificada.

..........................................................................”
 Art. 46. As multas de que trata o art. 80 da Lei 

nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, passarão a ser 
de cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e 
de duzentos e vinte e cinco por cento, respectivamen-
te, se o contribuinte não atender, no prazo marcado, 
à intimação para prestar esclarecimentos. (Vide Mpv 
nº 303, de 2006) (Vide Medida Provisória nº 351, de 
2007) (Revogado pela Lei nº 11.488, de 2007)

 § 1º As multas de que trata este artigo serão exi-
gidas: (Vide Mpv nº 303, de 2006) (Vide Medida Provi-
sória nº 351, de 2007) (Revogado pela Lei nº 11.488, 
de 2007) (Revogado pela Lei nº 11.488, de 2007)

 I – juntamente com o imposto, quando este não 
houver sido lançado nem recolhido; (Vide Mpv nº 303, 
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de 2006) (Vide Medida Provisória nº 351, de 2007) 
(Revogado pela Lei nº 11.488, de 2007)

 II – isoladamente, nos demais casos. (Vide Mpv 
nº 303, de 2006) (Vide Medida Provisória nº 351, de 
2007) (Revogado pela Lei nº 11.488, de 2007) (Revo-
gado pela Lei nº 11.488, de 2007)

 § 2º Aplicam-se às multas de que trata o art. 80 
da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, o disposto 
nos §§ 3º e 4º do art. 44. (Vide Mpv nº 303, de 2006) 
(Vide Medida Provisória nº 351, de 2007) (Revogado 
pela Lei nº 11.488, de 2007)

Seção VI 
Aplicação de Acréscimos de  
Procedimento Espontâneo

 Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a 
ação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal 
poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data 
de recebimento do termo de início de fiscalização, os 
tributos e contribuições já lançados ou declarados, de 
que for sujeito passivo como contribuinte ou respon-
sável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos 
de procedimento espontâneo.

 Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a 
ação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal 
poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data 
de recebimento do termo de início de fiscalização, os 
tributos e contribuições já declarados, de que for su-
jeito passivo como contribuinte ou responsável, com 
os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedi-
mento espontâneo. (Redação dada pela Lei nº 9.532, 
de 1997)

Capítulo V 
Disposições Gerais

Seção I 
Processo Administrativo de Consulta

 Art. 48. No âmbito da Secretaria da Receita Fe-
deral, os processos administrativos de consulta serão 
solucionados em instância única.

 § 1º A competência para solucionar a consulta 
ou declarar sua ineficácia será atribuída:

 I – a órgão central da Secretaria da Receita Fe-
deral, nos casos de consultas formuladas por órgão 
central da administração pública federal ou por entidade 
representativa de categoria econômica ou profissional 
de âmbito nacional; 

 II – a órgão regional da Secretaria da Receita 
Federal, nos demais casos.

 § 2º Os atos normativos expedidos pelas auto-
ridades competentes serão observados quando da 
solução da consulta.

 § 3º Não cabe recurso nem pedido de reconsi-
deração da solução da consulta ou do despacho que 
declarar sua ineficácia.

 § 4º As soluções das consultas serão publicadas 
pela imprensa oficial, na forma disposta em ato norma-
tivo emitido pela Secretaria da Receita Federal.

 § 5º Havendo diferença de conclusões entre 
soluções de consultas relativas a uma mesma maté-
ria, fundada em idêntica norma jurídica, cabe recurso 
especial, sem efeito suspensivo, para o órgão de que 
trata o inciso I do § 1º.

 § 6º O recurso de que trata o parágrafo anterior 
pode ser interposto pelo destinatário da solução di-
vergente, no prazo de trinta dias, contados da ciência 
da solução.

 § 7º Cabe a quem interpuser o recurso com-
provar a existência das soluções divergentes sobre 
idênticas situações.

 § 8º O juízo de admissibilidade do recurso será 
feito pelo órgão que jurisdiciona o domicílio fiscal do 
recorrente ou a que estiver subordinado o servidor, 
na hipótese do parágrafo seguinte, que solucionou a 
consulta.

 § 9º Qualquer servidor da administração tributária 
deverá, a qualquer tempo, formular representação ao 
órgão que houver proferido a decisão, encaminhando 
as soluções divergentes sobre a mesma matéria, de 
que tenha conhecimento.

 § 10. O sujeito passivo que tiver conhecimento 
de solução divergente daquela que esteja observando 
em decorrência de resposta a consulta anteriormen-
te formulada, sobre idêntica matéria, poderá adotar o 
procedimento previsto no § 5º, no prazo de trinta dias 
contados da respectiva publicação.

 § 11. A solução da divergência acarretará, em 
qualquer hipótese, a edição de ato específico, uni-
formizando o entendimento, com imediata ciência ao 
destinatário da solução reformada, aplicando-se seus 
efeitos a partir da data da ciência.

 § 12. Se, após a resposta à consulta, a adminis-
tração alterar o entendimento nela expresso, a nova 
orientação atingirá, apenas, os fatos geradores que 
ocorram após dado ciência ao consulente ou após a 
sua publicação pela imprensa oficial.

 § 13. A partir de 1º de janeiro de 1997, cessa-
rão todos os efeitos decorrentes de consultas não so-
lucionadas definitivamente, ficando assegurado aos 
consulentes, até 31 de janeiro de 1997:

 I – a não instauração de procedimento de fisca-
lização em relação à matéria consultada;

 II – a renovação da consulta anteriormente for-
mulada, à qual serão aplicadas as normas previstas 
nesta Lei.
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 Art. 49. Não se aplicam aos processos de con-
sulta no âmbito da Secretaria da Receita Federal as 
disposições dos arts. 54 a 58 do Decreto nº 70.235, 
de 6 de março de 1972.

 Art. 50. Aplicam-se aos processos de consulta 
relativos à classificação de mercadorias as disposições 
dos arts. 46 a 53 do Decreto nº 70.235, de 6 de março 
de 1972 e do art. 48 desta Lei.

 § 1º O órgão de que trata o inciso I do § 1º do 
art. 48 poderá alterar ou reformar, de ofício, as deci-
sões proferidas nos processos relativos à classificação 
de mercadorias.

 § 2º Da alteração ou reforma mencionada no 
parágrafo anterior, deverá ser dada ciência ao con-
sulente.

 § 3º Em relação aos atos praticados até a data 
da ciência ao consulente, nos casos de que trata o § 
1º deste artigo, aplicam-se as conclusões da decisão 
proferida pelo órgão regional da Secretaria da Recei-
ta Federal.

 § 4º O envio de conclusões decorrentes de de-
cisões proferidas em processos de consulta sobre 
classificação de mercadorias, para órgãos do Mer-
cado Comum do Sul – MERCOSUL, será efetuado 
exclusivamente pelo órgão de que trata o inciso I do 
§ 1º do art. 48.

Seção II 
Normas sobre o Lucro Presumido e Arbitrado

 Art. 51. Os juros de que trata o art. 9º da Lei nº 
9.249, de 26 de dezembro de 1995, bem como os ren-
dimentos e ganhos líquidos decorrentes de quaisquer 
operações financeiras, serão adicionados ao lucro pre-
sumido ou arbitrado, para efeito de determinação do 
imposto de renda devido.

 Parágrafo único. O imposto de renda incidente 
na fonte sobre os rendimentos de que trata este arti-
go será considerado como antecipação do devido na 
declaração de rendimentos.

 Art. 52. Na apuração de ganho de capital de pes-
soa jurídica tributada pelo lucro presumido ou arbitrado, 
os valores acrescidos em virtude de reavaliação so-
mente poderão ser computados como parte integran-
te dos custos de aquisição dos bens e direitos se a 
empresa comprovar que os valores acrescidos foram 
computados na determinação da base de cálculo do 
imposto de renda.

 Art. 53. Os valores recuperados, correspon-
dentes a custos e despesas, inclusive com perdas no 
recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao 
lucro presumido ou arbitrado para determinação do 
imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar 
não os ter deduzido em período anterior no qual tenha 

se submetido ao regime de tributação com base no lu-
cro real ou que se refiram a período no qual tenha se 
submetido ao regime de tributação com base no lucro 
presumido ou arbitrado.

 Art. 54. A pessoa jurídica que, até o ano-calen-
dário anterior, houver sido tributada com base no lucro 
real, deverá adicionar à base de cálculo do imposto de 
renda, correspondente ao primeiro período de apura-
ção no qual houver optado pela tributação com base 
no lucro presumido ou for tributada com base no lucro 
arbitrado, os saldos dos valores cuja tributação havia 
diferido, controlados na parte B do Livro de Apuração 
do Lucro Real – LALUR.

Seção III 
Normas Aplicáveis a Atividades Especiais

Sociedades Civis

 Art. 55. As sociedades civis de prestação de 
serviços profissionais relativos ao exercício de profis-
são legalmente regulamentada de que trata o art. 1º 
do Decreto-lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987, 
passam, em relação aos resultados auferidos a partir 
de 1º de janeiro de 1997, a ser tributadas pelo imposto 
de renda de conformidade com as normas aplicáveis 
às demais pessoas jurídicas.

 Art. 56. As sociedades civis de prestação de 
serviços de profissão legalmente regulamentada pas-
sam a contribuir para a seguridade social com base 
na receita bruta da prestação de serviços, observadas 
as normas da Lei Complementar nº 70, de 30 de de-
zembro de 1991.

 Parágrafo único. Para efeito da incidência da con-
tribuição de que trata este artigo, serão consideradas as 
receitas auferidas a partir do mês de abril de 1997.

Associações de Poupança e Empréstimo

 Art. 57. As Associações de Poupança e Emprés-
timo pagarão o imposto de renda correspondente aos 
rendimentos e ganhos líquidos, auferidos em aplicações 
financeiras, à alíquota de quinze por cento, calculado 
sobre vinte e oito por cento do valor dos referidos ren-
dimentos e ganhos líquidos.

 Parágrafo único. O imposto incidente na forma 
deste artigo será considerado tributação definitiva.

