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(Inicia-se a Reunião às 14 horas e 3 mi-
nutos e encerra-se às 19 horas e 8 minutos.)

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

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

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

É lido o seguinte:

OF.INT.GSNC Nº 40/2010

Brasília, 5 de outubro de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal,

Comunico a Vossa Excelência, que reassumi meu man-
dato parlamentar a partir do dia 1º deste mês de outubro.

Reitero os votos para a recuperação de vossa saúde, 
e de pleno sucesso no desempenho de suas atribuições.

(em anexo cópia do Diário Oficial do Estado de 
Santa Catarina)

Atenciosamente, Senador Neuto de Conto.

Ata da 161ª Sessão, Não Deliberativa 
em 5 de outubro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Papaléo Paes, Geraldo Mesquita Júnior e Roberto Cavalcanti.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo que 
passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
do Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União, 
no exercício da Presidência, o Aviso nº 1668-Seses-
TCU-Plenário, na origem, informando provimento dos 
embargos de declaração ao acórdão que menciona.

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 1.668-SESES-TCU-PLENÁRIO

Brasília-DF, 22 de setembro de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-
mento, cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
cesso nº TC 21.605/2010-6, pelo Plenário desta Corte 
na Sessão Ordinária de 22-9-2010, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Respeitosamente, Benjamin Zymler, Vice-Pre-
sidente, no exercício da Presidência.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
do Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União o 
Aviso nº 1720-Seses-TCU-Plenário, na origem, infor-
mando provimento do pedido de reexame do acórdão 
que menciona.

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 1.720-SESES-TCU-PLENÁRIO

Brasília-DF, 29 de setembro de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-
mento, cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
cesso nº TC 013.179/2007-0, pelo Plenário desta Corte 
na Sessão Ordinária de 29-9-2010, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Respeitosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.

17ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 6 46301 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL18



46302 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
19ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 6 46303 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL20



46304 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
21ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 6 46305 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL22



46306 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Os expedientes que acabam de ser lidos serão 
publicados no Diário do Senado Federal de 6 de ou-
tubro do corrente e vão à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência designa o Senador Gilberto Goellner 
para integrar, como titular, as Comissões de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole; de Serviços de Infraestrutura e de Agricultura e 
Reforma Agrária, e, como suplente, as Comissões de 
Assuntos Econômicos; de Educação, Cultura e Esporte; 
de Desenvolvimento Regional e Turismo e de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, nos 
termos do Ofício nº 061/10 – GLDEM da Liderança 
do Democratas.

É o seguinte o Ofício: 

OF. No 061/10-GLDEM

Brasília, 5 de outubro de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Sr. Senador Gilberto Goellner, 
DEM-MT, para compor, como titular e suplente, as se-
guintes comissões permanentes do Senado Federal, 
a saber:

Titular
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consu-

midor e Fiscalização e Controle – CMA;
Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI; e
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA.

Suplente
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE;
Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE;
Comissão de Desenvolvimento Regional e Tu-

rismo – CDR; e
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-

municações e Informática – CCT.
Atenciosamente, Senador Antonio Carlos Junior 

Vice-Líder no exercício da Liderança do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 

AP) – A Presidência designa o Sr. Senador.Gilberto 
Goellner, como membro titular na Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em vaga 
destinada ao Bloco Parlamentar da Minoria, de confor-
midade com o Ofício 062/10–GLDEM, da Liderança 
do Democratas, no Senado Federal. 

É o seguinte o Ofício: 

OF.No 062/10-GLDEM

Brasília, 5 de outubro de 2010.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Sr. Senador 

Gilberto Goellner,DEM-MT, para compor, como mem-
bro titular, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Atenciosamente, Senador Antônio Carlos Ju-
nior, Vice-Líder no exercício da Liderança do Demo-
cratas.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – A Presidência designa o Deputado Nelson Pro-
ença, em substituição ao Deputado Fernando Coruja, 
como titular, para integrar a Comissão Mista destina-
da a proferir parecer à Medida Provisória nº 499, de 
2010, que “Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 
2003, transforma Funções Comissionadas Técnicas 
em cargos em comissão, altera as Leis nºs 8.460, de 
17 de setembro de 1992, e 11.526, de 4 de outubro de 
2007”, de conformidade com o Ofício nº 174/2010, da 
Liderança do PPS, na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF/LID/No 174/2010

Brasília, 27 de agosto de 2010.

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Nelson 

Proença – PPS/RS, como titular, em substituição ao 
meu nome, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à MP 499/2010, que “Altera a Lei no 
10.683, de 28 de maio de 2003, transforma Funções 
Comissionadas Técnicas em cargos em comissão, al-
tera as Leis nos 8.460, de 17 de setembro de 1992, e 
11.526, de 4 de outubro de 2007.”

Atenciosamente, Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS. 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Tendo em vista que a matéria encontra-se tramitando 
na Câmara dos Deputados, a Presidência remeterá o 
original do Ofício àquela Casa, com vista a que seja 
juntado ao devido processado.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência designa o Deputado Arnaldo Jardim, em 
substituição ao Deputado Fernando Coruja, como titular, 
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir pare-
cer à Medida Provisória nº 500, de 2010, que “Autoriza 
a União e as entidades da administração pública federal 
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indireta a contratar, reciprocamente, ou com fundo privado 
do qual seja o Tesouro Nacional cotista único a aquisi-
ção, alienação, cessão e permuta de ações, a cessão de 
créditos decorrentes de adiantamentos efetuados para 
futuro aumento de capital, a cessão de alocação priori-
tária de ações em ofertas públicas ou a cessão do direito 
de preferência para a subscrição de ações em aumentos 
de capital; autoriza a União a se abster de adquirir ações 
em aumentos de capital de empresas em que possua 
participação acionária, e dá outras providências”, de con-
formidade com o Ofício nº 175/2010, da Liderança do 
PPS, na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF/LID/No 175/2010

Brasília, 3 de setembro de 2010

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Arnaldo 

Jardim – PPS/SP, como titular, em substituição ao meu 
nome, para integrar a Comissão Mista destinada a pro-
ferir parecer à MP 500/2010, que “Autoriza a União e 
as entidades da administração pública federal indireta 
a contratar, reciprocamente, ou com fundo privado do 
qual seja o Tesouro Nacional cotista único a aquisi-
ção, alienação, cessão e permuta de ações, a cessão 
de créditos decorrentes de adiantamentos efetuados 
para futuro aumento de capital, a cessão de alocação 
prioritária de ações em ofertas públicas ou a cessão 
do direito de preferência para a subscrição de ações 
em aumentos de capital de empresas em que possua 
participação acionária, e dá outras providências.”

Anteciosamente, Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Tendo em vista que a matéria encontra-se tramitando 
na Câmara dos Deputados, a Presidência remeterá o 
original do Ofício àquela Casa, com vista a que seja 
juntado ao devido processado.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência designa o Deputado Nelson Proença, 
em substituição ao Deputado Fernando Coruja, como 
titular, para integrar a Comissão Mista destinada a pro-
ferir parecer à Medida Provisória nº 501, de 2010, que 
“Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela 
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios, no exercício de 2010, com o objetivo de fomentar 
as exportações do País; altera as Leis no 12.087, de 
11 de novembro de 2009, e nº 10.260, de 12 de julho 

de 2001; modifica condições para a concessão da sub-
venção em operações de financiamento de que trata o 
art. 1º da Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, 
que autoriza a concessão de subvenção econômica 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES, em operações de financiamento 
destinadas à aquisição e produção de bens de capital 
e à inovação tecnológica; e dá outras providências”, de 
conformidade com o Ofício nº 176/2010, da Liderança 
do PPS, na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF/LID/Nº 176/2010

Brasília, 10 de setembro de 2010

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Nelson 

Proença – PPS/RS, como titular, em substituição ao 
meu nome para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à MP 501/2010, que “Dispõe sobre 
a prestação de auxílio financeiro pela União aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício 
de 2010, com o objetivo de fomentar as exportações 
do País, altera as Leis no 12.087, de 11 de novembro 
de 2009, e no 10.260, de 12 de julho de 2001, modi-
fica condições para a concessão da subvenção em 
operações de financiamento de que trata o art. 1o da 
Lei no 12.096, de 24 de novembro de 2009, que auto-
riza a concessão de subvenção econômica ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES, em operações de financiamento destinadas à 
aquisição e produção de bens de capital e à inovação 
tecnológica, e dá outras providências.”

Atenciosamente, Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Tendo em vista que a matéria encontra-se tramitando 
na Câmara dos Deputados, a Presidência remeterá o 
original do Ofício àquela Casa, com vista a que seja 
juntado ao devido processado.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência designa o Deputado Leandro Sampaio, 
em substituição ao Deputado Fernando Coruja, como 
titular, para integrar a Comissão Mista destinada a pro-
ferir parecer à Medida Provisória nº 502, de 2010, que 
“Dá nova redação às Leis nºs 9.615, de 24 de março de 
1998, que institui normas gerais sobre desporto, e 10.891, 
de 9 de julho de 2004, que institui a Bolsa-Atleta; cria os 
Programas Atleta Pódio e Cidade Esportiva, e dá outras 
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providências”, de conformidade com o Ofício nº 177/2010, 
da Liderança do PPS, na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF/LID/No 177/2010

Brasília, 23 de setembro de 2010

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Leandro 

Sampaio – PPS/RJ, como titular, em substituição ao meu 
nome, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir 
parecer à MP 502/2010, que “Dá nova redação às Leis 
nos 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas 
gerais sobre desporto e 10.891 de 9 de julho de 2004, 
que institui a Bolsa-Atleta, cria os Programas Atleta Pódio 
e Cidade Esportiva, e dá outras providências”.

Atenciosamente, Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência designa o Deputado Leandro Sampaio, 
em substituição ao Deputado Fernando Coruja, como 
titular, para integrar a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória nº 503, de 2010, 
que “Ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre 
a União, o Estado do Rio de Janeiro e o Município do 
Rio de Janeiro, com a finalidade de constituir consór-
cio público, denominado Autoridade Pública Olímpica 
– APO”, de conformidade com o Ofício nº 178/2010, 
da Liderança do PPS, na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF/LID/No 178/2010
Brasília, 24 de setembro de 2010

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Leandro 

Sampaio – PPS/RJ, como titular, em substituição ao 
meu nome, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à MP 503/2010, que “Ratifica o pro-
tocolo de Intenções firmado entre a União, o Estado do 
Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro, com a 
finalidade de constituir consórcio público, denominado 
Autoridade Pública Olímpica – APO.”

Atenciosamente, Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência designa o Deputado Moreira Mendes, 
em substituição ao Deputado Fernando Coruja, como 
titular, para integrar a Comissão Mista destinada a pro-
ferir parecer à Medida Provisória nº 504, de 2010, que 
“ Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de 
dezembro de 1972, que autoriza o Poder Executivo a 
instituir empresa pública, sob a denominação de Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRA-
PA)”, de conformidade com o Ofício nº 179/2010, da 
Liderança do PPS, na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF/LID/Nº 179/2010

Brasília, 24 de setembro de 2010

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o deputado Moreira 

Mendes – PPS/RO, como titular, em substituição ao 
meu nome, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à MP 504/2010, que “Dá nova reda-
ção ao art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 
1972, que autoriza o Poder Executivo a instituir empre-
sa pública, sob a denominação de Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)”.

Atenciosamente, Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência designa o Deputado Arnaldo Jardim , 
em substituição ao Deputado Fernando Coruja, como 
titular, para integrar a Comissão Mista destinada a pro-
ferir parecer à Medida Provisória nº 505, de 2010, que 
“Constitui fonte de recursos adicional ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.”, 
de conformidade com o Ofício nº 180/2010, da Lide-
rança do PPS, na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF/LID/No 180/2010

Brasília, 28 de setembro de 2010

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o deputado Arnaldo 
Jardim – PPS/SP, como titular, em substituição ao 
meu nome para integrar a Comissão Mista destinada 
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a proferir parecer à MP 505/2010, que “Constitui fonte 
de recursos adicional ao Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – BNDES.”

Atenciosamente, Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

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

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – O expediente que acaba de ser lido vai à pu-
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que foi encami-
nhado à publicação o Parecer nº ,1.387, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 
o Ofício SF nº 1.487/2010, que encaminhou àquele ór-
gão técnico o recurso interposto pelo Senador Eduardo 
Suplicy, no exercício da liderança, referente à decisão 
da Presidência a respeito da Questão de Ordem for-
mulada por Sua Excelência, na sessão do dia 14 de 
julho último, quanto à leitura, no Senado Federal, de 
requerimento de prorrogação de prazo da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI do MST).

O parecer conclui pelo não conhecimento do re-
curso e, no mérito, pelo seu improvimento.

A Presidência determina a autuação do referido 
expediente como “Processo Especial” do Requeri-
mento nº 24, de 2009-CN, nos temos do art. 263 do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – A Presidência, em atendimento ao disposto 
no inciso I do art. 3º da Resolução nº 1, de 2007, do 
Congresso Nacional, encaminha o Projeto de Lei do 
Senado nº 35, de 2010, ao exame da Representação 
Brasileira do Mercosul. Posteriormente, a matéria re-
torna à Comissão de Assuntos Econômicos, em de-
cisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Há oradores inscritos.