Empresas de Factoring
 Art. 58. Fica incluído no art. 36 da Lei nº 8.981, 

de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei nº 
9.065, de 20 de junho de 1995, o seguinte inciso XV:

“Art. 36. ..............................................................
....................................................................................

XV – que explorem as atividades de prestação 
cumulativa e contínua de serviços de assessoria credití-
cia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 
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administração de contas a pagar e a receber, compras 
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis 
a prazo ou de prestação de serviços (factoring).” 

Atividade Florestal

 Art. 59. Considera-se, também, como atividade 
rural o cultivo de florestas que se destinem ao corte 
para comercialização, consumo ou industrialização.

Liquidação Extra-Judicial e Falência

 Art. 60. As entidades submetidas aos regimes 
de liquidação extrajudicial e de falência sujeitam-se às 
normas de incidência dos impostos e contribuições de 
competência da União aplicáveis às pessoas jurídicas, 
em relação às operações praticadas durante o período 
em que perdurarem os procedimentos para a realiza-
ção de seu ativo e o pagamento do passivo.

Seção IV 
Acréscimos Moratórios

Multas e Juros

 Art. 61. Os débitos para com a União, decor-
rentes de tributos e contribuições administrados pela 
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores 
ocorrerem a partir de 1º de janeiro de 1997, não pagos 
nos prazos previstos na legislação específica, serão 
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta 
e três centésimos por cento, por dia de atraso.

 § 1º A multa de que trata este artigo será cal-
culada a partir do primeiro dia subseqüente ao do 
vencimento do prazo previsto para o pagamento do 
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o 
seu pagamento.

 § 2º O percentual de multa a ser aplicado fica 
limitado a vinte por cento.

 § 3º Sobre os débitos a que se refere este ar-
tigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que 
se refere o § 3º do art. 5º, a partir do primeiro dia do 
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês 
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês 
de pagamento. (Vide Lei nº 9.716, de 1998)

Pagamento em Quotas-Juros 

 Art. 62. Os juros a que se referem o inciso III do 
art. 14 e o art. 16, ambos da Lei nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, serão calculados à taxa a que se 
refere o § 3º do art. 5º, a partir do primeiro dia do mês 
subseqüente ao previsto para a entrega tempestiva da 
declaração de rendimentos.

 Parágrafo único. As quotas do imposto sobre a 
propriedade territorial rural a que se refere a alínea “c” 
do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 8.847, de 28 
de janeiro de 1994, serão acrescidas de juros calcu-

lados à taxa a que se refere o § 3º do art. 5º, a partir 
do primeiro dia do mês subseqüente àquele em que 
o contribuinte for notificado até o último dia do mês 
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês 
do pagamento.

Débitos com Exigibilidade Suspensa

 Art. 63. Não caberá lançamento de multa de ofício 
na constituição do crédito tributário destinada a preve-
nir a decadência, relativo a tributos e contribuições de 
competência da União, cuja exigibilidade houver sido 
suspensa na forma do inciso IV do art. 151 da Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 Art. 63. Na constituição de crédito tributário des-
tinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de 
competência da União, cuja exigibilidade houver sido 
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da 
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá 
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001)

 § 1º O disposto neste artigo aplica-se, exclusiva-
mente, aos casos em que a suspensão da exigibilidade 
do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer 
procedimento de ofício a ele relativo.

 § 2º A interposição da ação judicial favorecida 
com a medida liminar interrompe a incidência da multa 
de mora, desde a concessão da medida judicial, até 
30 dias após a data da publicação da decisão judicial 
que considerar devido o tributo ou contribuição.

Seção V 
Arrecadação de Tributos e Contribuições

Retenção de Tributos e Contribuições

 Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, 
autarquias e fundações da administração pública fe-
deral a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens 
ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, 
na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição 
social sobre o lucro líquido, da contribuição para se-
guridade social – COFINS e da contribuição para o 
PIS/PASEP.

 § 1º A obrigação pela retenção é do órgão ou 
entidade que efetuar o pagamento.

 § 2º O valor retido, correspondente a cada tribu-
to ou contribuição, será levado a crédito da respectiva 
conta de receita da União.

 § 3º O valor do imposto e das contribuições so-
ciais retido será considerado como antecipação do 
que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo 
imposto e às mesmas contribuições.

 § 4º O valor retido correspondente ao imposto 
de renda e a cada contribuição social somente poderá 
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ser compensado com o que for devido em relação à 
mesma espécie de imposto ou contribuição.

 § 5º O imposto de renda a ser retido será deter-
minado mediante a aplicação da alíquota de quinze 
por cento sobre o resultado da multiplicação do valor 
a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15 da 
Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicável 
à espécie de receita correspondente ao tipo de bem 
fornecido ou de serviço prestado.

 § 6º O valor da contribuição social sobre o lu-
cro líquido, a ser retido, será determinado mediante a 
aplicação da alíquota de um por cento, sobre o mon-
tante a ser pago.

 § 7º O valor da contribuição para a segurida-
de social – COFINS, a ser retido, será determinado 
mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o 
montante a ser pago.

 § 8º O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a 
ser retido, será determinado mediante a aplicação da 
alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.

 Art. 65. O Banco do Brasil S.A. deverá reter, no 
ato do pagamento ou crédito, a contribuição para o 
PIS/PASEP incidente nas transferências voluntárias 
da União para suas autarquias e fundações e para os 
Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias 
e fundações.

 Art. 66. As cooperativas que se dedicam a ven-
das em comum, referidas no art. 82 da Lei nº 5.764, 
de 16 de dezembro de 1971, que recebam para co-
mercialização a produção de suas associadas, são 
responsáveis pelo recolhimento da Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, insti-
tuída pela Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro 
de 1991 e da Contribuição para o Programa de Inte-
gração Social – PIS, criada pela Lei Complementar nº 
7, de 7 de setembro de 1970, com suas posteriores 
modificações.

 § 1º O valor das contribuições recolhidas pelas 
cooperativas mencionadas no caput deste artigo, deverá 
ser por elas informado, individualizadamente, às suas 
filiadas, juntamente com o montante do faturamento 
relativo às vendas dos produtos de cada uma delas, 
com vistas a atender aos procedimentos contábeis 
exigidos pela legislação.

 § 2º O disposto neste artigo aplica-se a proce-
dimento idêntico que, eventualmente, tenha sido ante-
riormente adotado pelas cooperativas centralizadoras 
de vendas, inclusive quanto ao recolhimento da Contri-
buição para o Fundo de Investimento Social – FINSO-
CIAL, criada pelo Decreto-lei nº 1.940, de 25 de maio 
de 1982, com suas posteriores modificações.

 § 3º A Secretaria da Receita Federal poderá bai-
xar as normas necessárias ao cumprimento e controle 
das disposições contidas neste artigo.

Dispensa de Retenção de Imposto de Renda
 Art. 67. Fica dispensada a retenção de imposto 

de renda, de valor igual ou inferior a R$ 10,00 (dez 
reais), incidente na fonte sobre rendimentos que de-
vam integrar a base de cálculo do imposto devido na 
declaração de ajuste anual.

Utilização de DARF

 Art. 68. É vedada a utilização de Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais para o pagamento 
de tributos e contribuições de valor inferior a R$ 10,00 
(dez reais).

 § 1º O imposto ou contribuição administrado pela 
Secretaria da Receita Federal, arrecadado sob um de-
terminado código de receita, que, no período de apu-
ração, resultar inferior a R$ 10,00 (dez reais), deverá 
ser adicionado ao imposto ou contribuição de mesmo 
código, correspondente aos períodos subseqüentes, 
até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00 (dez 
reais), quando, então, será pago ou recolhido no pra-
zo estabelecido na legislação para este último período 
de apuração.

 § 2º O critério a que se refere o parágrafo ante-
rior aplica-se, também, ao imposto sobre operações de 
crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas 
a títulos e valores mobiliários – IOF. 

 Art. 68-A. O Poder Executivo poderá elevar para 
até R$ 100,00 (cem reais) os limites e valores de que 
tratam os arts. 67 e 68, inclusive de forma diferencia-
da por tributo, regime de tributação ou de incidência, 
relativos a utilização do Documento de Arrecadação 
de Receitas Federais, podendo reduzir ou restabele-
cer os limites e valores que vier a fixar. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 449, de 2008)

 Art. 68-A. O Poder Executivo poderá elevar para 
até R$ 100,00 (cem reais) os limites e valores de que 
tratam os arts. 67 e 68 desta Lei, inclusive de forma 
diferenciada por tributo, regime de tributação ou de 
incidência, relativos à utilização do Documento de Ar-
recadação de Receitas Federais, podendo reduzir ou 
restabelecer os limites e valores que vier a fixar. (In-
cluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

Imposto Retido na Fonte – Responsabilidade

 Art. 69. É responsável pela retenção e recolhi-
mento do imposto de renda na fonte, incidente sobre 
os rendimentos auferidos pelos fundos, sociedades de 
investimentos e carteiras de que trata o art. 81 da Lei 
nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, a pessoa jurídica 
que efetuar o pagamento dos rendimentos.
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Seção VI 
Casos Especiais de Tributação

Multas por Rescisão de Contrato

 Art. 70. A multa ou qualquer outra vantagem paga 
ou creditada por pessoa jurídica, ainda que a título de 
indenização, a beneficiária pessoa física ou jurídica, 
inclusive isenta, em virtude de rescisão de contrato, 
sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte 
à alíquota de quinze por cento.

 § 1º A responsabilidade pela retenção e recolhi-
mento do imposto de renda é da pessoa jurídica que efe-
tuar o pagamento ou crédito da multa ou vantagem.

 § 2º O imposto deverá ser retido na data do paga-
mento ou crédito da multa ou vantagem e será recolhido 
no prazo a que se refere a alínea “d” do inciso I do art. 
83 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995. 