O primeiro orador a fazer uso da palavra, sem 
prejuízo na ordem de inscrição, é o Senador Roberto 
Cavalcanti, do PRB da Paraíba. V. Exª terá o tempo 
regimental para seu pronunciamento.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, tenho certeza da generosi-
dade do nobre colega tendo em vista não estarmos 
com o plenário lotado. De qualquer forma, poderemos 
flexibilizar um pouco, embora meu pronunciamento 
não seja demorado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se eu ti-
vesse de dar nome a este meu pronunciamento, eu 
diria que vamos poupar pelo menos o Brasil. Vamos 
preservar pelo menos o Brasil. No último domingo, 3 de 
outubro, o Brasil ofereceu ao mundo uma festa demo-
crática impressionante em que os protagonistas foram 
135 milhões de eleitores. Com eficiência elogiada e 
invejada aos olhos do mundo, o TSE, antes da meia-
noite, já havia divulgado os resultados das urnas numa 
prova de competência, eficácia e segurança digna do 
desejo do eleitor de conhecer os novos responsáveis 
pelo destino do nosso País.

Numa atmosfera de esperança e otimismo, os 
eleitores puderam acompanhar a apuração em tem-
po real e, ao mesmo tempo, atestar a lisura do pro-
cedimento. Finalizada a apuração, nós, brasileiros e 
brasileiras, descobrimos que teremos, em 31 de ou-
tubro, segundo turno para Presidente da República e 
Governadores do Distrito Federal e de mais oito Esta-
dos: Roraima, Amapá, Rondônia, Pará, Piauí, Paraíba, 
Alagoas e Goiás.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, entre os 
dias 12 e 24 de agosto passado, o DataSenado divul-
gou o resultado de uma pesquisa realizada com 1.315 
brasileiros maiores de 16 anos em 119 Municípios do 
País com acesso a telefone fixo sobre o que é mais 
importante na hora de decidir o voto. Para 55% dos 
eleitores entrevistados, a campanha deste ano deveria 
concentrar-se em debate de alto nível, com apresen-
tação de propostas bem fundamentadas para o futuro 
do País, sem acirramentos e ataques pessoais entre 
os candidatos.

Sem dúvida, essa resposta revela que a atenção 
política do brasileiro está voltada para o conhecimen-
to do pensamento e das propostas que deveriam ser 
apresentadas no decorrer da campanha e não para 
confrontos pessoais, que não trazem nenhum benefí-
cio para a maioria da sociedade. Por isso mesmo, os 
ataques e bate-bocas entre os candidatos são rejeita-
dos e só contribuem para descaracterizar o processo 
eleitoral. 

Mais ainda, eles podem prejudicar seriamente os 
acordos e as alianças políticas que precisam ser fei-
tas depois das eleições para garantir governabilidade 
e fortalecer a democracia.

Srªs e Srs. Senadores, costuma-se dizer que o 
segundo turno é uma nova eleição, e certamente neste 
importante momento histórico em que deveremos ele-
ger o novo Presidente da República e diversos Gover-
nadores não podemos deixar escapar a oportunidade 
de avaliarmos objetivamente as conquistas do País 
nestes últimos oito anos e definir os novos caminhos 
do desenvolvimento para os quatro anos seguintes.

Não é tolerável que os candidatos e os seus ope-
radores políticos continuem dedicando pouco espaço 
a esses temas relevantes, aliás, os únicos capazes de 
mudar para melhor realmente a vida dos cidadãos e 
garantir a sustentabilidade do progresso.

Desde 1988, com a promulgação da nova Cons-
tituição, que garantiu a liberdade de expressão e res-
tabeleceu o estado democrático de direito, o País co-
meçou a falar em reformas e o Congresso Nacional 
foi sendo cada vez mais cobrado em termos de res-
ponder à demanda qualitativa pela construção de um 
País moderno e desenvolvido.

Entretanto, Sr. Presidente, as propostas de re-
forma política, reforma tributária, reforma trabalhista e 
reforma do judiciário, entre outras, não têm alcançado 
a celeridade desejável. 

Por outro lado no âmbito das instituições que 
representam essas áreas de competências, o debate 
permanece tímido e o legítimo poder de pressão sobre 
o Congresso desarticulado e errático.

Dessa maneira, as forças transformadoras que lá 
se manifestam não são suficientes para forçar essas 
mudanças estruturais que são essenciais para colocar 
o Brasil entre as nações mais modernas do mundo. 

Não podemos nos esquecer que foi justamente 
a liderança do Presidente Lula e o seu diálogo per-
manente com o Congresso Nacional na costura de 
alianças bem sucedidas que permitiu a implantação 
e a implementação de uma política macroeconômica 
sustentável, mesmo em momentos de crises cujo mé-
rito principal foi reverter a estagnação econômica que 
durante séculos penalizou o Brasil.

Tal modelo até hoje funciona de maneira adequa-
da que mostrou boa resistência nos momentos mais 
agudos da crise mundial. As exportações brasileiras 
começaram a dar grandes saltos. A balança comercial 
passou a acumular expressivos superávits. A economia 
começou a crescer a partir de 2004. A oferta de em-
pregos foi ampliada, aumentou o poder de captação de 
recursos financeiros no exterior. A política de transfe-
rência de renda continua a todo vapor com o Programa 
Bolsa Família, o Luz para Todos e outros.

O ensino fundamental expandiu o número de 
vagas. O programa Bolsa Estudos em Faculdades 
Particulares foi ampliado para os alunos carentes. A 
política de reajustes real do salário mínimo vem acon-
tecendo normalmente. Tem-se verificado uma constan-
te reposição de vagas de trabalho no serviço público 
por meio de concursos. Os servidores têm conseguido 
seus reajustes, repondo grande parte das perdas ocor-
ridas em governos anteriores. O crédito foi ampliado, 
e milhões de pobres conseguiram passar à condição 
de nova classe média. 

Por todo exposto, Sr. Presidente, daqui para frente, 
apesar da recuperação lenta das economias desen-
volvidas da Europa, da economia americana e das 
boas perspectivas que estão sendo anunciadas para 
a China, qualquer um que for eleito Presidente da Re-
pública deverá dar continuidade por mais quatro anos 
à cartilha de sucesso do Governo Lula, contudo sem 
perder a capacidade de ousar.

Nesse contexto, a exatos 26 dias do segundo 
turno, é preciso que os candidatos demonstrem sensi-
bilidade para pautar o debate acima do Brasil real, da 
economia real e dos anseios reais da sociedade.

Não se pode permitir, Sr. Presidente, o acirramen-
to da campanha de maneira a inviabilizar as alianças 
que irão proporcionar as votações de matérias impor-
tantes, ou melhor, imprescindíveis para a consolidação 
do desenvolvimento duradouro. 

Para isso é preciso apenas fazer alguns ajustes 
e conquistar as alianças necessárias no Congresso 
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Nacional para superar possíveis dificuldades para 
aprovação de certas matérias. 

Ainda há tempo para baixar o calor da campanha 
de modo a facilitar as alianças que precisam ser sela-
das pelo próximo governo. Não se pode admitir que o 
debate aconteça a partir de premissas falsas.

Sr. Presidente, a Revista Veja desta semana, 
na coluna Radar, traz a foto de Dilma Rousseff com 
a seguinte legenda, atentai Sr. Presidente: “Hora da 
verdade. Dilma: Inquietação dos investidores interna-
cionais”. Está aqui a matéria, a lamentável matéria no 
sentido de induzir o mercado exterior a desacreditar 
no nosso país.

A matéria, Srªs e Srs. Senadores, como sabemos, 
é o contraponto de um Brasil que vive um momento 
extraordinário, como um dos destinos preferenciais 
para investimentos estrangeiros e de consolidação do 
mercado interno, aliás, esse momento foi objeto de al-
guns pronunciamentos que fiz da tribuna deste plená-
rio, todos eles apoiados em farto e confiável material 
divulgado pela imprensa.

Hoje mesmo uma das manchetes da imprensa 
escrita trata dos investimentos que a Mitsubishi fará 
no Brasil.

Trago aqui, Sr. Presidente, as matérias que sa-
íram em todos os jornais, mas essa aqui é do Brasil 
Econômico, na qual Mitsubishi põe o Brasil na rota 
de seu carro popular.

E diz entre outros, Sr. Presidente: 
Desde a crise financeira internacional de 

2008, o Brasil passou a chamar cada vez mais 
a atenção da sede da montadora, afirmou o 
executivo. Enquanto os principais mercados en-
colhem, o Brasil subiu posições, passando do 
décimo para o quinto lugar no mercado mundial. 
Isso fez com que o país se tornasse extrema-
mente interessante e o mais importante alvo 
da montadora, junto a economias emergentes 
como China e outros países asiáticos. 

Segue a matéria: 

O País tem muito dinamismo, muitos re-
cursos naturais. Tenho uma boa imagem do 
Brasil. É hoje o nosso quinto melhor mercado, 
mas acredito que será o quarto em 2011. 

Masuko diz que a nova linha de montagem de 
carros populares da fábrica brasileira da Mitsubishi 
deverá requerer estudos e que aqui serão investidos 
significativos recursos por parte dessa montadora. 

A matéria diz também: 
Em relação à América Latina, o Presiden-

te da Mitsubishi Motors diz que o País também 

se destaca, é o mercado mais importante, mas 
há outros em vista”. 

Mas o Brasil é o mais importante. 
Então, Sr. Presidente, está visto que o Brasil atrai 

investimentos, o Brasil demonstra segurança, o Brasil 
demonstra estabilidade democrática, demonstra esta-
bilidade econômica. 

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador 
Roberto, V. Exª me permite um aparte?

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Caro amigo e nobre Senador Jefferson Praia, 
é o maior prazer recebê-lo de volta da campanha. O 
Senado, de braços abertos, acolhe V. Exª nesta tarde. 
Tenho a grande honra de receber o aparte de V. Exª.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Muito obri-
gado. V. Exª toca em um ponto importante, faz a aná-
lise após eleição e toca na questão fundamental que 
o nosso povo observa hoje, que são as questões das 
propostas. E o que temos observado nos debates, de 
modo geral, é que, muitas vezes, os candidatos es-
tão sendo muito superficiais. Acho que o eleitor quer 
saber, primeiro, o que fazer, depois, como fazer e, 
em terceiro, para quem fazer. Isso é fundamental. As 
propostas e ideias são importantíssimas. Eu acredito 
que, no Brasil, nós temos que caminhar dentro desse 
contexto, mas nós, Senador – eu acredito também –, 
não podemos deixar de lado as experiências daqueles 
que estão no debate. Por exemplo, não podemos dei-
xar de lado que tipo de experiência de gestão pública, 
como foi a gestão pública de quem está debatendo 
naquele momento. Como é o comportamento, qual 
foi o comportamento dessa pessoa no momento em 
que estava representando o povo, ou no Parlamento 
ou no Executivo, em relação aos recursos públicos? 
É uma pessoa honesta ou desonesta? Porque, senão, 
parece que, daqui para frente, vamos apenas discutir 
ideias e propostas e aqueles que nós sabemos que 
são os fichas-sujas que, infelizmente, ainda estão no 
jogo ficam sendo privilegiados, porque ninguém pode 
tocar nesse assunto que o eleitor acaba pensando é 
uma coisa ruim, que você está colocando o debate 
de maneira não correta ou está abaixando o nível do 
debate. Acredito que nós temos que, daqui para fren-
te, intensificar mais essa questão. O eleitor brasileiro 
e a eleitora brasileira devem ter maior atenção aos 
políticos, acompanhar a vida de cada um, ver se ele é 
honesto ou não, se é bom gestor ou boa gestora dos 
recursos públicos – isto é fundamental – e, acima de 
tudo, é claro, ver quais são seus projetos, o que fazer, 
como fazer – muita gente gosta de dizer “quero fazer 
tal coisa”, mas não sabe como – e para quem fazer. 
São pontos importantes. Parabenizo V. Exª por levantar 
esse tema nesta tarde. Muito obrigado.
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O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB) 
– Agradeço por demais as observações de V. Exª, que 
vêm enriquecer e complementar este nosso pronuncia-
mento. V. Exª toca num ponto que é, talvez, o âmago do 
meu pronunciamento. Através deste meu pronunciamen-
to, tento fazer um apelo ao País e aos partidos políticos 
de que é importantíssimo que seja julgado pelo cidadão 
o gestor, quem vai tomar conta do seu Estado, quem vai 
tomar conta do nosso País. Porém, o cidadão, o País 
em si, o Brasil deve ser preservado, porque, na verdade, 
nós temos uma história, até no próprio Senado Federal, 
de tentar lavar roupa publicamente e de verificar o dano 
que se causa ao Senado, o dano que se causa ao País, 
o dano que se causa a um Estado. 

O meu apelo é no sentido de que sejam discuti-
das propostas, que sejam discutidas ideias, que sejam 
julgados, se é ficha-suja, se é ficha-limpa, se tem ex-
periência de gestão, como V. Exª está alertando.

Acosto-me 100% às observações feitas por V. 
Exª, porém o meu apelo é no sentido de preservar o 
Brasil.

Nós assistimos aqui, historicamente, a debates 
que vinham a macular, por questões unicamente po-
líticas, a Petrobras, que é de todos nós, sobre se era 
verdade ou não, se não era fantasioso o pré-sal...