 § 2º O imposto será retido na data do pagamento 
ou crédito da multa ou vantagem. (Redação dada pela 
Lei nº 11.196, de 2005)

 § 3º O valor da multa ou vantagem será:
 I – computado na apuração da base de cálculo 

do imposto devido na declaração de ajuste anual da 
pessoa física;

 II – computado como receita, na determinação 
do lucro real;

 III – acrescido ao lucro presumido ou arbitrado, 
para determinação da base de cálculo do imposto de-
vido pela pessoa jurídica.

 § 4º O imposto retido na fonte, na forma deste 
artigo, será considerado como antecipação do devido 
em cada período de apuração, nas hipóteses referidas 
no parágrafo anterior, ou como tributação definitiva, no 
caso de pessoa jurídica isenta.

 § 5º O disposto neste artigo não se aplica às 
indenizações pagas ou creditadas em conformidade 
com a legislação trabalhista e àquelas destinadas a 
reparar danos patrimoniais.

Ganhos em Mercado de Balcão

 Art. 71. Sem prejuízo do disposto no art. 74 da Lei nº 
8.981, de 20 de janeiro de 1995, os ganhos auferidos por 
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, nas 
demais operações realizadas em mercados de liquidação 
futura, fora de bolsa, serão tributados de acordo com as 
normas aplicáveis aos ganhos líquidos auferidos em ope-
rações de natureza semelhante realizadas em bolsa.

 § 1º Não se aplica aos ganhos auferidos nas 
operações de que trata este artigo o disposto no § 1º 
do art. 81 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

 § 2º O Poder Executivo poderá estabelecer con-
dições para o reconhecimento de perdas apuradas nas 
operações de que trata este artigo.

 § 2º Somente será admitido o reconhecimento de 
perdas nas operações registradas nos termos da legislação 
vigente. (Redação dada pela Lei nº 10.833, de 2003)

Remuneração de Direitos

 Art. 72. Estão sujeitas à incidência do imposto na 
fonte, à alíquota de quinze por cento, as importâncias 
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas 
para o exterior pela aquisição ou pela remuneração, a 
qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive 
à transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por 
qualquer outro meio, de quaisquer filmes ou eventos, 
mesmo os de competições desportivas das quais faça 
parte representação brasileira.

Seção VII 
Restituição e Compensação de  

Tributos e Contribuições

 Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7º do De-
creto-lei nº 2.287, de 23 de julho de 1986, a utilização 
dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos 
serão efetuadas em procedimentos internos à Secre-
taria da Receita Federal, observado o seguinte:

 I – o valor bruto da restituição ou do ressarcimen-
to será debitado à conta do tributo ou da contribuição 
a que se referir;

 II – a parcela utilizada para a quitação de débitos 
do contribuinte ou responsável será creditada à conta 
do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.

 Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, 
a Secretaria da Receita Federal, atendendo a reque-
rimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização 
de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos 
para a quitação de quaisquer tributos e contribuições 
sob sua administração.

 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive 
os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou 
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Fe-
deral, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá 
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a 
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele 
Órgão.(Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002)

 § 1º A compensação de que trata o caput será 
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de 
declaração na qual constarão informações relativas aos 
créditos utilizados e aos respectivos débitos compen-
sados.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)

 § 2º A compensação declarada à Secretaria da 
Receita Federal extingue o crédito tributário, sob con-
dição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído 
pela Lei nº 10.637, de 2002)

 § 3º Além das hipóteses previstas nas leis es-
pecíficas de cada tributo ou contribuição, não pode-
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rão ser objeto de compensação:(Incluído pela Lei nº 
10.637, de 2002) 

 § 3º Além das hipóteses previstas nas leis espe-
cíficas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser 
objeto de compensação mediante entrega, pelo sujei-
to passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação 
dada pela Lei nº 10.833, de 2003)

 I – o saldo a restituir apurado na Declaração 
de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa 
Física;(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)

 II – os débitos relativos a tributos e contribuições 
devidos no registro da Declaração de Importação. (In-
cluído pela Lei nº 10.637, de 2002)

 III – os débitos relativos a tributos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal que 
já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da 
União; (Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003)

 IV – os créditos relativos a tributos e contribui-
ções administrados pela Secretaria da Receita Federal 
com o débito consolidado no âmbito do Programa de 
Recuperação Fiscal – Refis, ou do parcelamento a ele 
alternativo; e (Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003) 

 IV – o débito consolidado em qualquer modali-
dade de parcelamento concedido pela Secretaria da 
Receita Federal – SRF; (Redação dada pela Lei nº 
11.051, de 2004)

 V – os débitos que já tenham sido objeto de com-
pensação não homologada pela Secretaria da Receita 
Federal. (Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003)

 V – o débito que já tenha sido objeto de compen-
sação não homologada, ainda que a compensação se 
encontre pendente de decisão definitiva na esfera adminis-
trativa; e (Redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004)

 VI – o valor objeto de pedido de restituição ou de 
ressarcimento já indeferido pela autoridade competente 
da Secretaria da Receita Federal – SRF, ainda que o pe-
dido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera 
administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

 VII – os débitos relativos a tributos e contribuições de 
valores originais inferiores a R$ 500,00 (quinhentos reais); 
(Incluído pela Medida Provisória nº 449, de 2008)

 VIII – os débitos relativos ao recolhimento mensal 
obrigatório da pessoa física apurados na forma do art. 
8º da Lei no 7.713, de 1988; e (Incluído pela Medida 
Provisória nº 449, de 2008)

 IX – os débitos relativos ao pagamento mensal 
por estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – CSLL apurados na forma do art. 2o. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 449, de 2008)

 § 4º Os pedidos de compensação pendentes 
de apreciação pela autoridade administrativa serão 

considerados declaração de compensação, desde o 
seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)

 § 5º A Secretaria da Receita Federal disciplina-
rá o disposto neste artigo.(Incluído pela Lei nº 10.637, 
de 2002) 

 § 5º O prazo para homologação da compensação 
declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, 
contado da data da entrega da declaração de compen-
sação. (Redação dada pela Lei nº 10.833, de 2003)

 § 6º A declaração de compensação constitui con-
fissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para 
a exigência dos débitos indevidamente compensados. 
(Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003)

 § 7º Não homologada a compensação, a auto-
ridade administrativa deverá cientificar o sujeito pas-
sivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contado da ciência do ato que não a homologou, o 
pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003)

 § 8º Não efetuado o pagamento no prazo previsto 
no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida 
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Incluído 
pela Lei nº 10.833, de 2003)

 § 9º É facultado ao sujeito passivo, no prazo re-
ferido no § 7o, apresentar manifestação de inconfor-
midade contra a não-homologação da compensação. 
(Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003)

 § 10. Da decisão que julgar improcedente a mani-
festação de inconformidade caberá recurso ao Conselho 
de Contribuintes.(Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003)

 § 11. A manifestação de inconformidade e o re-
curso de que tratam os §§ 9º e 10 obedecerão ao rito 
processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 
1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 
151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código 
Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da 
compensação. (Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003)

 § 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará 
o disposto neste artigo, podendo, para fins de aprecia-
ção das declarações de compensação e dos pedidos 
de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de 
prioridade em função do valor compensado ou a ser 
restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição. 
(Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003)

 § 12. Será considerada não declarada a com-
pensação nas hipóteses: (Redação dada pela Lei nº 
11.051, de 2004)

 I – previstas no § 3º deste artigo; (Incluído pela 
Lei nº 11.051, de 2004)

 II – em que o crédito: (Incluído pela Lei nº 11.051, 
de 2004)
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 a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei nº 11.051, 
de 2004)

 b) refira-se a “crédito-prêmio” instituído pelo art. 
1º do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969; (In-
cluída pela Lei nº 11.051, de 2004)

 c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei nº 
11.051, de 2004)

 d) seja decorrente de decisão judicial não transitada 
em julgado; ou (Incluída pela Lei nº 11.051, de 2004)

 e) não se refira a tributos e contribuições admi-
nistrados pela Secretaria da Receita Federal – SRF. 
(Incluída pela Lei nº 11.051, de 2004)

 f) tiver como fundamento a alegação de incons-
titucionalidade de lei que não tenha sido declarada in-
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação 
direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória 
de constitucionalidade, nem tenha tido sua execução 
suspensa pelo Senado Federal. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 449, de 2008)

 f) tiver como fundamento a alegação de incons-
titucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei: 
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

 1 – tenha sido declarada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconsti-
tucionalidade ou em ação declaratória de constitucio-
nalidade; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

 2 – tenha tido sua execução suspensa pelo Se-
nado Federal; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

 3 – tenha sido julgada inconstitucional em sen-
tença judicial transitada em julgado a favor do contri-
buinte; ou (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

 4 – seja objeto de súmula vinculante aprova-
da pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 
103-A da Constituição Federal.(Incluído pela Lei nº 
11.941, de 2009)

 § 13. O disposto nos §§ 2º e 5º a 11 deste arti-
go não se aplica às hipóteses previstas no § 12 deste 
artigo. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

 § 14. A Secretaria da Receita Federal – SRF 
disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à 
fixação de critérios de prioridade para apreciação de 
processos de restituição, de ressarcimento e de com-
pensação. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

 § 15. Aplica-se o disposto no § 6º nos casos em 
que a compensação seja considerada não declarada. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 449, de 2008)

 § 16. Nos casos previstos no § 12, o pedido será 
analisado em caráter definitivo pela autoridade administra-
tiva. (Incluído pela Medida Provisória nº 449, de 2008)

 § 17. O valor de que trata o inciso VII do § 3º po-
derá ser reduzido ou restabelecido por ato do Ministro 
de Estado da Fazenda. (Incluído pela Medida Provisó-
ria nº 449, de 2008)

 § 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cin-
quenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de 
pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (In-
cluído pela Lei nº 12.249, de 2010)

 § 16. O percentual da multa de que trata o § 15 
será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarci-
mento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo 
sujeito passivo. (Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010)

 § 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, tam-
bém, sobre o valor do crédito objeto de declaração de 
compensação não homologada, salvo no caso de falsi-
dade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. 
(Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010)

Seção VIII 
UFIR

 Art. 75. A partir de 1º de janeiro de 1997, a atu-
alização do valor da Unidade Fiscal de Referência – 
UFIR, de que trata o art. 1º da Lei nº 8.383, de 30 de 
dezembro de 1991, com as alterações posteriores, será 
efetuada por períodos anuais, em 1º de janeiro. 

 Parágrafo único. No âmbito da legislação tributária 
federal, a UFIR será utilizada exclusivamente para a atu-
alização dos créditos tributários da União, objeto de par-
celamento concedido até 31 de dezembro de 1994.

Seção IX 
Competências dos Conselhos de Contribuintes

 Art. 76. Fica o Poder Executivo autorizado a al-
terar as competências relativas às matérias objeto de 
julgamento pelos Conselhos de Contribuintes do Mi-
nistério da Fazenda.

Seção X 
Dispositivo Declarado Inconstitucional

 Art. 77. Fica o Poder Executivo autorizado a 
disciplinar as hipóteses em que a administração tri-
butária federal, relativamente aos créditos tributários 
baseados em dispositivo declarado inconstitucional 
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, 
possa: (Regulamento)

 I – abster-se de constituí-los;
 II – retificar o seu valor ou declará-los extintos, 

de ofício, quando houverem sido constituídos anterior-
mente, ainda que inscritos em dívida ativa;

 III – formular desistência de ações de execução 
fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recur-
sos de decisões judiciais.

Seção XI 
Juros sobre o Capital Próprio

 Art. 78. O § 1º do art. 9º da Lei nº 9.249, de 26 
de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguin-
te redação:
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“Art. 9º................................................................
§ 1º O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica 

condicionado à existência de lucros, computados antes 
da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reser-
vas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de 
duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.

...........................................................................”

Seção XII 
Admissão Temporária

 Art. 79. Os bens admitidos temporariamente 
no País, para utilização econômica, ficam sujeitos ao 
pagamento dos impostos incidentes na importação 
proporcionalmente ao tempo de sua permanência em 
território nacional, nos termos e condições estabele-
cidos em regulamento. 

 Parágrafo único. O Poder Executivo poderá excep-
cionar, em caráter temporário, a aplicação do disposto 
neste artigo em relação a determinados bens. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.189-49, de 2001)

Capítulo VI 
Disposições Finais

Empresa Inidônea 

 Art. 80. As pessoas jurídicas que, embora obri-
gadas, deixarem de apresentar a declaração anual de 
imposto de renda por cinco ou mais exercícios, terão 
sua inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes con-
siderada inapta se, intimadas por edital, não regulari-
zarem sua situação no prazo de sessenta dias contado 
da data da publicação da intimação.

 § 1º No edital de intimação, que será publicado 
no Diário Oficial da União, as pessoas jurídicas serão 
identificadas apenas pelos respectivos números de 
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes.

 § 2º Após decorridos noventa dias da publicação 
do edital de intimação, a Secretaria da Receita Federal 
fará publicar no Diário Oficial da União a relação nomi-
nal das pessoas jurídicas que houverem regularizado 
sua situação, tornando-se automaticamente inaptas, na 
data da publicação, as inscrições das pessoas jurídicas 
que não tenham providenciado a regularização.

 § 3º A Secretaria da Receita Federal manterá 
nas suas diversas unidades, para consulta pelos inte-
ressados, relação nominal das pessoas jurídicas cujas 
inscrições no Cadastro Geral de Contribuintes tenham 
sido consideradas inaptas.

 Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obriga-
das, deixarem de apresentar declarações e demonstrati-
vos por cinco ou mais exercícios poderão ter sua inscrição 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ baixa-
da, nos termos e condições definidos pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, se, intimadas por edital, não 

regularizarem sua situação no prazo de sessenta dias, 
contados da data da publicação da intimação. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 449, de 2008)

 § 1º Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ bai-
xada, nos termos e condições definidos pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas: (Re-
dação dada pela Medida Provisória nº 449, de 2008)

 I – que não existam de fato; ou (Incluído pela 
Medida Provisória nº 449, de 2008)

 II – declaradas inaptas e que não tenham regula-
rizado sua situação nos cinco exercícios subseqüentes. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 449, de 2008)

 § 2º No edital de intimação, que será publicado no 
Diário Oficial da União, as pessoas jurídicas serão identi-
ficadas pelos respectivos números de inscrição no CNPJ. 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 449, de 2008)

 § 3º Decorridos noventa dias da publicação do 
edital de intimação, a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil publicará no Diário Oficial da União a relação de 
CNPJ das pessoas jurídicas que houverem regularizado 
sua situação, tornando-se automaticamente baixadas, 
nesta data, as inscrições das pessoas jurídicas que 
não tenham providenciado a regularização. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 449, de 2008)

 § 4º A Secretaria da Receita Federal do Brasil 
manterá, para consulta, em seu sítio na Internet, infor-
mação sobre a situação cadastral das pessoas jurídicas 
inscritas no CNPJ. (Incluído pela Medida Provisória nº 
449, de 2008)

 Art. 80-A. Poderão ter sua inscrição no CNPJ bai-
xada, nos termos e condições definidos pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas que: 
(Incluído pela Medida Provisória nº 449, de 2008)

 I – durante cinco exercícios consecutivos entre-
garem declaração que caracterize a não-movimenta-
ção econômica ou financeira; ou (Incluído pela Medida 
Provisória nº 449, de 2008)

 II – estejam extintas, canceladas ou baixadas nos 
respectivos órgãos de registro. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 449, de 2008)

 Art. 80-B. O ato de baixa da inscrição no CNPJ não 
impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobra-
dos os débitos de natureza tributária da pessoa jurídica. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 449, de 2008)

 Art. 80-C. Mediante solicitação da pessoa jurí-
dica, poderá ser restabelecida a inscrição no CNPJ, 
observados os termos e condições definidos pela Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 449, de 2008)

 Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obri-
gadas, deixarem de apresentar declarações e demons-
trativos por 5 (cinco) ou mais exercícios poderão ter sua 
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – 
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CNPJ baixada, nos termos e condições definidos pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, se, intimadas 
por edital, não regularizarem sua situação no prazo de 
60 (sessenta) dias, contado da data da publicação da in-
timação. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

 § 1º Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ bai-
xada, nos termos e condições definidos pela Secreta-
ria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas: 
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

 I – que não existam de fato; ou (Incluído pela Lei 
nº 11.941, de 2009)

 II – que, declaradas inaptas, nos termos do art. 
81 desta Lei, não tenham regularizado sua situação 
nos 5 (cinco) exercícios subsequentes. (Incluído pela 
Lei nº 11.941, de 2009)

 § 2º No edital de intimação, que será publicado 
no Diário Oficial da União, as pessoas jurídicas serão 
identificadas pelos respectivos números de inscrição no 
CNPJ. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

 § 3º Decorridos 90 (noventa) dias da publicação 
do edital de intimação, a Secretaria da Receita Federal 
do Brasil publicará no Diário Oficial da União a relação 
de CNPJ das pessoas jurídicas que houverem regu-
larizado sua situação, tornando-se automaticamente 
baixadas, nessa data, as inscrições das pessoas jurí-
dicas que não tenham providenciado a regularização. 
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

 § 4º A Secretaria da Receita Federal do Brasil man-
terá, para consulta, em seu sítio na internet, informação 
sobre a situação cadastral das pessoas jurídicas inscritas 
no CNPJ. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

 Art. 80-A. Poderão ter sua inscrição no CNPJ 
baixada, nos termos e condições definidos pela Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas ju-
rídicas que estejam extintas, canceladas ou baixadas 
nos respectivos órgãos de registro. (Incluído pela Lei 
nº 11.941, de 2009)

 Art. 80-B. O ato de baixa da inscrição no CNPJ 
não impede que, posteriormente, sejam lançados ou 
cobrados os débitos de natureza tributária da pessoa 
jurídica. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

 Art. 80-C. Mediante solicitação da pessoa jurí-
dica, poderá ser restabelecida a inscrição no CNPJ, 
observados os termos e condições definidos pela Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil. (Incluído pela Lei 
nº 11.941, de 2009)

 Art. 81. Poderá, ainda, ser declarada inapta, nos 
termos e condições definidos em ato do Ministro da 
Fazenda, a inscrição da pessoa jurídica que deixar 
de apresentar a declaração anual de imposto de ren-
da em um ou mais exercícios e não for localizada no 
endereço informado à Secretaria da Receita Federal, 
bem como daquela que não exista de fato.

 Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e 
condições definidos pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que, 
estando obrigada, deixar de apresentar declarações e 
demonstrativos em dois exercícios consecutivos. (Reda-
ção dada pela Medida Provisória nº 449, de 2008)

 Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e 
condições definidos pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que, 
estando obrigada, deixar de apresentar declarações 
e demonstrativos em 2 (dois) exercícios consecutivos. 
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

 § 1º Será também declarada inapta a inscrição 
da pessoa jurídica que não comprove a origem, a dis-
ponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, 
dos recursos empregados em operações de comércio 
exterior.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)

 § 2º Para fins do disposto no § 1o, a comprova-
ção da origem de recursos provenientes do exterior 
dar-se-á mediante, cumulativamente:(Incluído pela Lei 
nº 10.637, de 2002)

 I – prova do regular fechamento da operação de 
câmbio, inclusive com a identificação da instituição finan-
ceira no exterior encarregada da remessa dos recursos 
para o País;(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)

 II – identificação do remetente dos recursos, assim 
entendido como a pessoa física ou jurídica titular dos re-
cursos remetidos.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)

 § 3º No caso de o remetente referido no inciso II 
do § 2º ser pessoa jurídica deverão ser também iden-
tificados os integrantes de seus quadros societário e 
gerencial.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)

 § 4º O disposto nos §§ 2º e 3º aplica-se, também, 
na hipótese de que trata o § 2º do art. 23 do Decreto-
Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976. (Incluído pela Lei 
nº 10.637, de 2002)

 § 5º Poderá também ser declarada inapta a inscri-
ção no CNPJ da pessoa jurídica que não for localizada no 
endereço informado ao CNPJ, nos termos e condições 
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 449, de 2008)

 § 5º Poderá também ser declarada inapta a ins-
crição no CNPJ da pessoa jurídica que não for locali-
zada no endereço informado ao CNPJ, nos termos e 
condições definidos pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

 Art. 82. Além das demais hipóteses de inido-
neidade de documentos previstos na legislação, não 
produzirá efeitos tributários em favor de terceiros in-
teressados, o documento emitido por pessoa jurídica 
cuja inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes te-
nha sido considerada ou declarada inapta.
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 Parágrafo único. O disposto neste artigo não se 
aplica aos casos em que o adquirente de bens, direi-
tos e mercadorias ou o tomador de serviços compro-
varem a efetivação do pagamento do preço respectivo 
e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou 
utilização dos serviços.