Todos, hoje, sabemos que a Petrobras fez o maior 
lançamento público de ações da história da humanidade 
em bolsas, comparando-se com os mercados ameri-
cano, japonês, chinês, alemão, de qualquer outro país 
do mundo. Nenhum país do mundo fez um lançamento 
de ações da grandiosidade que a Petrobras fez para 
o mundo recentemente. E a própria Petrobras foi tor-
pedeada, danificada, tendo sua gestão sido acusada 
aqui pela imprensa diversas vezes. 

É contra isso que eu me insurjo. Temos que nos 
dar as mãos para valorizarmos os nossos bens, a 
nossa Petrobras, o nosso pré-sal e o nosso País. Nós 
somos, nobre Senador, acionistas indiretos do Brasil. 
Todo cidadão brasileiro é acionista de seu País, é ci-
dadão do seu País. Então, nós não podemos assistir, 
por uma queda de braço política, por uma quebra de 
braço partidária, por uma quebra de braço de pessoas, 
o dano ao nosso País. É esse o espírito macro deste 
nosso pronunciamento. 

Agradeço por demais essas observações que 
enriqueceram este meu pronunciamento.

Sr. Presidente, já estou perto de concluir.
“O País tem muito dinamismo, muitos recursos 

naturais. Tenho uma boa imagem do Brasil. É hoje o 
nosso quinto mercado, mas acredito que será o quar-
to até 2011”, é o que diz Osamu Masuko, Presidente 
mundial da Mitsubishi Motors Corporation – MMC, cuja 
matéria exibi a V. Exªs.

Do mesmo modo, Sr. Presidente, ainda ontem, 
o Banco Central do Brasil dobrou o IOF para estran-
geiros que aplicam em renda fixa, de 2% para 4%, 
visando unicamente conter a valorização do real, em 
decorrência do grande aporte de dólares que entram 
no Brasil.

Sr. Presidente, que País é este em que uma re-
vista chega e diz que o mundo está observando e há 
uma inquietação dos mercados internacionais com 
eventual possibilidade de um dos dois candidatos ao 
governo assumir o poder? Isso não existe, isso é uma 
farsa, isso é uma mentira!

Está aqui, por exemplo, a matéria da Folha de 
S.Paulo: “Governo dobra IOF para conter o dólar”. E 
explica todas as razões pelas quais o Governo fez isso. 
O País vive uma fase tão boa que a sua moeda, que é 
referência da sua economia, um valor de referência da 
sua economia, porque, há alguns anos, quando viajáva-
mos, nos envergonhávamos de apresentar nossa moeda, 
porque a cada ano, a cada mês era uma moeda diferen-
te. Hoje nós temos um projeto, que perdura há vários 
governos, mérito de vários governos, que caracterizo o 
Real como uma moeda respeitada mundialmente.

Está aqui, Sr. Presidente, a matéria da Folha 
de S.Paulo:

A apreciação do real continuou preocu-
pando o governo mesmo após o encerramento 
da capitalização da Petrobras. Ontem, o Minis-
tro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou o 
aumento da alíquota de IOF (Imposto sobre 
Operações Financeiras) incidente em opera-
ções estrangeiras no mercado de renda fixa 
brasileiro {É bom que atentem: só de renda 
fixa}. É exclusivamente para aplicação fixa por-
que achamos que há interesse crescente do 
investidor estrangeiro nessa modalidade.”

Foi por esta razão que se dobrou o valor da alí-
quota do IOF no Brasil.

Segundo o Banco Central, de janeiro a 
agosto deste ano, os investimentos em ren-
da fixa no País já somam US$12 bilhões. No 
mesmo período do ano passado, esse valor 
estava em US$3,4 bilhões.

Então, atentem: saiu de US$3,4 bilhões para 
US$12 bilhões, mostrando a credibilidade e a pujança 
do nosso País.

Sr. Presidente, essas duas notícias servem para 
desmascarar a falta de sustentação no tocante à even-
tual inquietação dos investidores internacionais.

Aliás, a este propósito, convém lembrar o triste 
episódio protagonizado por meu amigo, ex-companheiro 
da CNI, Mário Amato quando da primeira eleição de 
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Lula, vaticinando a debandada geral de empresários 
e de capitais do Brasil no caso da vitória de Lula da 
Silva àquela época.

E o que aconteceu, Sr. Presidente? Lula foi eleito, 
o País prosperou, reencontrou-se com a sua vocação 
para o desenvolvimento e hoje posso afirmar, sem som-
bra de dúvida, que a história só se repete como farsa. 
E é essa farsa que devemos repelir com veemência. 
Igualmente, o boato maldoso e insustentável do risco 
da liberdade de imprensa. 

Sou homem de imprensa, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, e como tal, muito sensível a quaisquer 
tentativas de intimidação à imprensa livre. Entretanto, 
o que tenho visto é um clima saudável de liberdade 
onde mesmo notícias falsas, como esta, e tendencio-
sas são veiculadas sem qualquer tipo de crítica ou 
censura, de resto inaceitáveis na democracia plena 
em que vivemos. 

Por tudo isso é que venho a esta tribuna clamar 
por juízo e ponderação. Vamos poupar o Brasil dessa 
disputa. Não se pode, no calor da campanha, destruir 
os avanços enormes que conquistamos em árdua ca-
minhada, nos últimos oito anos, sob pena de vermos 
esgarçado o tecido social e econômico. 

Assim, para poder administrar o País com certa 
tranquilidade, o novo Presidente precisará da união 
e do apoio das diversas correntes de pensamentos e 
dos diferentes partidos políticos. 

Não podemos deixar de reconhecer que esse 
foi, sem dúvida, um dos maiores méritos do Presi-
dente Lula. Pela primeira vez na história política do 
País, um Presidente da República conseguiu reunir 
em torno do seu Governo forças que, há menos de 
10 anos, estavam em fronteiras ideológicas comple-
tamente diferentes. 

É um legado precioso e inestimável e, sem dú-
vida, dará sustentação aos novos avanços que deve-
remos palmilhar.

Para finalizar, Sr. Presidente, para que este legado 
sirva à causa da democracia, caberá às forças políti-
cas com representatividade no Congresso Nacional, 
em consonância com as aspirações mais legítimas da 
sociedade, discutir um Brasil real, de maneira respon-
sável, madura, para, dessa forma, fazer emergir das 
urnas um Brasil unido e forte. 

Vamos poupar o Brasil desse desgaste. Não va-
mos lavar internacionalmente a nossa roupa suja. 

Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um registro de 
forma mais pessoal e emocional da presença do nobre 
Senador Marco Maciel no plenário deste Senado. 

Senador Marco Maciel, todo o Brasil sabe quem 
é, todo o Brasil sabe de sua seriedade, lealdade com 
a democracia, sua integridade moral, sua posição fa-

miliar, sua posição religiosa. Eu considero o Senador 
Marco Maciel um exemplo de cidadão, um exemplo 
de parlamentar.

Lamentavelmente, registra-se o não retorno do 
nobre Senador Marco Maciel a esta Casa, momenta-
neamente, fruto do momento político vivido pelo seu 
Estado. 

Na verdade, na noite em que se complementou 
a votação de 3 de outubro, telefonei para a residência 
do Senador Marco Maciel para externar o meu abra-
ço e dizer que o Brasil reconhece o seu trabalho. Fiz, 
nesta tribuna e nos corredores do Senado Federal, 
referências anteriores no tocante exatamente a esta 
minha constatação: V. Exª permanecerá, sem dúvida, 
de cabeça erguida, pelo trabalho que V. Exª exerceu 
como cidadão até o dia de hoje pelo Brasil. Como De-
putado, como Senador, como Vice-Presidente da Re-
pública, no exercício da Presidência da República, V. 
Exª é um exemplo para todos nós. 

Gostaria que tivesse o Brasil políticos com o ní-
vel moral, a seriedade e a cidadania que V. Exª trans-
mite a todos nós, Senadores, e a todos nós, cidadãos 
brasileiros. 

Desculpe, Sr. Presidente, ter concluído o meu 
pronunciamento fazendo exatamente essa referência 
a esse nobre companheiro, Senador emérito e Sena-
dor eterno deste Senado Federal.

Nós dizíamos, nos bastidores hoje, Senador Mar-
co Maciel, ao adentrar nesta Casa, ainda não tinha 
ninguém, eu fui um dos primeiros, talvez o primeiro a 
ter chegado aqui, e os funcionários do Senado todos 
lamentando e dizendo que deveria haver no Brasil, 
como existem em alguns outros países, a figura do 
Senador emérito, ex-Presidentes da República, par-
lamentares que, por sua passagem na vida política, 
marcaram história. V. Exª faz história no Brasil e de-
veríamos nós ter no Senado Federal as cadeiras de 
Senadores eméritos, Senadores que deveriam estar 
aqui eterna e permanentemente nos orientando como 
cidadãos e como parlamentares.

Faço essa referência não pelo carinho familiar, 
nem pelo carinho de muitos e muitos anos que nos 
une, por V. Exª ter tido uma participação na minha vida 
pessoal e empresarial de forma marcante, mas, prin-
cipalmente, pelo exemplo que V. Exª tem dado como 
homem, como cidadão, a todo o País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ROBERTO CAVALCANTI EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Roberto Cavalcanti.

Antes, Senador Marco Maciel, permita-me re-
ferendar todas as palavras do Senador Roberto Ca-
valcanti e dizer, Senador Marco Maciel, que V. Exª é 
uma figura indispensável a esta Casa, indispensável 
ao Brasil e peço a V. Exª que continue dando a sua 
parcela de colaboração que o senhor dá ao povo bra-
sileiro e a seu Estado.

Nós não podemos contrariar a vontade do povo, 
mas podemos, sim, contrariar a condição de que o 
senhor, por todos nós aqui – e, tenho certeza, por to-
dos os brasileiros –, é merecedor ou seria merecedor 
de continuar trabalhando junto conosco por um Brasil 
cada vez melhor.

Quero agradecer ao senhor por tudo o que já 
fez pelo Brasil.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE Com revisão 
do orador.) – Eu que agradeço a V. Exª, Senador Pa-
paléo Paes, e quero aproveitar o ensejo para solicitar 
a V. Exª que me seja concedida a palavra para uma 
comunicação inadiável, de acordo com as normas do 
Regimento Interno do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– V. Exª já está atendido e fará uso da palavra agora 
para uma comunicação inadiável.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para uma 
comunicação inadiável. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Papaléo Paes, Srªs e Srs. Sena-
dores, serei breve.

Desejo iniciar minhas palavras expressando que 
a Deus agradeço aceitar, com resignação e humildade, 
Seus elevados desígnios; e ao povo pernambucano 
igualmente agradeço o privilégio de, nos últimos qua-
renta anos, tê-lo representado nos mais altos foros do 
País – Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputa-
dos, Governo do Estado, Senado Federal, Ministério 
da Educação, Gabinete Civil da Presidência da Repú-
blica e Vice-Presidente da República. 

Decidiram os eleitores não renovar o mandato 
que pleiteei. Isso não significa que deixarei de lutar por 
seus direitos, propugnar por sua ampliação e combater 
eventuais violações. 

Pernambuco e os pernambucanos são a razão 
de minha vida e de minha dedicação. Mais do que uma 
vocação, a vida pública que abracei há quase meio 
século é um compromisso com o nosso povo e com 
suas instituições. 

Sr. Presidente, Senador Papaléo Paes, não dese-
jo prolongar-me em minhas considerações, admitindo 
voltar a discutir o tema oportunamente.

Não tendo como agradecer pessoalmente a quan-
tos sufragaram o meu nome nessas eleições, trans-

mito o penhor do meu reconhecimento e a expressão 
de minha gratidão, reafirmando-lhes o compromisso 
de continuar trilhando o caminho que sempre percorri 
em defesa da ética na política e do aprimoramento da 
democracia.

Quero, ao encerrar minhas palavras...
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-

nador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Concedo 

um aparte ao nobre Senador Antonio Carlos Magalhães 
Júnior, Líder do meu Partido, o DEM.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Marco Maciel, V. Exª é um dos grandes nomes 
desta Casa. V. Exª marcou sua presença aqui no Le-
gislativo brasileiro, desde a Câmara dos Deputados, 
Casa da qual foi Presidente, até o Senado, por muito 
tempo, sendo uma das mais expressivas lideranças 
do partido, do Senado e da Câmara em toda a sua 
carreira, além de ter sido Governador de Pernambuco, 
Deputado Estadual, Presidente da Assembleia. Nes-
ta hora, eu gostaria de prestar uma homenagem a V. 
Exª, que foi também Vice-Presidente da República e 
sempre teve uma conduta ilibada, de honestidade e 
probidade, um nome dos mais expressivos do Parla-
mento brasileiro de todos os tempos. Neste momento, 
eu gostaria de prestar esta homenagem a V. Exª pela 
sua conduta e pela carreira brilhante que V. Exª teve 
neste tempo todo. De qualquer maneira, se o povo de 
Pernambuco não lhe fez justiça, nós temos de fazer 
justiça e reconhecer todo o seu trabalho, toda a sua 
luta e toda a sua trajetória política, que é das mais bri-
lhantes. Então, em nome da Bancada do Democratas, 
eu gostaria de homenagear e saudar V. Exª, dizendo 
que sua marca ficará neste Senado pela sua conduta 
e por toda a sua vida pública ilibada, levada sempre 
com honestidade, inteligência, participação e compe-
tência. Portanto, nós todos homenageamos V. Exª, um 
dos maiores Parlamentares que esta Casa já teve em 
todos os tempos.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Nobre e 
prezado Líder Antonio Carlos Magalhães Júnior, quero 
iniciar respondendo ao aparte de V. Exª para agradecer 
as generosas palavras que produziu a meu respeito. 
Sempre tenho presente que geralmente os amigos são 
generosos ao avaliar a atuação dos seus colegas. Isso 
acontece com V. Exª, um dos grandes Parlamentares 
desta Casa, que honra o nome de seu pai, Antonio 
Carlos Magalhães, com quem tive a oportunidade de 
conviver no tempo em que ambos fomos Governador, 
ele na Bahia e eu em Pernambuco, e quando ele Mi-
nistro das Comunicações e eu Ministro-Chefe do Ga-
binete Civil da Presidência da República, no Governo 
do Presidente José Sarney. 
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Para mim foi muito enriquecedor o fato de estar 
junto no Senado Federal tanto com Antonio Carlos 
Magalhães, quanto com V. Exª, que dá sequência à 
vida pública proba e honrada de seu pai e de sua fa-
mília. Não posso deixar de fazer uma referência a Luís 
Eduardo Magalhães, seu ilustre e saudoso irmão, que 
presidiu a Câmara dos Deputados. Com ele também 
tive excelente convívio e, mais do que isso, um exce-
lente diálogo, que nos permitiu enfrentar dificuldades 
no momento da transição do Estado autoritário para o 
Estado democrático de direito. Para esse fim, seu pai e 
Luís Eduardo Magalhães muito concorreram para que 
esses ideais fossem devidamente alcançados.