Crime contra a Ordem Tributária

 Art. 83. A representação fiscal para fins penais 
relativa aos crimes contra a ordem tributária definidos 
nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro 
de 1990, será encaminhada ao Ministério Público após 
proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre 
a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.

 Parágrafo único. As disposições contidas no 
caput do art. 34 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro 
de 1995, aplicam-se aos processos administrativos e 
aos inquéritos e processos em curso, desde que não 
recebida a denúncia pelo juiz.

 Art. 84. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão 
de empresa incluída no Programa Nacional de Desestati-
zação, bem como nos programas de desestatização das 
Unidades Federadas e dos Municípios, não ocorrerá a 
realização do lucro inflacionário acumulado relativamente 
à parcela do ativo sujeito a correção monetária até 31 
de dezembro de 1995, que houver sido vertida.

 § 1º O lucro inflacionário acumulado da empresa 
sucedida, correspondente aos ativos vertidos sujeitos 
a correção monetária até 31 de dezembro de 1995, 
será integralmente transferido para a sucessora, nos 
casos de incorporação e fusão.

 § 2º No caso de cisão, o lucro inflacionário acumu-
lado será transferido, para a pessoa jurídica que absor-
ver o patrimônio da empresa cindida, na proporção das 
contas do ativo, sujeitas a correção monetária até 31 de 
dezembro de 1995, que houverem sido vertidas. 

 § 3º O lucro inflacionário transferido na forma 
deste artigo será realizado e submetido a tributação, 
na pessoa jurídica sucessora, com observância do 
disposto na legislação vigente.

Fretes Internacionais

 Art. 85. Ficam sujeitos ao imposto de renda na 
fonte, à alíquota de quinze por cento, os rendimentos 
recebidos por companhias de navegação aérea e ma-
rítima, domiciliadas no exterior, de pessoas físicas ou 
jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil.

 Parágrafo único. O imposto de que trata este 
artigo não será exigido das companhias aéreas e ma-
rítimas domiciliadas em países que não tributam, em 
decorrência da legislação interna ou de acordos in-
ternacionais, os rendimentos auferidos por empresas 
brasileiras que exercem o mesmo tipo de atividade. 

 Art. 86. Nos casos de pagamento de contrapres-
tação de arrendamento mercantil, do tipo financeiro, a 
beneficiária pessoa jurídica domiciliada no exterior, a 
Secretaria da Receita Federal expedirá normas para 
excluir da base de cálculo do imposto de renda inci-
dente na fonte a parcela remetida que corresponder 
ao valor do bem arrendado.

Vigência

 Art. 87. Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 
1º de janeiro de 1997. 

Revogação

 Art. 88. Revogam-se:
 I – o § 2º do art. 97 do Decreto-lei nº 5.844, de 

23 de setembro de 1943, o Decreto-lei nº 7.885, de 
21 de agosto de 1945, o art. 46 da Lei nº 4.862, de 29 
de novembro de 1965 e o art. 56 da Lei nº 7.713, de 
22 de dezembro de 1988; 

 II – o Decreto-lei nº 165, de 13 de fevereiro de 
1967;

 III – o § 3º do art. 21 do Decreto-lei nº 401, de 
30 de dezembro de 1968;

 IV – o Decreto-lei nº 716, de 30 de julho de 1969; 
 V – o Decreto-lei nº 815, de 4 de setembro de 

1969, o Decreto-lei nº 1.139, de 21 de dezembro de 
1970, o art. 87 da Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 
1985 e os arts. 11 e 12 do Decreto-lei nº 2.303, de 21 
de novembro de 1986; 

 VI – o art. 3º do Decreto-lei nº 1.118, de 10 de 
agosto de 1970, o art. 6º do Decreto-lei nº 1.189, de 
24 de setembro de 1971 e o inciso IX do art. 1º da Lei 
nº 8.402, de 8 de janeiro de 1992;

 VII – o art. 9º do Decreto-lei nº 1.351, de 24 de outu-
bro de 1974, o Decreto-lei nº 1.411, de 31 de julho de 1975 
e o Decreto-lei nº 1.725, de 7 de dezembro de 1979; 

 VIII – o art. 9º do Decreto-lei nº 1.633, de 9 de 
agosto de 1978;

 IX – o número 4 da alínea “b” do § 1º do art. 35 do 
Decreto-lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com 
a redação dada pelo inciso VI do art. 1º do Decreto-lei 
nº 1.730, de 17 de dezembro de 1979;

 X – o Decreto-lei nº 1.811, de 27 de outubro de 1980, 
e o art. 3º da Lei nº 7.132, de 26 de outubro de 1983;

 XI – o art. 7º do Decreto-lei nº 1.814, de 28 de 
novembro de 1980;

 XII – o Decreto-lei nº 2.227, de 16 de janeiro 
de 1985;

 XIII – os arts. 29 e 30 do Decreto-lei nº 2.341, 
de 29 de junho de 1987;

 XIV – os arts. 1º e 2º do Decreto-lei nº 2.397, de 
21 de dezembro de 1987;
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 XV – o art. 8º do Decreto-lei nº 2.429, de 14 de 
abril de 1988;

 XVI – o inciso II do art. 11 do Decreto-lei nº 
2.452, de 29 de julho de 1988; Revogado pela Lei nº 
11.508, de 2007

 XVII – o art. 40 da Lei nº 7.799, de 10 de julho 
de 1989;

 XVIII – o § 5º do art. 6º da Lei nº 8.021, de 1990; 
 XIX – o art. 22 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto 

de 1991;
 XX – o art. 92 da Lei nº 8.383, de 30 de dezem-

bro de 1991;
 XXI – o art. 6º da Lei nº 8.661, de 2 de junho 

de 1993;
 XXII – o art. 1º da Lei nº 8.696, de 26 de agos-

to de 1993;
 XXIII – o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 

8.846, de 21 de janeiro de 1994;
 XXIV – o art. 33, o § 4º do art. 37 e os arts. 38, 

50, 52 e 53, o § 1º do art. 82 e art. 98, todos da Lei nº 
8.981, de 20 de janeiro de 1995; 

 XXV – o art. 89 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro 
de 1995, com a redação dada pela Lei nº 9.065, de 20 
de junho de 1995;

 XXVI – os §§ 4º, 9º e 10 do art. 9º, o § 2º do art. 
11, e o § 3º do art. 24, todos da Lei nº 9.249, de 26 de 
dezembro de 1995;

 XXVII – a partir de 1º de abril de 1997, o art. 40 
da Lei nº 8.981, de 1995, com as alterações introduzi-
das pela Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995.

 Brasília, 27 de dezembro de 1996; 175º da Inde-
pendência e 108º da República. – Fernando Henrique 
Cardoso, Pedro Malan.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U de 
30.12.1996

(Ás Comissões de Serviços de Infraes-
trutura e de Assuntos Econômicos, cabendo 
à última a decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que passo a ler.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 
– A proposta de emenda à Constituição que acaba de 
ser lida está sujeita às disposições constantes dos art. 
354 e seguintes do Regimento Interno.

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

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 710, DE 2010

Nos termos regimentais e do inciso IV do art. 71 
da Constituição Federal, solicito seja o presente reque-
rimento encaminhado ao Tribunal de Contas da União 
para solicitar a realização de auditoria na Petróleo Bra-
sileiro S/A – Petrobras, a fim de avaliar a atuação de 
sua auditoria interna, da ouvidoria e de seu sistema 
de controle interno no período de 2003 a 2009, ou o 
encaminhamento dos trabalhos pertinentes ao assun-
to, caso já tenham sido realizados.

Justificação

Por meio do Requerimento 45 de 2010 (em ane-
xo), publicado no DSF de 10/02/2010, solicitei ao Exmo. 
Ministro do Ministério das Minas e Energia que deter-
minasse à Petrobras o encaminhamento de cópia dos 
Relatórios das Atividades de Auditoria Interna enca-
minhados trimestralmente ao Conselho de Adminis-
tração, entre 2003 e 2009, com o propósito de avaliar 
a qualidade dos trabalhos.

Em 18/06/2010, o Ministro comunicou que não 
atenderá ao Requerimento de Informações (ofício em 
anexo), alegando que a empresa era dotada de per-
sonalidade própria, argumento até então inédito. A 
recusa em atender pedidos de informações de parla-
mentares encaminhados pelas Mesas de cada casa 
é inaceitável em vista do disposto no artigo 50 § 2º da 
Constituição Federal, podendo caracterizar o crime de 
responsabilidade.

O Ministro deu a entender, ainda, que o TCU já 
adotara as providências cabíveis, dispondo dos da-
dos e documentos que solicitei (vide ofício anexo de 
18/06/2010).

Se assim o é, e o TCU de fato teve acesso e 
analisou os relatórios por mim solicitados, neste caso 
é oportuno, como medida preliminar, solicitar eventual 
trabalho sobre o assunto ou, caso inexista, a realização 
de auditoria nesses relatórios, com o propósito de:

Informar as principais constatações dos Relató-
rios das Atividades de Auditoria Interna encaminhados 
trimestralmente ao Conselho de Administração, entre 
2003 e 2009, avaliar sua qualidade e suficiência, en-
caminhando cópia de cada um deles.