Aproveito a ocasião para agradecer as palavras 
proferidas pelo Senador Roberto Cavalcanti, que repre-
senta aqui a Paraíba, vizinha de Pernambuco, esten-
dendo acerca do meu itinerário político em Pernambuco, 
iniciando minha vida pública como líder universitário, 
presidente de DCE, presidente da União dos Estudantes 
de Pernambuco, em diferentes funções quer no campo 
da vida pública, quer no campo da vida pessoal, que 
tornaram próximos os caminhos de nossa convivência, 
já que Pernambuco e Paraíba são, além de vizinhos, 
Estados que se caracterizam por um extenso diálogo 
nos planos cultural e político.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 
Nobre Senador, me permita um aparte.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois não, 
concedo a V. Exª o aparte. 

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – Na 
verdade, eu gostaria só de complementar o que já foi 
dito, de dizer que tudo o que falei foi de forma extrema-
mente pessoal, mas constatação de verdades. Agora 
gostaria, de forma mais formal, da mesma forma que 
fez o nobre Senador Antonio Carlos Júnior, de fazer 
referência, em nome do nosso Partido, da Bancada do 
PRB, em nome do Senador Marcelo Crivella, de dar 
exatamente o nosso testemunho do cidadão, do parla-
mentar, do homem público que foi V. Exª; de dizer que, 
mesmo atuando de forma momentânea em contraponto 
– nós fazemos parte de uma Bancada que é de apoio 
ao Governo, V. Exª faz parte de uma Bancada que é 
de oposição ao Governo –, em nenhum momento, V. 
Exª deixou de ser o homem íntegro, o homem leal, o 
homem fiel, o homem elegante, até na condução da 
política de oposição. Receba V. Exª, em nosso nome, 
em nome do PRB, os votos de boas-vindas após a 
campanha, e temos certeza de que o futuro político 
de V. Exª ainda dará ao País grandes oportunidades 
de tê-lo contribuindo da forma que V. Exª sempre con-
tribuiu. Muito obrigado.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito 
obrigado mais uma vez, nobre Senador Roberto Ca-
valcanti...

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Permite?
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Com muito 

prazer concedo um aparte a S. Exª o Senador Papaléo 
Paes, que me deu a palavra no exercício da Presidên-
cia eventual desta sessão do Senado Federal.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador Mar-
co Maciel, em nome da Bancada do PSDB – estou fa-
zendo uso da palavra agora como Líder do PSDB –, nós 
queremos reconhecer em V. Exª um homem extrema-
mente importante para este País, reconhecer todo o seu 
trabalho, o seu passado pelo Estado de Pernambuco, 
fazendo pelo seu Estado, pelo Nordeste, nos diversos 
cargos que V. Exª exerceu neste País, destacando, es-
pecialmente, a sua presença como Vice-Presidente da 
República durante 8 anos, com o nosso sempre Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso no exercício da Pre-
sidência da República. Reconhecemos a importância 
de V. Exª. Este é um pronunciamento oficial do PSDB. 
Mas, além deste registro do PSDB, quero assinalar o 
meu lado pessoal. Agradeço a V. Exª toda a orienta-
ção que sempre nos deu aqui dentro, principalmente 
a mim. Agradeço a V. Exª o incentivo que me foi dado 
desde quando eu aqui iniciava, adaptando-me a esta 
Casa. V. Exª me deu muita segurança, muito incentivo. 
E, logicamente, tomei conhecimento das referências 
que V. Exª faz sobre a minha pessoa Brasil afora. Só 
posso lhe agradecer, ter essa gratidão pelo senhor e 
dizer que o senhor é realmente um homem do bem, 
um homem altivo, um homem que tem qualidades que 
nem todos os homens têm e que, realmente, mereceu, 
merece e merecerá sempre destaque na vida nacional. 
Muito obrigado, Senador.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito 
obrigado, Senador Papaléo Paes. Agradeço, entre des-
vanecido e sensibilizado, as palavras encomiásticas 
de V. Ex.ª. Gostaria também de dizer que a recíproca 
existe em relação a V. Exª, que exerce seu mandato 
com competência, espírito público e tem, ao longo de 
sua atuação no Senado Federal, dado provas não so-
mente do amor pelo Estado que aqui representa, mas 
também de muito interesse no sentido de melhorar a 
condição social do povo brasileiro. V. Exª é um médico 
preocupado com as questões da medicina social e, de 
modo particular, um profissional de grande vocação po-
lítica, que cedo demonstrou e vem oferecendo ao seu 
Estado e ao País uma relevante contribuição. 

Desejo a V. Exª votos de continuado êxito em sua 
vida pública, estimando que, de maneira competente 
como vem fazendo, possamos apreciar cada vez mais 
a sua conduta e, sobretudo, as suas manifestações.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Concedo 
agora um aparte ao nobre Senador Eduardo Suplicy, 
que representa o Estado de São Paulo aqui no Sena-
do Federal.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Marco Maciel, gostaria de expressar aqui um 
sentimento. De um lado, quero reiterar o quanto nós, 
sobretudo ao longo dos últimos 20 anos em que con-
vivemos nesta Casa, tivemos uma relação de grande 
respeito mútuo, de construção pelos objetivos maio-
res de realização de justiça, de respeito aos direitos 
à cidadania do povo brasileiro, pelo aperfeiçoamento 
das instituições democráticas. Gostaria também de 
aqui explicar que, cerca de dois, três meses atrás, a 
sua equipe pediu-me que desse um depoimento, um 
testemunho sobre a nossa convivência aqui, e avaliei 
que era próprio dizer palavras nesta direção. É fato 
que, ao longo da campanha, quando aquela manifes-
tação surgiu nos meios de comunicação de Pernam-
buco, as pessoas de meu partido perguntaram: “Mas 
e os nossos candidatos que estamos apoiando aqui?” 
E eu, obviamente, até porque tinha compreendido que 
aquela minha manifestação não seria propriamente 
para o horário eleitoral, transmiti a V. Exª que precisava 
cumprir meu dever de lealdade para com o Partido dos 
Trabalhadores ao qual pertenço, para com a coligação 
que ali em Pernambuco estava apoiando o Governador 
Eduardo, que teve uma votação expressiva e recorde, 
mas também para com aqueles candidatos ao Senado, 
como Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores, 
e Armando Monteiro, do PTB, pois ambos estavam 
apoiando Dilma Rousseff e o Governador Eduardo. 
Então, transmiti a V. Exª que esse era também o meu 
dever de lealdade, mas isso não implicava retirar as 
palavras daquilo que tem sido a nossa convivência aqui, 
com o objetivo maior de servir ao povo brasileiro e ao 
aperfeiçoamento de nossas instituições. Era esse o 
depoimento que avaliei como importante aqui registrar, 
manifestando mais uma vez o respeito a V. Exª por sua 
contribuição ao Brasil o ao povo brasileiro.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito 
obrigado, nobre Senador Eduardo Suplicy. Devo di-
zer que não esqueço que chegamos juntos, podemos 
dizer, ao Senado Federal. V. Exª, à ocasião, o único 
Senador do PT eleito pelo Estado de São Paulo. A 
partir daí, estreitamos o nosso relacionamento, quer 
no campo pessoal, quer é no campo político, porque 
tivemos a oportunidade de dialogar sobre diferentes 
questões, inclusive polêmicos projetos de V. Exª, como 
o relativo à renda mínima, e também na busca de um 
acordo político que nos propiciasse dar ao País uma 

democracia plena. V. Exª participou dos movimentos 
que marcaram a transição do chamado Estado auto-
ritário para o Estado democrático de direito. Ou seja, 
naquela grande saga de Tancredo Neves que levou 
o País consequentemente a erigir uma nova Consti-
tuição, a de 1988, apelidada por Ulysses Guimarães 
como Constituição Cidadã. 

Através dessa Constituição Cidadã, o Brasil pas-
sou a ter uma democracia sem adjetivos e a assegurar 
a todos os seus cidadãos liberdade plena. São con-
quistas que não podemos deixar de festejar pela sua 
expressão e pela sua significação.

Portanto, nobre Senador Eduardo Suplicy, quero 
agradecer a sua manifestação, que muito me sensibi-
liza. Os laços de amizade que nos ligam não são re-
centes. São laços que perduram há, pelo menos, vinte 
anos no Congresso Nacional e, de modo especial, no 
Senado Federal.

Com satisfação, concedo, agora, um aparte ao 
Senador Neuto de Conto, um dos ilustres representan-
tes de Santa Catarina aqui, no Senado Federal.

O Sr. Neuto de Conto (PMDB – SC) – Eminen-
te Senador Marco Maciel, a nossa convivência nesta 
Casa não só nos deu a oportunidade da amizade, mas, 
principalmente, do reconhecimento, da competência 
e da referência para esta Casa e para o Brasil de um 
homem público que demonstrou, ao longo de sua vida, 
a importância e a necessidade do Brasil de ter nele 
não só o respeito, mas principalmente, o exemplo de 
quem exerceu inúmeros mandatos e, em todos eles, 
honrou a si mesmo, a sua família e, especialmente, a 
sociedade brasileira. 

Por isso, neste momento em que V. Exª se mani-
festa, principalmente com os efeitos das eleições, de 
que nem sempre as urnas refletem o que a sociedade 
mais precisaria em relação aos seus parlamentares, 
seus políticos. Por isso, quero aqui deixar uma mensa-
gem de muita esperança, de muita fé, mas, principal-
mente, de reconhecimento de um amigo, do Senador 
colega e de um homem que o admira por tudo que tem 
feito pela nossa Pátria. Meus cumprimentos. 

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito 
obrigado, nobre Senador Neuto de Conto, pelas suas 
palavras. Quero ressaltar a convivência que pudemos 
desenvolver aqui nesta Casa e, mais uma vez, o pa-
pel que Santa Catarina vem cumprindo ao longo da 
história na vida do Senado. Aqui muitos catarinenses 
afirmaram seu papel de grande liderança e têm trazi-
do sua contribuição para o aperfeiçoamento do Estado 
democrático de direito.

Portanto, Senador Neuto de Conto, o nosso agra-
decimento às palavras de V. Exª, sempre muito gene-
rosas.
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Agora tenho a satisfação de conceder aparte ao 
nobre Senador Demóstenes Torres, da representação 
de Goiás e, por coincidência, para honra minha, meu 
colega de partido, integrante do DEM.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Sena-
dor Marco Maciel, V. Exª é daquelas figuras que justi-
ficariam o Senado vitalício.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Obriga-
do a V. Exª.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – V. Exª 
não precisaria disputar eleição. V. Exª é história viva do 
País, história digna. Muitos gostariam de ver V. Exª pelas 
costas, porque V. Exª representa a antítese do que eles 
são. V. Exª é um homem probo, um homem honrado, um 
homem decente, ao contrário do que disseram no seu 
Estado. Alguns perguntaram onde estavam as obras 
do Senador Marco Maciel. É difícil dizer onde elas não 
estão. Chega de avião: o aeroporto para o qual V. Exª 
conseguiu as verbas para sua construção. Se sairmos 
no porto: também para o porto V. Exª conseguiu as 
mesmas verbas para que este pudesse ser construído. 
Poderíamos enumerar uma série de obras físicas que 
V. Exª fez. Mas a obra moral de V. Exª essas pessoas 
não conseguem aguentar, não suportam o exemplo de 
dignidade que é V. Exª. Quantos anos na vida pública? 
Eu li nos jornais que é a partir de 1959, eu nasci em 
1961. Que arranhão existe em cima da pessoa de V. 
Exª? Começou a política numa época dura no Brasil e 
foi político nessa época dura. E é um dos homens res-
ponsáveis pela derrubada do regime militar no Brasil. 
Gostam de lembrar de V. Exª do outro lado. Gostam 
de lembrar de V. Exª participando de um partido que 
era também o partido de governo de uma época que 
era regime militar. Mas V. Exª resistiu, V. Exª foi digno, 
V. Exª, como Presidente da Câmara, chegou a ver o 
fechamento da Casa, o chamado “recesso”, e V. Exª 
teve o papel de na hora certa, na hora determinada, 
dar aquele troco que o Brasil esperava. E o troco era 
simplesmente a mudança de regime, a abertura po-
lítica, a constituição da Frente Liberal; V. Exª e outros 
de que, infelizmente a Nação ainda se lembra de uma 
forma negativa, mas que, no futuro, vai se lembrar de 
uma forma ainda muito positiva. V. Exª já é lembrado 
de uma forma muito positiva. As obras de V. Exª são, 
repito, obras de cunho moral. V. Exª engrandece esta 
Casa. É membro da Academia Brasileira de Letras, um 
homem culto, preparado, respeitoso, no embate apenas 
das idéias e dos ideais. Eu me lembro, até porque sou 
estudioso dessa matéria – mas acho que a grande maio-
ria dos brasileiros não se lembra, não –, quais aqueles 
mesmo, quais foram as pessoas que derrotaram Rui 
Barbosa para Presidência da República? E por tantas 
vezes? V. Exª já tem o seu nome inscrito na história. 