É cabível, também, que o TCU aproveite a opor-
tunidade para analisar a efetividade dos controles in-
ternos da Petrobras, especialmente tendo em vista a 
necessidade de a empresa adequar-se à lei norte-ame-
ricana Sarbanes-Oxley (SOX) para manter suas ações 
negociadas na Bolsa de Nova Iorque. Nesse sentido, 
a Petrobras precisou adaptar-se a modernos padrões 
de governança corporativa, que o TCU certamente terá 
interesse em relatar os seguintes aspectos:

Os resultados da atuação do Comitê de Auditoria 
e sua independência funcional;

A efetividade da atuação da Auditoria Interna;
O trabalho da Ouvidoria, representado pela quan-

tidade de denúncias recebidas e apuradas.
Convém destacar a conveniência do presente 

requerimento, considerando a capitalização da empre-
sa que o governo está promovendo em volume jamais 
visto, caracterizando uma das maiores operações já 
ocorridas no mundo. Por tal razão, compete ao Con-
gresso Nacional, em sua missão de fiscalização do 
Executivo, informar-se sobre a qualidade dos controles 
da empresa, inclusive para decidir com maior proprie-
dade a legislação eventualmente relacionada com o 
assunto. – Senador Raimundo Colombo.

O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – 
AM) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  Nº 711, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário, seja 
consignado, nos anais desta Casa, voto de aplauso ao 
Procurador de Justiça do Ministério Público do Esta-
do de Minas Gerais, Vítor Inácio Peixoto Parreiras 
Henriques, pela sua posse no cargo de Desembar-
gador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Ge-
rais – TJMG. 

Justificação

Filho de Maria Cristina Inácio Peixoto Parreiras 
Henriques e Tarcísio Humberto Parreiras Henriques 
– ex-Deputado Estadual à Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais e ex-Secretário de Justiça de Minas Ge-
rais – Vitor Peixoto formou-se Bacharel em Direito pela 
Universidade Federal de Minas Gerais.

A homenagem se justifica pela retidão e pelo bri-
lhantismo da carreira do novo desembargador, que, no 
Ministério Público Estadual, atuou nas comarcas de Rio 
Casca e Muriaé, vindo a atuar na Promotoria de Justi-
ça do Juízo Criminal, em Belo Horizonte, até março de 
2001, quando foi promovido ao cargo de procurador de 
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Justiça e passou a presidir a Junta Recursal do Pro-
grama Estadual de Proteção ao Consumidor.

Além de promotor e Procurador, dedicou-se ao 
magistério como professor do Curso de Formação de 
Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais e como 
professor de Direito Penal da Faculdade Sudamérica 
de Cataguases.

Seu espírito público foi reconhecido pela popu-
lação de sua cidade natal, Cataguases, que o elegeu 
vereador por duas legislaturas, de 1993 a 2000.

Por estas razões peço o apoio aos nobres pares 
para esta homenagem. – Senador Eduardo Azeredo.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – 
AM) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 
– Não havendo mais nada a ser tratado nesta sessão, 
declaro-a encerrada, ficando convocada outra para 
amanhã, no horário normal, mantido o painel para 
efeitos de votações bicamerais, com as duas Casas 
reunidas, com 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 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.

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 64, DE 2007

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 64, de 2007, tendo como pri-
meira signatária a Senadora Rosalba Ciarlini, 
que altera a redação do inciso XVIII do art. 7° 
da Constituição Federal, para aumentar para 
cento e oitenta dias a duração do período da 
licença à gestante.

Parecer favorável, sob nº 1.164, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 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 
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Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior.

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.

7 
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.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A 
à Constituição Federal, para dispor sobre a 
exigência do diploma de curso superior de co-
municação social, habilitação jornalismo, para 
o exercício da profissão de jornalista.

Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 17, DE 2010

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 17, de 2010, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Romero Jucá, que 
altera o art. 31 da Emenda Constitucional nº 
19, de 1998, para dispor sobre o quadro de 
servidores civis e militares dos ex-Territórios 
Federais do Amapá e de Roraima.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Patrícia Saboya, que altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko.

 
11 

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 
atendimento de urgências e emergências mé-
dicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
seja prestado pela iniciativa privada, mediante 
ressarcimento, nos casos em que as disponi-
bilidades do Sistema forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial.

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

 
12 

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.
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13 
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.

14 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60, 
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem, 
do Deputado José Carlos Elias), que dispõe 
sobre a prestação de serviços de psicologia e 
de serviço social nas redes públicas de edu-
cação básica.

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

15 
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.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 53, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Russo-
manno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providên-

cias (inclui o peso dentre as informações que 
devem ser prestadas ao consumidor quando 
da oferta e apresentação de um produto).

Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005; 
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões

 – de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, 1º pronunciamen-
to (sobre o Projeto): favorável, com a Emen-
da nº 1-CCJ, de redação, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen), 
Relator ad hoc: Senador Expedito Júnior: fa-
vorável à Emenda nº 2-Plen, nos termos de 
Subemenda; e

 – de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator: Se-
nador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº 
1-CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na 
forma de Subemenda.

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 81, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na 
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo), 
que define prioridades para a destinação de 
produtos de origem animal e vegetal apreen-
didos na forma da lei, alterando as Leis nºs 
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972, 
de 25 de maio de 2000.

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a 
2.775, de 2009, das Comissões

 – de Agricultura e Reforma Agrária, Re-
lator: Senador Marcelo Crivella;

 – de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior; e

 – de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador João Durval.

18 
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”).
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Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta.

19 
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.

20 
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.

21 
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.

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 46, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Magela), que re-
voga o art. 508 da Consolidação das Leis do Tra-
balho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943 (revoga o artigo que permite a 
rescisão de contrato de trabalho, por justa causa, 
do empregado bancário inadimplente).

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Paulo Paim.

23 
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.

24 
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.

25 
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 
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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.

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 107, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina.

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece.

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 122, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo 
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, de forma a obrigar a realiza-
ção de exames periódicos para avaliar a saú-
de dos atletas e prever a disponibilização de 
equipes de atendimento de emergência em 
competições profissionais.

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e 
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de 
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns.

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços).

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões

 – de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e

 – da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.

29 
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 
Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, 
favorável; e

 – de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009).

30 
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.

31 
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, 
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de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados.

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, 
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em au-
diência, nos termos do Requerimento nº 636, 
de 2009).

32 
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.

33 
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.

34 
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.

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 187, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências.

Parecer sob no 1.430, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Renato Casagrande, favorável, nos termos 
da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece.

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 194, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Ricardo 
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, 
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, e dá outras providências, para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem ser-
viços de aferição da pressão arterial.

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, que apresenta.

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 5, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite 
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança.

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa.
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38 
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: Sena-
dor Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE.

 
39 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos.

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

 
40 

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.

41 
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 es-
trutura 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.

42 
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 Legislativo nº 77, 
de 2007 (apresentado como conclusão do Pa-
recer nº 3, de 2007-CN, da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos 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 Jus-
tiça do Trabalho, do Conselho da Justiça Federal 
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.

43 
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.
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44 
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.

45 
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 Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos Vala-
dares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, em 
turno único, perante a Comissão): favorável, nos 
termos de emenda substitutiva, que oferece; 2º 
pronunciamento (sobre as emendas, apresenta-
das ao Substitutivo, no turno suplementar, peran-
te a Comissão): favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.

46 
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.

47 
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.

48 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008 – Com-

plementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
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bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais).

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da 
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto.

49 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 175, DE 2003 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008 –  
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 Complementar 
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.

50 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008 –  
Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegi-
bilidades), para declarar a inelegibilidade, em 
quaisquer outros Municípios do mesmo Esta-
do, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na 
eleição imediatamente anterior.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da 
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto.

51 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008 –  
Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complemen-
tar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, 
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que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que 
os Chefes do Poder Executivo e respectivos 
Vices devem se licenciar para concorrer à re-
eleição.

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.

52 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008 –  
Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acres-
centa a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade, nas eleições 
subseqüentes, do ocupante de cargo público 
que a ele renuncie.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-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.

53 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008 –  
Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-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.
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54 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008 –  
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.

55 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 
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-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.

56 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008 –  
Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da 
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto.
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57 
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 – Com-

plementares; 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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

58 
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 – Complemen-
tar, de autoria do Senador Antônio Carlos Vala-
dares, 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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

59 
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 – 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 propositura 
de ação judicial que vise desconstituir a deci-
são que rejeitou as contas de agente público 
suspenda sua inelegibilidade.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005 – Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com 
as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005 – Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6 – CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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60 
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,  
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 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, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005 – Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com 
as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005 – Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6 – CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

61 
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 – Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com 
as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005 – Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6 – CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

62 
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 – 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, 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 
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nº 390, de 2005 – Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6 – CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

63 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 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 – Complemen-
tar, 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 – Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com 
as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005 – Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6 – CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

64 
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 – Complemen-

tar, 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 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 – Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005 – Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6 – CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

65 
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 – Comple-
mentar, de autoria do Senador Valter Pereira, 
que altera a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para 
condicionar a suspensão da inelegibilidade ao 
ajuizamento, no prazo de três meses da deci-
são administrativa irrecorrível do órgão com-
petente 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, 
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com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005 – Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6 – CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

 
66 

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 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 – Complemen-
tar, 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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

67 
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 al-
tera 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 con-
tado a partir da perda do mandato 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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

68 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de 
2004 – Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231 
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de 

2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 
2008 – Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008 – Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para determinar a inelegibilidade dos 
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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 – Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005 – Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6 – CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

69 
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 Pro-
jeto): Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1 – CE 
(Substitutivo), que apresenta; 2º pronuncia-
mento (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.

70 
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: 
Senador Antonio Carlos Júnior, favorável, com 
a Emenda nº 1 – CAE, que apresenta; com 
abstenção do Senador Antonio Carlos Vala-
dares.

71 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007 – Complemen-
tar, de autoria do Senador Demóstenes Torres, 
que altera o art. 1º da Lei Complementar nº 
105, de 10 de janeiro de 2001, para especifi-
car os dados financeiros não sigilosos, para 
fins de investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorá-
vel, com a Emenda nº 1 – CCJ, que apresen-
ta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 2 
– Plen): favorável, nos termos de Subemenda, 
que oferece.

72 
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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73 
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.

74 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990.

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 
– Está encerrada a sessão. 

(Levanta – se a sessão às 23 horas e 
25 minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)

Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

Rio Grande do Sul
Bloco-PT - Paulo Paim*
PTB - Sérgio Zambiasi*
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)

Bloco-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
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Goiás
Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
Minoria-PSDB - Marconi Perillo**

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)

Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

Amapá
Maioria-PMDB - Gilvam Borges*
Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

Mato Grosso
Minoria-DEM - Jorge Yanai* (S)

Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

Sergipe
Maioria-PMDB - Almeida Lima*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Minoria-DEM - Maria do Carmo Alves**

Roraima
Bloco-PT - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

Mandatos
*: Período 2003/2011    **: Período 2007/2015
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, no período de 1999 até 30 de abril de 2009. 

(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes   (DEM-PI) (15)

VICE-PRESIDENTE: VAGO (28)

RELATOR: Senador Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (27)

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007

Prazo final: 12/05/2008
Prazo prorrogado: 22/11/2008
Prazo prorrogado: 01/07/2009
Prazo prorrogado: 21/02/2010

Prazo final prorrogado: 02/09/2010
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM ) (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



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 ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Eduardo Azeredo   (PSDB-MG)

 1.  VAGO (1,4)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB-AP) (7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT-RS) (3)

Magno Malta   (PR-ES)
 1.  José Nery   (PSOL-PA) (2,5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima   (PMDB-SE)
VAGO (8)

 1.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (8)

PTB
Romeu Tuma   (SP)  1.  Sérgio Zambiasi   (RS)
Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
6. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
8. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita deixa a vaga de titular e é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB
nº 016-A/2009).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
***. Prorrogado até 02.05.2010 através do Requerimento nº 1.275, de 2009, lido em 22.09.2009.
****. Prorrogado até 11.11.2010 através do Requerimento nº 431, de 2010, lido em 28.04.2010.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais. 

(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 15/05/2009
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jayme Campos   (DEM-MT) (1,4)

Gilberto Goellner   (DEM-MT) (1,9)

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).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br

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 ( PSDB, DEM )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Efraim Morais   (DEM)

2. Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) 1. Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1) 1. Senador Almeida Lima   (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB) (3,4) 1. Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
2. Vago, em virtude de o PTB ter cedido a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB).
3. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
4. Em 12.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular em vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo pelo PTB na Comissão (Of.
nº 055/2009-GLDBAG).
*. 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 ( PSDB, DEM )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Eliseu Resende   (DEM)
2. Senador Jayme Campos   (DEM) (2)

3. Senador Flexa Ribeiro   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
Senador Tião Viana   (PT)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

1. Senador Marcelo Crivella   (PRB)
2. Senador Magno Malta   (PR)
3. Senadora Marina Silva   (PV) (1,3)

Maioria ( PMDB, PP )
1.
2.
3.

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 

PDT
1.

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
3. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 330311176
E-mail: willw@senado.gov.br
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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 ( PSDB, DEM )

Senadora Kátia Abreu   (DEM)

Senadora Marisa Serrano   (PSDB)

1. Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM) (2)

2. Senador Flávio Arns   (PSDB) (5)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (PT) (3) 1.

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valter Pereira   (PMDB) (1) 1.

PTB
Senador Fernando Collor 1.

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).
2. Em 13.07.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM) na Comissão (OF. Nº
104/09-GLDEM).
3. Em 15.09.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. GLDBAG nº 131/2009).
4. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente a Senadora Marisa Serrano e Vice-Presidente o Senador Augusto Botelho. A Senadora Kátia Abreu foi
designada relatora (Of. nº 030/09-SSCEPI).
5. Em 21.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro do PSDB na Comissão (Of. 184/09-GLPSDB).
*. 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 ( PSDB, DEM )
Senador Adelmir Santana   (DEM)

Senador Eduardo Azeredo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Eduardo Suplicy   (PT)
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1,2)

PTB
Senador Gim Argello 

Notas:
1. Em 23/06/2009, o Senador Mauro Fecury é designado Titular do Bloco da Maioria, na Comissão (Of. GLPMDB nº 008-A-2009).
2. Em 24.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita Junior é designado membro do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Mauro Fecury
(OF. GLPMDB Nº 019-A-2009).
3. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente o Senador Aldemir Santana e Vice-Presidente o Senador Eduardo Azeredo. O Senador Geraldo Mesquita
Júnior foi designado relator (Of. nº 031/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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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 ( PSDB, DEM )

Senador Arthur Virgílio   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (PT)
Senadora Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (2)

Senador Valdir Raupp   (PMDB) (1)

PTB
Senador Romeu Tuma 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
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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 ( PSDB, DEM )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador César Borges   (PR)
Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa   (PSC) (2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (1)

PTB
Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.



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.

9) ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS
DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

Finalidade: Acompanhar os resultados das apurações da Auditoria Geral do Estado do Pará na
Administração do Governo daquele Estado. 

(Requerimento nº 550, de 2010, do Senador Mário Couto, aprovado em 22.06.2010)

Número de membros: 5  titulares e 3 suplentes
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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 ( PSDB, DEM )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)
Senador Marconi Perillo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Aloizio Mercadante   (PT) (3,5)

Senador Renato Casagrande   (PSB)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima   (PMDB)
Senador Valter Pereira   (PMDB)

PTB
Senador Romeu Tuma 

PDT
Senadora Patrícia Saboya (1,2,4,6)

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).
4. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
5. Em 2.12.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 162/2009-GLDBAG)
6. Em 08.12.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro do PDT na Comissão (Of. nº 87/09-LPDT).
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Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lossio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br

NOVO CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009, 

QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS1

RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 27.08.2009 (art. 374, V)2

PARECER PRORROGADO: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2

PARECER FINAL PRORROGADO: 18.12.20093

REDAÇÃO FINAL: (art. 318, III, combinado com o art. 374, XIII)

1 Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento nº 777, de 2009, em 24.06.2009.
2 Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 1.020, de 2009, em 13.08.2009. 
3 Prazo prorrogado pela aprovação do Ofício s/nº/2009-CPP, em 30.09.2009.
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 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PLS 166/2010 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, que reforma o Código de Processo Civil. 

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

Designação: 09/07/2010
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Antonio Carlos Júnior   (DEM)

Senador Marconi Perillo   (PSDB)
Senador Papaléo Paes   (PSDB)

1. Senador Marco Maciel   (DEM)
2. Senador Adelmir Santana   (DEM)

3. Senador Cícero Lucena   (PSDB)
4. Senador Alvaro Dias   (PSDB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Renan Calheiros   (PMDB)
Senador Almeida Lima   (PMDB)
Senador Valter Pereira   (PMDB)

1. Senador Romero Jucá   (PMDB)
2. Senador Valdir Raupp   (PMDB)
3. Senador Francisco Dornelles   (PP)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
1.
2.

PTB
Senador Romeu Tuma 1. Senador Gim Argello 

PDT
Senador Acir Gurgacz 1.
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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) (11,41,96,105)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (36,106)

 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) (3,60,95,99)

 4.  VAGO (2,60,80,85,86,91)

 5.  Edison Lobão   (PMDB) (9,65,71,94,98)

 6.  Paulo Duque   (PMDB) (1,60)

 7.  Almeida Lima   (PMDB) (58,77)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Eliseu Resende   (DEM) (44)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (17,43)

Efraim Morais   (DEM) (49)

Raimundo Colombo   (DEM) (52,107)

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 Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
95. 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. 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).
97. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
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98. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 47/2010).
99. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 51/2010).
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).
106. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
107. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344

E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local. 

(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)
VAGO (6)

VAGO (10,12,14)

 1.  Delcídio Amaral   (PT)
 2.  VAGO (9)

 3.  João Vicente Claudino   (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp   (PMDB)
VAGO (4)

 1.  VAGO (11,13)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Rosalba Ciarlini   (DEM)
Raimundo Colombo   (DEM) (7,15)

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.
15. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
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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) (31,32,107)

 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) (48,80,102)

Mão Santa   (PSC) (50,76,79)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (51,93,101)

 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 ( PSDB, DEM )
Adelmir Santana   (DEM) (42)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (39)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,41)

Raimundo Colombo   (DEM) (46,108)

Flávio Arns   (PSDB) (23,37,83)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (20,66,100,105,106)

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 Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
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).
106. Em 01.07.2010, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
48/10-GLPSDB).
107. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
108. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

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 ( PSDB, DEM )

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 ( PSDB, DEM )

Adelmir Santana   (DEM) (11)

Papaléo Paes   (PSDB) (10,17,19)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,3,20)

 2.  VAGO (2,6,16)

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) (8,14,15)  1.  Paulo Duque (5)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (12)  1.  João Durval   (PDT) (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. 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 João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (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 Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
9. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. 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).
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).
20. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Adelmir Santana   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (1)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB) (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 (101)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Serys Slhessarenko   (PT) (30,74,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,37)

Eduardo Suplicy   (PT) (30)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (39)

Ideli Salvatti   (PT) (30,111)

Tião Viana   (PT) (34,47,87,88,89,100)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,35)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,17,38)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,36,71)

 5.  César Borges   (PR) (31,47)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,32,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (60,64)

Almeida Lima   (PMDB) (61,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (54,64,96,99,106,107)

Francisco Dornelles   (PP) (57,64)

Valter Pereira   (PMDB) (2,64)

Edison Lobão   (PMDB) (9,18,58,65,103,105)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (59,67)