Não é consolo. V. Exª não precisa de consolo. V. Exª 
tem uma envergadura moral que faz construir a sua 
própria história. É vítima de uma circunstância, como 
é vítima da circunstância também o nosso nobre co-
lega Jarbas Vasconcelos, mas que também tem o seu 
nome inscrito na história do País. Eu me orgulho de ter 
pertencido a uma legislatura do Senado em que pude 
contar com a presença de V. Exª como conselheiro, 
como amigo, como colega de Partido, como uma voz 
ponderada a cada instante, que até justifica, digamos, 
hoje, na Presidência da República, quem aí está. Muita 
gente não sabe dos debates que nós travamos na épo-
ca em que o atual Presidente da República claudicava 
em decorrência do “mensalão”. E foi V. Exª que disse: 
“Nós já passamos por um momento radical no Brasil: 
a queda de um Presidente da República. Deixem que 
as instâncias democráticas funcionem”. Também fazia 
parte das instâncias democráticas a abertura de um 
processo de impeachment que se justificava naquele 
momento. Minha indignação foi porque essa pessoa, 
que não sabe do papel de V. Exª até pra mantê-lo hoje 
onde ele se encontra, foi desrespeitoso. Não é porque 
foi um jogo de Oposição e Governo, porque isso é nor-
mal. Ganhar e perder a eleição faz parte do jogo. Ele 
mesmo já perdeu quantas eleições? Mas foi agredir 
a pessoa de V. Exª; foi diminuir a pessoa de V. Exª. E 
V. Exª é grande! É grande por natureza. É grande por 
formação. É grande por convicção. Eu respeito V. Exª. 
Eu tenho admiração por V. Exª. O Brasil perde com a 
ausência de V. Exª. O Senado perde; estará diminuí-
do com a ausência de V. Exª na próxima Legislatura. 
Mas digo a palavra não de um amigo e não só de um 
admirador, mas de um brasileiro que gostaria de ver 
este País seguindo nos trilhos e que, com certeza, nós 
vamos seguir. Mas que V. Exª estivesse aqui com o seu 
equilíbrio. Porque com o massacre que houve em cima 
da Oposição, nós vamos ter dificuldade para fazer com 
que o jogo democrático prevaleça. V. Exª, hoje, estaria 
aí, com sua experiência, do outro lado, combatendo a 
ditadura das convicções implantadas. Do lado único, 
chegaram a dizer que queriam que o DEM acabasse. 
Olha eu sou opositor ao PT, mas eu não quero que o 
PT acabe, não; eu quero que ele continue para que, 
ali da tribuna, eu possa às vezes aplaudi-lo e muitas 
vezes contestá-lo. Isso faz parte do jogo democrático. 
Somos oposição ou somos governo, mas somos so-
bretudo homens de convicção como o é V. Exª. Repito, 
pessoa que admiro e que tenho certeza que fará falta 
na próxima legislatura ao Brasil. Se pudesse – sou con-
tra – mas digo se há algo que justificaria um Senado 
vitalício seria a honrosa presença de V. Exª.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito 
obrigado, nobre Senador Demóstenes Torres, colega 
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de representação do DEM. Quero, ao agradecer as 
palavras encomiásticas de V. Exª dizer o quanto apre-
cio a sua atuação e o seu desempenho no Senado 
Federal. Não é por outra razão que V. Exª preside com 
brilho e reconhecimento a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, a mais importante Comissão Per-
manente do Senado Federal. Ao tempo em que reco-
nheço o grande trabalho que ali V. Exª realiza, gosta-
ria também de dizer o quanto V. Exª tem contribuído 
para o engrandecimento do Senado Federal através 
de oportunas e significativas intervenções ao longo do 
processo legislativo. 

Portanto, neste agradecimento felicito o povo 
goiano pelo fato de haver reconduzido V. Exª ao Se-
nado Federal, assim enriquecendo mais uma vez esta 
Casa com a sua presença e seu conhecimento de ju-
rista e de professor.

Ouço agora o nobre Senador Jarbas Vasconce-
los a quem o Senador Demóstenes Torres aludiu em 
aparte que ofereceu ao meu discurso. O nobre Sena-
dor Jarbas Vasconcelos governou Pernambuco por 
duas vezes, por duas vezes foi Prefeito da Capital, já 
tendo sido anteriormente Deputado Federal e agora 
Senador da República.

O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE. Com 
revisão do aparteante.) – Meu Caro Senador Marco 
Maciel, o Senador Demóstenes Torres, com a sua 
cultura, com a sua dimensão fez um pronunciamento 
que talvez fosse o pronunciamento de toda a Casa. 
E, quando eu digo de toda a Casa, me refiro àqueles 
que pensam, aqueles que são independentes, aqueles 
que têm caráter. Eu acho que é uma peça irretocável, 
muito peculiar a sua dimensão e a sua cultura. Não 
foi um aparte de um companheiro, de um correligio-
nário; foi o aparte de um homem que é um expoente 
aqui dentro e fora desta da Casa, como presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça, e aqui neste ple-
nário, sempre com uma conduta exemplar. Eu tenho 
uma profunda admiração, um profundo respeito pelo 
Senador Demóstenes Torres a quem eu inclusive pa-
rabenizo pela sua expressiva votação para ocupar por 
mais oito anos o lugar de representante de Goiás aqui 
no Senado. Eu já tive oportunidade, Senador Marco 
Maciel, há menos de 48 horas, no domingo à noite, 
ainda na cidade do Recife, de prestar a minha solida-
riedade a V. Exª, que percorreu uma parte do Estado 
e as ruas do Recife comigo, nessa última eleição. É 
preciso deixar registrado nos Anais da Casa, senador 
Marco Maciel, quem foi que o agrediu. Quem o agre-
diu foi, nada mais nada menos, que o Presidente da 
República, que, na maioria das vezes, se torna uma 
figura pequena, tacanha. E foi assim que ele se com-
portou no centro do Recife Antigo quando o agrediu, 

dirigindo-lhe palavras grosseiras, chulas, impróprias, 
sem o mínimo de respeito a um Parlamentar, ex-Gover-
nador, ex-Ministro, ex-Vice-Presidente da República e 
que em muitas oportunidades assumiu a Presidência 
da República. Infelizmente, os dias que nós estamos 
vivendo e, sobretudo, os dias que vivemos no primeiro 
turno, mostram um Presidente que se tornou um chefe 
de uma facção. No Brasil, existem inúmeras facções, 
muitas delas deletérias, e isso talvez tenha mexido com 
a cabeça do presidente que ao invés de se conduzir 
como Presidente da República, passou a ocupar o ho-
rário eleitoral, falando a toda hora e a todo o instante 
não mais como Presidente da República, mas como 
chefe de facção. Tudo isso no intuito de ajudar uma 
pessoa que só para ele tem qualificação para ocupar 
o cargo de Presidente da República, usou e abusou 
do seu prestígio popular, que lá no nosso Estado, Per-
nambuco, beira os 90%, mas isso não nos intimidou. 
No meu programa eleitoral, várias e várias vezes nós 
abrimos tempo e espaço para denunciar a questão 
da Receita Federal – o comportamento inadequado, 
inoportuno, indecente, de pessoas que integram a 
Receita Federal –, denunciar o fato envolvendo a ex– 
ministra Erenice Guerra e o esquema montado dentro 
da Casa Civil, um bureau de tráfico de influência, de 
distribuição de propinas, a poucos metros do gabinete 
do Presidente da República, enquanto muitos, talvez, 
preferiram silenciar sobre isso. Lá em Pernambuco, 
não; lá, nós denunciamos isso para mostrar a boa 
convivência de Lula, do PT e da coligação que apóia 
a Sr. Dilma, com a corrupção. Depois das palavras de 
Demóstenes, falar qualquer coisa de V. Exª seria ape-
nas mais uma palavra. V. Exª é um homem honesto, 
uma pessoa trabalhadora, um homem decente, um 
homem coerente. Correto. Demonstrou isso por onde 
passou. Tem um círculo de amizades enorme. É um 
homem de fé, um religioso. É um grande chefe de fa-
mília. Conseqüentemente, não dá para entender sua 
exclusão da mais alta Casa Parlamentar do País. É 
profundamente lamentável isso. Cabe a nós – eu vou 
ficar aqui mais quatro anos – nos lembrarmos de seus 
exemplos, da sua correção, da sua decência e sempre 
procurarmos esse caminho da transparência, e da de-
cência. De forma que quero, mais uma vez, dar-lhe o 
meu abraço. Tenho certeza de que neste momento falo 
em nome de muitos pernambucanos, que lhe admiram 
e lhe respeitam.Este é um momento que estamos vi-
vendo. Este momento vai passar, vai encerrar-se. Não 
tenho a menor dúvida. É um momento menor, é um 
momento de incompreensão, de injustiças, mas é a 
vontade do povo, e temos que respeitar aquilo que o 
povo quer, aquilo que o povo consagra. Dessa forma, 
Marco Maciel, receba do seu correligionário, do seu 
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admirador, sobretudo do seu amigo, o meu abraço, o 
meu profundo respeito e a minha admiração pela sua 
conduta particular e, sobretudo, pela sua conduta na 
vida pública.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito obri-
gado, nobre Senador Jarbas Vasconcelos, que honra a 
Bancada de Pernambuco no Senado Federal.

Ao agradecer o aparte de V. Exª, quero também 
proclamar o papel que desempenhou nas eleições de 
que acabamos de participar, de modo especial em Per-
nambuco, levantando a bandeira da oposição, esclare-
cendo a sociedade pernambucana sobre a necessidade 
de reforçar as instituições para que elas possam dar 
ao País melhores condições de governabilidade e as-
segurar a todos a plena participação no processo de 
desenvolvimento. V. Exª cumpriu brilhantemente esse 
papel, fazendo com que segmentos da comunidade 
pernambucana aderissem a essas ideias e pudessem, 
consequentemente, ajudar nesse processo de conso-
lidação das instituições brasileiras.

Agradeço as generosas palavras de V. Exª e 
ouço agora a nobre Senadora Marisa Serrano, repre-
sentante do Mato Grosso do Sul no Senado Federal, 
uma grande especialista nas questões educacionais 
brasileiras.

A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Obriga-
da, Senador Marco Maciel. Nas conjunturas da vida, a 
gente passa por vários momentos bons e outros mo-
mentos ruins. Mas, mesmo que as vitórias de colegas 
estejam às claras e mesmo que o povo brasileiro tenha 
dito que não aceita um terceiro mandato por vias inver-
sas e queira discutir mais um projeto para o País, cala 
fundo no coração da gente ver que esta Casa vai ficar 
sem a voz, por exemplo, de V. Exª. Uma voz ponderada, 
sempre abordando todas as questões com serenida-
de e altivez, sem nunca deixar de expor suas ideias, 
sempre defendendo aquilo em que acredita, mostran-
do a sua linha de raciocínio, mas também sua condu-
ta moral e ética. É do que este País está precisando: 
pessoas, homens e mulheres, que tenham conduta 
ilibada e possam mostrar ao País o rumo correto. Mas 
nem sempre o eleitor pensa assim – não um eleitor 
que faz o julgamento de mérito das questões. Nessa 
eleição, vimos uma coisa muito esquisita acontecer. 
Isso sói ocorrer em outras eleições, mas nessa, parti-
cularmente. Refiro-me ao rolo compressor que vimos 
acontecer neste País. Isso vai muito, Senador Marco 
Maciel, pelo menos no meu alvitre, pelos exemplos 
que estão sendo dados. Eu já disse da tribuna desta 
Casa que nunca imaginei ouvir um Presidente da Re-
pública dizer que só trabalha para o País no horário 
do expediente. Fora disso, ele é um militante político 
engajado numa campanha. Então, só temos Presidente 

da República até às 18 horas. A partir de então, o País 
fica sem rumo, sem alguém que o governe, porque o 
Presidente está fazendo algo que não é da esfera dele. 
Ele não foi eleito para ser, como os outros Senadores 
disseram há pouco, chefe de uma facção, de um par-
tido político; ele foi eleito para governar o País. Então, 
a figura de magistrado, de pessoa que sabe se colo-
car no seu lugar, mas principalmente conhece seus 
limites, como V. Exª sempre nos ensinou nesta Casa, 
está faltando ao nosso País, alguém que possa dizer 
ao País que há limites a serem contidos, há linhas a 
serem seguidas e há momentos em que as pessoas 
têm de se colocar como magistrados, a fim de que o 
País possa caminhar tranquilamente. Esse torvelinho 
que estamos sentindo e vendo agora é que aperta o 
coração da gente. Quero dizer a V. Exª que esta Casa 
não vai ser a mesma sem V. Exª aqui, sem a voz de 
outros companheiros que também não foram reeleitos, 
sem a voz de outros que estão deixando esta Casa 
por livre vontade. Nós nos acostumamos a sentir a voz 
desses Senadores como condutores morais de nossa 
Pátria, e a sua ausência nos deixa órfãos. Eu me sinto 
assim e quero dizer-lhe que V. Exª vai ficar marcado 
na história do País como um homem que sempre teve 
uma conduta rigorosamente correta e que deu grande 
exemplo à Nação brasileira. Muito obrigada.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito 
obrigado, nobre Senadora Marisa Serrano. Ao agrade-
cer o aparte com que V. Exª me honrou, nesta ocasião 
destaco o fato de V. Exª ser uma grande especialista 
em questões educacionais que muito tem contribuído 
para a aprovação de projetos relevantes com vista a 
dar à educação a prioridade desejada, ou seja, um pro-
grama educacional compatível com a sociedade que 
estamos construindo. De modo particular, gostaria de 
lembrar que educação é a grande questão brasileira 
ainda não resolvida.