 2.  Renan Calheiros   (PMDB) (56,68,86,93)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (55,69,78)

 4.  Hélio Costa   (PMDB) (5,63,76,102,104)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (46,62,66)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,64)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Kátia Abreu   (DEM) (40)

Demóstenes Torres   (DEM) (44)

Jayme Campos   (DEM) (48,82,85,97,98)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (42)

Alvaro Dias   (PSDB) (28,75)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB) (29,73,91)

Lúcia Vânia   (PSDB) (28)

Tasso Jereissati   (PSDB) (28)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (49)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (50)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (43,110)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,52)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,41)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (26)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (24)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (27,72)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (25,70,90,92)

PTB (7)

Romeu Tuma (51)  1.  Gim Argello (45,108,109)

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 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
24. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
25. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
26. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
27. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
29. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, 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).
31. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
32. Em 16.02.2009, 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.
33. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador César Borges.
34. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
35. Em 16.02.2009, o Senador 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.
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 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.
38. 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.
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39. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
40. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
41. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
43. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
45. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
46. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
47. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
48. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
51. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
52. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 -
GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (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 Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
57. 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).
58. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
60. 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).
61. 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).
62. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
63. 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).
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 Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (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 Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
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70. 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).
71. 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).
72. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
74. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
75. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-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. 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).
102. 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).
103. 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).
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).
110. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

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 ( PSDB, DEM )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Tasso Jereissati   (PSDB)
Marconi Perillo   (PSDB)

 1.  Kátia Abreu   (DEM)
 2.  Antonio Carlos Júnior   (DEM)

 3.  Alvaro Dias   (PSDB)

PTB
Romeu Tuma  1.  Gim Argello 

PDT
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 ( PSDB, DEM )
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) (33,76,78,80,96,116)

VAGO (35,85,86,87,98,101,108)

 1.  VAGO (1,31,109)

 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 ( PSDB, DEM )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,42,115)

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 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).
109. 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).
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).
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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).
115. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
116. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121

E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Número de membros: 12 titulares  e 12 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Ideli Salvatti   (PT) (7,11,23)

Paulo Paim   (PT) (8,12)

Inácio Arruda   (PC DO B) (14)

 1.  VAGO (7)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (11,12,21)

 3.  VAGO (7)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata   (PMDB) (3,20)

VAGO (22)

Francisco Dornelles   (PP) (17)

 1.  VAGO (7)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)
 3.  VAGO (16)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (4)

Marco Maciel   (DEM) (10)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)
Eduardo Azeredo   (PSDB) (9)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (1,6,18)

 2.  VAGO (10)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (5,24)

 4.  Cícero Lucena   (PSDB) (9,13)

 5.  Papaléo Paes   (PSDB) (7,15)

PDT
Cristovam Buarque (7,19)  1.  VAGO (19)

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 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).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).



14. 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).
15. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
16. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (Of. nº 183/2009/CE).
17. 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).
18. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
19. 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).
20. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
21. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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).
23. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
24. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

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 ( PSDB, DEM )
Raimundo Colombo   (DEM) (5)

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).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
*. 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



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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) (25)

Marina Silva   (PV) (7,25,43,45)

Alfredo Nascimento   (PR) (26,56,60)

João Ribeiro   (PR) (20)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (23)

 2.  César Borges   (PR) (22)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B) (24)

 4.  Delcídio Amaral   (PT) (21)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges   (PMDB) (40,47,48,49,53,59)

Hélio Costa   (PMDB) (40,55,57)

VAGO (38,50,54,58)

Valter Pereira   (PMDB) (40)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (40)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,39)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (40)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (40)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jorge Yanai   (DEM) (33,61,62)

Kátia Abreu   (DEM) (30)

Heráclito Fortes   (DEM) (31)

Eliseu Resende   (DEM) (32)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,14)

Cícero Lucena   (PSDB) (17)

Marisa Serrano   (PSDB) (16)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (29)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,28,63)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,34)

 4.  Jayme Campos   (DEM) (9,27,44,46,51,52)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,15)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (19)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (18)

PTB
Gim Argello (6,35)  1.  Sérgio Zambiasi (35)

PDT
Jefferson Praia (8,12,36,42)  1.  Cristovam Buarque (13,37,41)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 -
GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
15. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
16. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
18. 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.
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, 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.
21. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, 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.
23. 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.
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, 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).
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 Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
28. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
29. 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).
30. 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.
31. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
32. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
33. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
34. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
35. 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).
36. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
39. 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).
40. Em 02.03.2009, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
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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. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
54. 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).
55. 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).
56. 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).
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).
63. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

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 ( PSDB, DEM )
VAGO (1)

Cícero Lucena   (PSDB) (5,7)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
VAGO (2,4)

Lúcia Vânia   (PSDB)
 1.  VAGO (1)

 2.
Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertecer à Comissão.
2. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
3. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de as Senadoras não pertencerem mais à Comissão.
6. Em 02.03.2009, vago em virtude de a Senadora Roseana Sarney ter sido substituída pelo Senador Valter Pereira na CDH (OF. GLPMDB nº 29/2009).

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA JUVENTUDE
E DO IDOSO

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL  - CRE
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (9)

Eduardo Suplicy   (PT) (40)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (46,73)

João Ribeiro   (PR) (44,68)

Paulo Paim   (PT) (47,94,99)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (42,55,67,86,87)

 1.  Aloizio Mercadante   (PT) (39,69,85,88,89)

 2.  Marina Silva   (PV) (38,83,84)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (45,75)

 4.  Magno Malta   (PR) (43)

 5.  Augusto Botelho   (PT) (22,41,50,72)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (61)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (64)

Romero Jucá   (PMDB) (3,70,74)

Paulo Duque   (PMDB) (4)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (2,95,96)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,63)

 5.  Gilvam Borges   (PMDB) (10,21,62,92,93,97,98)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Efraim Morais   (DEM) (48)

Demóstenes Torres   (DEM) (58)

Marco Maciel   (DEM) (18,29,57)

Heráclito Fortes   (DEM) (8,52)

João Tenório   (PSDB) (33,66)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (33)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (35)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (11,54)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,51)

 3.  José Agripino   (DEM) (23,27,56)

 4.  Romeu Tuma   (PTB) (53,78,79,80)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (37)

 6.  Arthur Virgílio   (PSDB) (17,34,71)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (36)

PTB (12)

Fernando Collor (13,14,15,16,25,26,28,30,49)  1.  Mozarildo Cavalcanti (49)

PDT
Patrícia Saboya (32,60,81,82,90,91)  1.  Cristovam Buarque (20,31,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
37. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
38. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
40. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
41. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
44. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
49. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
50. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
52. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
53. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
54. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
55. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
56. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
57. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
58. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
70. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).
92. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
93. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
95. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
96. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 054/2010).
97. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
98. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
99. Em 01.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 036/2010-GLDBAG).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS 10:00 hs - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA
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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 ( PSDB, DEM )
VAGO (1)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  VAGO (7)

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO (5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.
9. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
10. Vago em 02.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 024/2009-GLPMDB).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque   (PMDB)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (5)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO (3)  1.

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

José Agripino   (DEM)
Romeu Tuma   (PTB) (2)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)
 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB) (1,3)

 1.  Pedro Simon   (PMDB)
 2.  Romero Jucá   (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho   (PT)  1.  VAGO (4)

PTB
Mozarildo Cavalcanti  1.  Fernando Collor 

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Serys Slhessarenko   (PT) (18)

Delcídio Amaral   (PT) (18,33,56)

Ideli Salvatti   (PT) (18,90)

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 (22,82)

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) (43,80,83)

 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 ( PSDB, DEM )
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 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).
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 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).
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).
90. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

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 ( PSDB, DEM )
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 (2,11,37,40,59,68,69,74)

Neuto De Conto   (PMDB) (44,46)

Gerson Camata   (PMDB) (39,45)

Valter Pereira   (PMDB) (34,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (35,38)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (42,48)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (41,47)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (36,43)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jorge Yanai   (DEM) (26,77,79)

Raimundo Colombo   (DEM) (27,80)

Kátia Abreu   (DEM) (28)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,30,57,58,72,73)

VAGO (13,53,56,65,66)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,55)

Marisa Serrano   (PSDB) (15)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM) (3,33)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM) (31)

 3.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,24)

 4.  José Agripino   (DEM) (25)

 5.  Mário Couto   (PSDB) (16,55)

 6.  João Tenório   (PSDB) (15)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (12)

PTB (5)

Romeu Tuma (9,29)  1.  Sérgio Zambiasi (29,51)

PDT
Osmar Dias  1.  João Durval 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
19. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
21. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
24. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
30. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
35. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
43. 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).
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44. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
45. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
46. Em 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 Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
64. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
65. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
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).
80. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
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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 (5,7,9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)
Neuto De Conto   (PMDB)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  VAGO (6,8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (10,11)

João Tenório   (PSDB)
Marisa Serrano   (PSDB)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (3,12)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 3.  VAGO (4)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
5. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
6. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
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).
12. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  VAGO (3)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
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

E-mail:scop@senado.gov.br
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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) (14)

VAGO (1)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE)

 1.  Delcídio Amaral   (PT-MS)
 2.  Ideli Salvatti   (PT-SC) (16)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT-SP)
 4.  Augusto Botelho   (PT-RR)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG) (15)

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 ( PSDB, DEM )
VAGO (10)

VAGO (12)

VAGO (7)

VAGO (9)

VAGO (9)

 1.  VAGO (11)

 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 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.
11. 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.
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 João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
15. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
16. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

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

E-mail:scop@senado.gov.br
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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
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ

(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)

Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (3)

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

MEMBROS
PMDB

VAGO (4,5)

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO)

PTB
VAGO (2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (6,8,9)

PR
Magno Malta   (ES) (1,7,10)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ) (11)

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  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)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-4561/3303-5258 Fax:3303-5258

E-mail:scop@senado.gov.br
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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
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Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
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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 
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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 
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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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__________________ 
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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