Francis Bacon disse certa feita, com muita pro-
priedade, que saber é poder. Então, se desejamos 
saber e participar de um mundo que se globaliza e se 
desenvolve cada vez de forma mais integrada, é fun-
damental investirmos em educação.

Norberto Bobbio, num de seus livros, Entre duas 
Repúblicas, observou que o mundo já se dividiu entre 
países ricos e pobres, fortes e fracos, mas agora vai se 
dividir entre os que sabem e os que não sabem. 

V. Exª, aqui, levanta, ao lado de outros colegas, 
a bandeira da educação, que é fundamental para sem 
a qual o País não dará a todos a plena participação no 
processo de desenvolvimento nacional.

Se o Brasil deseja ter, não digo um protagonis-
mo no mundo, mas uma presença maior na socieda-
de internacional, vai depender basicamente de inves-
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tirmos em educação, lendo educação não somente 
como processo de ensino e aprendizagem, mas vendo 
educação como utilização dessas novas tecnologias 
que nos põe à disposição esse terceiro milênio da era 
cristã, ou seja, a inovação, a ciência e a tecnologia e a 
Internet, inclusive, que permitiu tornar o mundo menor, 
mais integrado e, consequentemente, mais compatível 
com os desejos da sociedade internacional.

Portanto, ao encerrar as considerações ao apar-
te de V. Exª, gostaria de conceder o aparte ao nobre 
Vice-Líder do PSDB – acredito que agora no exercício 
da Liderança do PSDB –, para a sua manifestação, 
por se tratar, aliás, de um Parlamentar que conheço 
de muitas e muitas décadas e de uma conduta sempre 
muito correta e lúcida.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Marco 
Maciel, creio que bastaria subscrever o que os meus 
colegas já disseram em apartes anteriores, mas con-
fesso que sinto, desde já, a ausência de V. Exª nesta 
Casa, alguém que contribui de forma extraordinária 
para que seja possível ainda acreditar na decência, na 
dignidade, na correção, na atividade pública do País. O 
itinerário que V. Exª percorreu é longo, mas é um itine-
rário de exemplos, lições que precisam ser aprendidas, 
numa demonstração de que é possível ter vida longa na 
atividade pública sem ceder a determinadas tentações 
que fazem com que personalidades sucumbam diante 
do mal. Certamente, V. Exª resistiu a muitas tentações 
e manteve-se íntegro, digno, probo, correto. Persona-
lidade, caráter, decência, competência, qualificação, 
talento, preparo, enfim, são muitos os adjetivos que 
podem ser utilizados em uma homenagem merecida 
que devemos prestar a V. Exª hoje e sempre. Mas eu 
gostaria de dizer que, além do político, do homem pú-
blico exemplar, é um ser humano também exemplar. 
Um homem cordial, de personalidade tranquila, afável 
no trato de companheiros ou adversários, V. Exª é uma 
figura ímpar e que merece os aplausos da Nação bra-
sileira. Certamente, fará muita falta aqui, no Senado 
Federal, mas os seus ensinamentos haverão de nos 
inspirar, e os seus conselhos deverão ser buscados, 
sempre que possível, em momentos especialmente 
difíceis que certamente teremos de enfrentar. Como é 
da história, como é da circunstância, como é da políti-
ca, como é da atividade pública, os momentos difíceis 
sempre ressurgem e resplandecem, e um conselho de 
V. Exª sempre será muito bem-vindo e oportuno. As 
minhas homenagens pessoais, as homenagens do 
nosso Partido, o PSDB, a V. Exª nesta hora.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Nobre 
Senador Alvaro Dias, quero agradecer as palavras de 
V. Exª, como sempre generosas. Ao mesmo tempo, 
devo dizer que a convivência com V. Exª em diferen-

tes momentos da vida pública, de modo especial no 
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
foi muito proveitosa para o Brasil, particularmente na 
ocasião do lançamento do Plano Real, o mais bem 
sucedido projeto de estabilidade fiscal que o País já 
conheceu. Queria aproveitar a ocasião para elogiar, 
mais uma vez, o desempenho de V. Exª nesta Casa 
e aditar às suas palavras o nosso reconhecimento, 
que sei ser do Senado Federal, ao trabalho que V. Exª 
aqui desenvolve. V.Exª é uma pessoa atenta ao papel 
de aqui representar a Oposição. O PSDB bem como 
o DEM são Partidos que se encontram na oposição 
ao atual governo, sendo a contribuição de V. Exª de 
grande valia ao debate parlamentar.

“O Parlamento – disse, certa feita, um presidente 
americano – tem três grandes tarefas: a de legislar, a 
de fiscalizar e a de ser foro dos grandes debates na-
cionais”. V. Exª exercita muito bem essas três tarefas, 
quer na produção de leis, quer na função fiscalizadora 
imanente ao Senado Federal e às Casas Legislativas, 
de modo especial. Portanto, agradeço, de forma muito 
desvanecida, o aparte de V. Exª. 

Sr. Presidente, Senador Geraldo Mesquita Júnior, 
encerrando, quero agradecer a V. Exª a oportunidade 
de fazer este pronunciamento, a generosidade que me 
dispensou para poder desenvolver com os colegas opi-
niões comuns e dizer que o Senado da República tem 
uma rica história e está vinculado a um dado funda-
mental: o aperfeiçoamento institucional brasileiro. Foi 
com a queda do Império e o início da República que o 
Senado passou a ser a Casa da Federação. Durante 
todo o período do Império, fomos um Estado unitário 
e, consequentemente, tínhamos meras províncias. 
Com a Constituição de 1891, a primeira Constituição 
republicana, o Estado brasileiro passou a ser um Es-
tado federal. Isso permitiu que os Estados ampliassem 
uma interlocução no plano nacional e os municípios 
passassem a ser, posteriormente, entes federativos, 
o que levou Miguel Reale a dizer que começamos, 
com a Constituição de 1988, a realizar um federalismo 
trino, ou seja, União, Estados e Municípios. Essa foi 
uma das grandes, entre muitas, conquistas da Cons-
tituição de 1988. 

Encerro minhas palavras esperançoso de que o 
Brasil possa prosseguir no seu caminho de afirmação 
de nação atenta a tudo de que o homem precisa: pão, 
espírito, justiça e liberdade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Marco Maciel, 
o Sr. Papaléo Paes deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo Mes-
quita Júnior.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – A Casa que agradece, Senador Mar-
co Maciel.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Senador Demóstenes Torres, pela or-
dem.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apenas para fazer um registro em relação ao Ministro 
Carlos Ayres Britto, do Supremo Tribunal Federal.

Na semana passada, apareceram algumas no-
tícias de que o genro do Ministro Carlos Ayres Britto 
teria tentado extorquir um candidato usando-se da 
sua influência com o Ministro, ou tentado angariar o 
patrocínio de uma causa dando a entender que a sua 
proximidade com o Ministro poderia facilitar a causa, 
ou mais: que o Ministro, ético que é, se afastaria da 
causa e o candidato nominado ficha suja poderia, en-
tão, conseguir um beneplácito no Supremo Tribunal 
Federal e ver a sua pretensão deferida.

Eu não duvido de que isso tenha acontecido em 
relação ao genro do Ministro. Nenhum de nós pode 
responder pelos parentes, tanto que a lei é claríssima: 
a pena não passa da figura do transgressor, do crimi-
noso, do agressor, daquele que cometeu o ato ilícito. 
Todos nós sabemos disto.

Eu conheço o Ministro Ayres Britto desde a época 
em que eu era membro do Ministério Público, depois, 
chefe do Ministério Público do meu Estado e Presi-
dente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais 
de Justiça do Brasil, e o Ministro Ayres Britto sempre 
teve uma conduta ética, honrada, decente; professor 
emérito, figura ilustríssima. 

Narro para V. Exªs um episódio que aconteceu 
logo quando foi indicado pelo Presidente da República 
para ocupar o cargo de Ministro da Justiça. 

Questionou-se muito pelo fato de ele ter sido fi-
liado ao PT, Partido dos Trabalhadores. Questionavam 
se ele teria isenção política suficiente para ir para o 
Supremo Tribunal Federal. E lembro, com todas as le-
tras, que disse a ele: “Olha, Britto” – naquela época, 
ele ainda não era Ministro –, “posso lhe dizer com tran-
quilidade que vários saíram daqui do Parlamento – da 
Câmara ou do Senado – para comporem o Supremo 
Tribunal Federal e foram grandes Ministros”. Lembrei 
o exemplo de vários e dizia-lhe ainda que um deles, 
inclusive hoje, está na Suprema Corte, que é o Minis-
tro Nelson Jobim – hoje já não se encontra mais. E o 
Ministro Nelson Jobim jamais desonrou a Corte por ter 
pertencido a um partido político.

Mas o fato é que esse genro do Ministro Ayres 
Britto foi filmado por um candidato a governador, en-
tão candidato, que tinha um processo no Supremo 
Tribunal Federal e esse processo não foi concluído 
porque a votação foi interrompida em decorrência de 
sua renúncia. O objetivo era afastar o Ministro Ayres 
Britto do julgamento. Com o afastamento do Ministro 
Ayres Britto, o Supremo Tribunal Federal tem cinco 
Ministros que dizem que a lei deve obedecer ao prin-
cípio da anualidade, que, embora seja uma alteração 
à Constituição, a lei da inelegibilidade deve obedecer 
ao princípio da anualidade, mudando uma tradição na 
jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Fede-
ral. E outros cinco ministros dizem que a lei deve en-
trar em vigor imediatamente, inclusive o Ministro Ayres 
Britto. Aliás, foi uma votação singular. O Presidente do 
Supremo tentou levantar a tese de que a alteração fei-
ta no Senado ensejava o retorno para a Câmara, que 
o processo legislativo não estava pronto, não estava 
completo. E foi fragorosamente derrotado por oito votos 
a dois. E é óbvio, a Lei Complementar nº 95 é claríssi-
ma: diz que os verbos têm de estar no mesmo tempo. 
E fizemos alteração de cinco tempos verbais para ficar 
em consonância com todos os outros verbos da lei. O 
Supremo derrubou essa tese.

O Supremo também disse que a lei era constitu-
cional, por seis votos a quatro. O Ministro Toffoli, embora 
votando a favor do princípio da anualidade, reconheceu 
que a lei era constitucional. Portanto, algum outro dis-
positivo poderia ou não ser aplicado, mas a lei como 
um todo era constitucional. E, finalmente, o empate de 
cinco a cinco no princípio da anualidade.

Ora, procurado ou armado, não sei como foi, mas 
admito, acho, entendo que o genro do Ministro foi, no 
mínimo, imprudente. Mas qual era o objetivo do can-
didato? Afastar o Ministro Ayres Britto e derrubar a Lei 
do Ficha Limpa. Tanto é verdade que o próprio advo-
gado já disse claramente que também vai contestar os 
despachos do Ministro Lewandowski, para dá-lo como 
suspeito, porque ele teria também sido parcial nos seus 
despachos. O Ministro Ricardo Lewandowski nada mais 
é do que também alguém que é a favor da entrada ime-
diata da vigência da dita Lei da Ficha Limpa.

Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é óbvio 
que há uma grande armação para tentar afastar algum 
julgador que é favorável à entrada em vigor, imediata-
mente, da Lei da Ficha Limpa, que, aliás, está valendo. 
São quantos os candidatos aí que tiveram as suas ca-
beças decepadas em decorrência dessa lei. É uma lei 
que deve ser decidida se entra em vigor ou não este 
ano, em decorrência já dos votos declarados, cinco a 
favor do princípio da anualidade, cinco contra e, com 
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o novo Ministro, que, aliás, nós vamos escolher aqui. 
O Presidente vai indicar e nós vamos escolher.

Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se tem 
alguém que eu coloco a mão no fogo por ele – e olha 
que eu coloco a mão no fogo por pouquíssimas pes-
soas – é o Ministro Ayres Britto. Não há nada que leve 
a crer que ele esteja envolvido com esse ato hediondo 
do seu genro. Nada! Repito. Ninguém pode responder 
por uma pessoa próxima de nós. Eu não posso respon-
der pelo meu filho, embora responda. Eu adoro o meu 
filho. Ele é um menino exemplar, mas, se em algum 
momento, ele fizer algo errado na vida, eu tenho de pa-
gar por ele? Eu tenho de pagar por um irmão? Alguém 
tem de pagar pelo pai? Feio é quando há um conluio: 
o pai e o filho praticando corrupção. Mais feio ainda é 
quanto é mãe e filho. Aí é horrível, não é? Junta mais 
uns dois e dá formação de quadrilha, aí desviando a 
pessoa para o mal caminho. 

O Ministro foi extremamente digno, como o é. Ele 
pediu abertura de investigação contra ele mesmo, na 
Procuradoria Geral da República. Não precisava tomar 
essa atitude. Nada vai ser apurado contra ele. 

Mas eu peço ao Ministro Ayres Britto e peço tam-
bém ao Ministro Lewandowski: não se deixem atemo-
rizar por esse tipo de atitude. É muito comum aquele 
que está enlameado tentar buscar os outros para essa 
lama. Quantas vezes nós já enfrentamos essa situa-
ção aqui, não é verdade? Alguém que está completa-
mente sujo começa a espalhar boato de que também 
os outros estão sujos. Essa é uma situação comum. 
É a história do porco que tenta buscar para dentro do 
chiqueiro todos que estão fora.

Então, o Ministro Ayres Britto não deve se enca-
bular com isso. Pague pelo erro aquele que cometeu 
o erro. O Ministro Lewandowski não deve se intimidar 
com a tentativa de colocarem-no como suspeito por-
que deu um despacho mais duro quanto a determi-
nado candidato. Ministro tem de dar despacho duro 
mesmo, ou leve, de acordo com a sua consciência. E 
nós aplaudimos o Ministro Lewandowski, homem cla-
ro, correto, decente. E aplaudimos também o Ministro 
Ayres Britto. 

Agora, vamos lembrar que o Ministro Ayres Brit-
to, quando entrou aqui, tinha essa pecha de que tinha 
pertencido ao PT, de que era amigo do Presidente Lula, 
que iria cometer vários desatinos em favor da causa 
petista, e, hoje, não vou dizer que é um desafeto do 
Palácio do Planalto, mas, hoje, é considerado uma pes-
soa não grata lá, eu acredito, porque foram várias as 
decisões que desagradaram o Palácio do Planalto. 

Mostrou ele que Ministro do Supremo não é pre-
posto de quem quer que seja, assim como o Senador 
também não deve ser preposto de quem quer que seja. 

Nós também fazemos parte de um poder, nós também 
temos a altivez necessária para concordar ou discordar 
de qualquer coisa que nos é trazida. 

Então, neste momento, eu não tenho nada haver 
com isso, mas eu quero deixar aqui a minha posição 
claríssima, reconhecendo a dignidade, a decência, 
a probidade, a competência do Ministro Ayres Britto 
e dizer que se o genro dele utilizou-se do seu nome, 
utilizou-se da sua figura, do seu poder para angariar 
vantagem, que pague o genro. A OAB vai investigar, o 
Ministério Público vai investigar, mas o Ministro Ayres 
Britto tem de continuar com a cabeça erguida, com a 
sua altivez, continuar com a sua história de dignidade, 
não se deixar abater. 

Contra ele não pesa nada, nenhuma suspeita. 
E, repito, não pela amizade de longos anos, não pela 
posição favorável a um projeto a que eu também sou 
favorável e tive oportunidade de relatar e que foi apro-
vado por unanimidade nesta Casa, mas pela história de 
vida que ele tem. O Ministro Ayres Britto é um homem 
honrado, é um homem decente, é um homem bom de 
coração, é um homem de virtude, é um homem com-
petente que engrandece o Supremo Tribunal Federal 
e engrandece o Brasil, Sr. Presidente.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Senador Demóstenes, V. Exª faz muito 
bem em vir a público externar a sua opinião acerca 
desse fato. Na verdade, como bem disse V. Exª, o Mi-
nistro Ayres Britto é dessas autoridade do Judiciário 
brasileiro em relação a quem não se deve levantar 
nenhuma suspeita por se tratar de um homem sério, 
correto, honesto, um profissional do mundo jurídico da 
mais alta envergadura. 

Parabenizo V. Exª pela coragem e independência 
de vir a público externar a sua opinião acerca desse 
fato. Tenho certeza absoluta de que a população bra-
sileira compreende perfeitamente que nada o Ministro 
Ayres Britto teve a ver com fato tão mesquinho e tão 
pequeno. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Papa-
léo Paes.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Enquanto 
o Senador Papaléo Paes chega à tribuna, eu peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PDMB – AC) – Senador Alvaro Dias com a palavra, 
por favor.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, encaminho à Mesa – já o fiz inclusive – 
requerimento em nome da Liderança do PSDB, solici-
tando que seja consignado nos Anais do Senado um 
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Voto de Pesar pelo falecimento do ex-Deputado Aécio 
Ferreira da Cunha, ocorrido no último domingo, 3 de 
outubro, em Belo Horizonte.

Requeiro, ainda, que o Voto de Pesar seja leva-
do ao conhecimento da família, em especial ao ex-
Governador Aécio Neves, eleito no domingo Senador 
da República.

O pai de Aécio Neves e atual Senador eleito 
nasceu em Teófilo Otoni, em 1927, e exerceu os man-
datos de Deputado Estadual, entre 1955 e 1963, e de 
Deputado Federal, entre 1963 e 1987.

Aécio Cunha também presidiu o Conselho de Ad-
ministração do Banco de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) e foi conselheiro de Furnas Centrais 
Elétricas e da Companhia Energética de Minas Gerais. 
Era uma pessoa competente, querida e respeitada por 
todos, com uma trajetória política marcada pela hon-
radez e dignidade. Deixa uma grande lacuna como 
cidadão e homem público.

A nossa solidariedade aos mineiros e à família de 
Aécio Cunha, especialmente ao nosso futuro colega 
de Senado, ex-Governador Aécio Neves.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Senador Alvaro, o requerimento já se 
encontra sobre a mesa e a Presidência encaminhará 
o voto de pesar solicitado.

Eu, a Senadora Marisa, todos aqui presentes, esta 
Casa inteira, pedimos a V. Exª que o subscreva, porque 
se trata de um fato extremamente lamentável.

Fico imaginando a situação do nosso futuro cole-
ga, Senador Aécio Neves, a ter que suportar dois sen-
timentos: o da vitória expressiva que colheu nas urnas 
e, no mesmo dia dessa vitória, a perda do pai.

Portanto, nós nos associamos à homenagem que 
V. Exª ora presta à família do ex-Governador e Sena-
dor Aécio Neves.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 809, DE 2010

Requer, em nome da Liderança do 
PSDB, voto de pesar pelo falecimento do 
ex-Deputado Aécio Ferreira da Cunha, ocor-
rido no último domingo , 3 de outubro de 
2010, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Senhor Presidente,
Requeiro, em nome da Liderança do PSDB, nos 

termos do art. 218 do Regimento Interno, e ouvido o 
Plenário, que seja consignado, nos Anais do Sena-
do Federal, voto de pesar pelo falecimento do ex-
Deputado Aécio Ferreira da Cunha, ocorrido no último 

domingo, 3 de outubro de 2010, em Belo Horizonte, 
Minas Gerais.

Requeiro, ainda, que o voto de pesar seja levado 
ao conhecimento da família, em especial ao ex-Gover-
nador Aécio Neves.

Justificação

Pai de Aécio Neves, ex-governador de Minas 
Gerais e atual senador eleito Aécio Cunha nasceu 
em Teófilo Otoni, em 1927, e exerceu os mandatos de 
Deputado Estadual, entre 1955 e 1963, e Deputado 
Federal, em 1963 e 1987.

Aécio Cunha também presidiu o Conselho de Ad-
ministração do Banco de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), e foi conselho de Furnas Centrais 
Elétricas e da Companhia Energética de Minas Ge-
rais (CEMIG).

Aécio Cunha era uma pessoa competente, queri-
da e respeitada por todos, com uma trajetória marcada 
pela honradez e dignidade. Deixa uma grande lacuna 
como cidadão e homem público.

Sala das Sessões,  de outubro de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – A Presidência encaminhará o voto de 
pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

Em nome da Liderança do Democratas, também 
gostaria de dar apoio ao requerimento feito pelo Sena-
dor Alvaro Dias em nome da Liderança do PSDB. En-
tão, a Liderança do Democratas também se incorpora 
ao requerimento e o apoia integralmente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria também, 
em nome da Liderança do Partido dos Trabalhadores e 
em meu nome pessoal, de manifestar o meu pesar ao 
Senador Aécio Neves e a sua família pelo falecimento 
de seu pai, Aécio Cunha Neves. Vou tomar a iniciativa 
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de também assinar o requerimento apresentado pelo 
Senador Alvaro Dias. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – O requerimento está sobre a mesa, à 
disposição dos Srs. Senadores.

Com a palavra o Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, antes eu quero também 
registrar que vou subscrever o requerimento do Senador 
Alvaro Dias, pela Liderança do PSDB, e também prestar 
nossas homenagens póstumas à família do Senador 
Aécio Neves e dizer que nós lamentamos profunda-
mente. Tenho a certeza de que o genitor do Senador 
Aécio Neves está no céu, está com Deus.

Também quero fazer uma referência, antes do 
meu pronunciamento, à questão relacionada ao Se-
nador Marco Maciel. O Senhor Presidente da Repú-
blica diz trabalhar só em horário de expediente, mas, 
em horário fora de expediente, cometeu atitudes não 
próprias de um Presidente da República, de alguém 
que tem que realmente seguir a liturgia do cargo sem 
a postura de um Presidente da República, indo aos 
Estados, ameaçando as pessoas, dizendo e apontan-
do, como se estivéssemos no período da Inquisição: 
“Olha, aquele eu não quero que seja eleito; aquele eu 
quero”, de uma maneira grosseira.

O tema que vou falar aqui é sobre cidadania e digo 
que, dessa forma, o Senhor Presidente da República, 
que preside a Nação brasileira, o Estado brasileiro, 
não agiu como cidadão e não age como cidadão. É 
claro que, nos momentos de folga, ele pode desviar-se 
da sua trajetória comum, mas ele não deveria jamais, 
apesar das bebidinhas que ele gosta de tomar de vez 
em quando, deixar que isso se excedesse para fazer 
o que fez, em praça pública, com o Senador Marco 
Maciel, por quem temos um grande respeito. Ele de-
veria respeitar, mais do que qualquer um, o Senador 
Marco Maciel, que foi quem nos aconselhou aqui na 
Bancada do Democratas naquele período do mensa-
lão, em que o Congresso Nacional tinha tudo para pe-
dir o impeachment do Lula. O Senador Marco Maciel 
aconselhou que já bastava de termos conturbações 
na vida democrática do País. Então, ele é um ingra-
to, e digo até que o Senhor Presidente da República 
está sendo irresponsável com a democracia brasileira 
em cada Estado. Ainda bem que o Estado de Santa 
Catarina deu-lhe uma resposta à altura. Ele foi lá mar-
car quem deveria ser derrotado, e quem ele marcou 
obteve a vitória. O Estado de Santa Catarina está de 
parabéns mesmo.

Ele deveria cuidar mais do País e não tentar fa-
zer o povo brasileiro engolir goela abaixo a candidata 

dele. Tenho minhas dúvidas – e muitas dúvidas – se 
essa senhora tem alguma condição para dirigir este 
País. Pela forma arrogante como ela se apresenta ao 
eleitor, vejo que realmente essa arrogância encobre 
a incompetência de alguém que possa dirigir este 
País de maneira democrática, de maneira que possa 
compor todas as forças, e não de maneira autoritária, 
querendo que o País seja dirigido por um partido só. 
Foi isto que o Senhor Presidente da República tentou 
fazer aqui: exatamente o modelo daquilo que tanto re-
pugnamos, que é o modelo chavista. É esse modelo 
que ele está querendo impor aqui, e o povo brasileiro 
foi muito inteligente.

Agradecemos à nossa Senadora Marina Silva 
pela sua participação altiva no processo, mostrando 
que realmente é uma mulher de fibra e que sabe o que 
significa a democracia. Por isso, a presença dela nesta 
campanha deu oportunidade. Isso é uma oportunidade 
que o povo brasileiro está tendo nas suas mãos para 
repensar aquele populismo que estava sendo colocado 
pelo Senhor Presidente da República covardemente. 
Ele está usando a covardia, Senador Geraldo Mesqui-
ta. Ele tem mais de 80% de aprovação e tenta impor 
ao povo brasileiro uma candidata que deveria ser não 
imposta, mas discutida como alguém que pudesse re-
almente se apresentar para dirigir este País.

Ao senhor candidato a Presidente Governador 
José Serra quero parabenizar também pela maneira 
equilibrada com que se apresenta, mostrando que tem 
conhecimento de causa e que realmente é um homem 
preparado, tanto tecnicamente quanto emocionalmen-
te, para dirigir este País. 

Com tudo isso, quero solidarizar-me com nosso 
eterno Senador Marco Maciel, um homem que mere-
ce nosso respeito.

Quanto à questão do Supremo, de que o Senador 
Demóstenes Torres falou – tudo isso que estou falando 
tem a ver com meu discurso, que é sobre o Dia Na-
cional da Cidadania -, assisti àquele julgamento. Dez 
ilustres personagens de um Supremo Tribunal Federal 
me deram a sensação de que aquilo está quase tudo 
combinado. Desculpem-me. Não é falta de respeito, 
mas foi a falta de coragem de muitos dali de estabele-
cer a vontade do povo, porque, queira ou não, aquilo 
é um Tribunal político. É extremamente político. Então, 
aquela decisão me pareceu que foi uma empurrada 
com a barriga para deixar para depois.

Ora essa! Isso conturba o processo democrático. 
Temos 49 Parlamentares que estão esperando a deci-
são. E o povo, que não teve muito cuidado, acabou vo-
tando nos fichas sujas e fazendo-os chegar a um ponto 
de realmente estar dependendo de um julgamento que 
pode alterar muito os coeficientes deste País.
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Lá no meu Estado, nós estamos na dependência 
tanto na Câmara Federal quanto no Senado Federal.

Então, Sr. Presidente, o que eu falei hoje foi jus-
tamente a respeito do Dia Nacional da Cidadania, que 
eu vou aqui relatar.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é 
com grande alegria que hoje, dia 5 de outubro de 2010, 
celebramos, pela primeira vez no nosso País, o Dia 
Nacional da Cidadania.

A comemoração dessa data nasceu da apresen-
tação do Projeto de Lei do Senado nº 20, de 2009, 
de minha autoria, que, depois de aprovado tanto pelo 
Senado Federal quanto pela Câmara dos Deputados, 
foi sancionado pelo Senhor Presidente da República 
Luiz Inácio Lula da Silva no dia 21 de junho deste ano, 
tornando-se a Lei nº 12.267.

A data de hoje faz referência à promulgação de 
nossa Lei Maior, a Constituição Federal definida por 
um grande brasileiro chamado Ulysses Guimarães 
como Constituição Cidadã.

É importante lembrarmos, Sr. Presidente, que a 
promulgação da nossa atual Carta Magna, em 5 de 
outubro de 1988, representou um marco indelével para 
a consolidação da cidadania brasileira.

Desde os tempos da nossa configuração como 
nação, o Brasil teve oito textos constitucionais, tendo 
cada um deles refletido as condições econômicas, so-
ciais e políticas de sua época. Entretanto, jamais se 
observou um respeito tão grande aos direitos e garan-
tias políticas como em 1988.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
como exemplo de cidadania viva e consciente, lutando 
para encaminhar as transformações sociais por todos 
reclamadas, pode-se mencionar um importante mo-
mento que antecede a promulgação da Constituição 
de 1988. Refiro-me à inesquecível campanha pelas 
eleições diretas, as Diretas Já, a partir da proposta 
de emenda à Constituição de outro grande brasileiro, 
o saudoso Deputado Dante de Oliveira. 

Ainda que, naquele momento histórico tão pecu-
liar, não tenha sido possível às duas Casas congres-
suais realizar a mudança pela qual clamavam os bra-
sileiros, construiu-se, a partir de então, a plataforma 
indispensável para derrotar a candidatura que repre-
sentava o continuísmo.

Assim, a campanha das Diretas Já foi inscrita em 
nossa História como uma referência, em termos de 
participação e luta verdadeiramente cidadã, em favor 
de um Brasil digno, da indesmentível vocação libertária 
de todos os brasileiros.

Por sua vez, a Carta Política de 1988, a Consti-
tuição Cidadã de Ulysses Guimarães, volto a repetir, 
um dos mais íntegros e respeitados políticos do século 

XX, conseguiu impor-se e dar sentido prático à con-
sagração daquela que é a sua fundamental e nobre 
missão: garantir aos brasileiros a plenitude de um Es-
tado democrático de direito, base indispensável para 
vigência da vida cidadã.

Na elaboração da nossa Carta fundamental, to-
dos haverão de recordar o ineditismo da participação 
popular e a extraordinária capacidade de organização 
dos brasileiros ao viabilizarem legítimos e operosos 
grupos de pressão, que atuaram cotidianamente junto 
a Constituinte e seus representantes. Foi um exemplo 
notável e eloquente do peso político e do poder de 
convencimento dos cidadãos na democracia. 

Nesses anos todos de retomada das liberdades 
públicas – e já contamos com uma geração inteira que 
nasceu e vive os valores da democracia –, a consci-
ência cidadã que entre nós jamais feneceu se vê am-
pliando. Trabalhadores, estudantes, profissionais, do-
nas de casa alcançam uma admirável compreensão da 
importância da participação do envolvimento de todos 
nas causas comuns.

É inegável o avanço observado com a colocação 
do Estado brasileiro a serviço de todo, indistintamen-
te. São visíveis as conquistas, em especial no que diz 
respeito aos direitos fundamentais ali escritos, como 
o do acesso à educação e à saúde. 

Na esteira da Constituição Federal, as estaduais 
e as leis orgânicas municipais seguiram os mesmos 
princípios, ampliando, nas respectivas esferas, os di-
reitos de cidadania.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, obviamente, 
uma das maiores conquistas da atual Constituição diz 
respeito à consolidação das franquias democráticas, 
com eleições livres e periódicas para os cargos dos Po-
deres Executivos e Legislativos em todos os níveis. 

Hoje, finda a primeira etapa do processo eleito-
ral de 2010, podemos avaliar o exercício de cidadania 
apresentado pelo povo brasileiro, que foi, de maneira 
soberana, escolher seus representantes para as As-
sembleias Legislativas, Câmara dos Deputados, Se-
nado Federal, Governos estaduais e Presidência da 
República. 

Gostaria aqui de destacar as minhas andanças 
pelo Estado do Amapá nas últimas semanas e que 
quando conversava com alguns cidadãos, fossem 
jovens, idosos, homens ou mulheres, muitos ficaram 
entusiasmados ao saber que agora nós temos uma lei 
que comemora o dia 5 de outubro como o Dia Nacio-
nal da Cidadania. 

Essa nova data, Sr. Presidente, do calendário 
cívico brasileiro deverá estimular e facilitar a reflexão, 
o debate e a celebração acerca do Estatuto da Cida-
dania entre nós. 
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Reflexão sobre a cotidiana necessidade de apri-
morarmos os mecanismos que garantem o exercício 
pleno da cidadania por parte de todos os brasileiros; 
debate promovendo a discussão por todos os segmen-
tos da sociedade sobre as formas de aprimorarmos 
os direitos dos cidadãos; celebração em torno dos 
avanços que, passo a passo, vimos consolidando na 
trajetória ascendente de autonomia da sociedade e 
de seus integrantes. 

Sr. Presidente, recentemente tivemos mais um 
grande exemplo de iniciativa e mobilização popular 
que culminou com a promulgação do chamado Projeto 
Ficha Limpa. Após a coleta de quase dois milhões de 
assinaturas, o projeto tramitou no Congresso Nacio-
nal, sempre sob o olhar atento da população brasileira, 
que cobrou de todos nós uma posição clara e firme. 
Foi, sem dúvida nenhuma, mais um belo exemplo de 
cidadania. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é eviden-
te que o combustível da democracia é a participação 
popular, que somente se materializa – e se realiza 
com eficácia – com a emergência prévia da consci-
ência cidadã. 

De forma auspiciosa, no Brasil, a cada dia, a so-
ciedade se revela como dona e senhora do seu pró-
prio destino. Por isso gostaria de dizer a cada cidadão 
que celebre de coração o dia de hoje. Exerça de forma 
completa a sua cidadania. Lute sempre por todos os 
seus direitos sem esquecer também de seus deveres. 
Fiscalize, diuturnamente, a atuação de cada um de 
seus representantes. 

Certamente, essa sempre será a melhor forma 
de garantirmos todos os nossos direitos de cidadãos 
brasileiros.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Senador Papaléo, parabéns pelo dis-
curso e pela sua postura democrática. No último plei-
to, V. Exª não colheu os votos necessários para a sua 
reeleição, mas colheu, mais uma vez, o sentimento de 
respeito da população do seu Estado e o sentimento de 
amizade e respeito dos seus colegas aqui no Senado 
e também – tenho certeza absoluta – dos servidores, 
principalmente os da Mesa do Senado. Conversan-
do com a Drª Cláudia, há pouco, eu disse: “Olha, Drª 
Cláudia, é do processo”. Ela disse: “Mas não deixa de 
ser triste”. Alguns fatos.

Portanto, eu queria, nesta oportunidade, reno-
var o meu enorme apreço e respeito por V. Exª. Tenho 
certeza absoluta de que, mesmo não tendo colhido os 
votos necessários para a sua reeleição, a população 

do seu Estado não declinou uma vírgula no respeito e 
na admiração que tem por V. Exª. Parabéns!

Concedo a palavra ao eminente Senador Antonio 
Carlos Júnior, como Líder.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA – 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, as eleições seguem seu curso 
com segundo turno em vários Estados brasileiros e 
também para Presidente, mas já podemos tirar várias 
lições do pleito e outro tanto de conclusões.

Ao contrário do que o Presidente da República 
prometera, e para isso se empenhara pessoalmente 
à custa da máquina pública, inclusive com os famosos 
“depois do expediente”, o Democratas, meu partido, 
não apenas não foi extinto, como também venceu – e 
venceu bem, no primeiro turno – em Estados dos mais 
visados por Sua Excelência.

O Democratas venceu em colégios eleitorais im-
portantes apesar de todas as adversidades que enfren-
tou. A despeito da máquina pública, a despeito de certas 
“pesquisas de opinião” e seus pseudocientistas sociais, 
os partidos de oposição obtiveram vitórias expressivas 
exatamente em Estados onde o dinheiro público e a 
pressão política mais se concentraram. 

Em Santa Catarina, a coligação encabeçada pelo 
Democratas aplicou uma lição de democracia àquele 
Presidente que pretendia extirpar o partido da vida 
política brasileira. Pretendia, mas não conseguiu, pois 
naquele belo Estado, não apenas assistimos à vitória 
em primeiro turno do Senador Raimundo Colombo 
como ainda vimos a chapa eleger seus dois candida-
tos ao Senado. 

A história se repetiu no Rio Grande do Norte, 
onde o partido obteve vitória consagradora sobre os 
candidatos apoiados pelo Governo. A Senadora Rosal-
ba Ciarlini elegeu-se ao Governo Estadual também no 
primeiro turno e, também junto com ela, um dos mais 
combativos líderes da oposição no Senado, José Agri-
pino Maia, que, justamente por sua combatividade, era 
um dos alvos preferenciais do ódio presidencial.

Nosso partido obteve grande vitória também em 
Goiás, com a reeleição de Demóstenes Torres, outro 
nome fundamental para a resistência democrática 
nos próximos quatro anos. Em Goiás, vamos agora 
ao segundo turno, com José Eliton, do nosso partido, 
compondo como vice a chapa do Senador Marconi 
Perillo ao Governo.

Obtivemos uma vitória esmagadora em São Pau-
lo, com Afif Domingos como vice de Alckmin, e no To-
cantins, da Senadora Kátia Abreu, onde nosso corre-
ligionário João Oliveira elegeu-se vice-Governador na 
chapa de Siqueira Campos.
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Como se vê, a vitória cantada pelo Governo con-
trasta gritantemente com os resultados de domingo. 
Contrasta também com números, conforme perceberam 
vários analistas que mostram a importância da vitória 
da Oposição em vários Estados: São Paulo e Minas, os 
dois maiores colégios eleitorais do País, com vitórias 
retumbantes de Geraldo Alckmin e de Antonio Anasta-
sia. Além da vitória em Minas, para as duas vagas no 
Senado com Aécio Neves e Itamar Franco, também a 
vitória de Aloísio Nunes Ferreira em São Paulo. Depen-
dendo dos resultados do segundo turno, os partidos 
oposicionistas poderão governar mais da metade dos 
brasileiros, gerindo mais da metade do PIB.

Se vencermos em Goiás, Pará e Roraima, es-
taremos estabelecendo um “corredor da resistência 
democrática”, um corredor que vai do extremo norte 
ao sul, de Boa Vista a Florianópolis.

Contudo e infelizmente, ganhamos muito, mas 
também perdemos.

Lamentamos profundamente que a ação deletéria 
da máquina pública em alguns Estados nos tenha re-
servado tristezas, além de graves prejuízos ao Senado 
Federal ao impedir que fossem reeleitos três bravos 
Senadores do nosso Partido: Senador Marco Maciel, 
uma figura ímpar, uma figura a quem já nos referimos 
quando o aparteamos, uma figura das mais expressivas 
do Senado Federal; Senador Heráclito Fortes, também 
muito experiente e uma figura também combativa, e o 
Senador Efraim Morais.

Ainda na Oposição, tivemos a não recondução 
de duas figuras exponenciais da Oposição: o Senador 
Tasso Jereissati, com a sua competência, com a sua 
competitividade; e o Senador Arthur Virgílio, também 
um guerreiro e competente Senador, Líder do PSDB. 
Lamentamos essas não reconduções, mas isso foi fruto 
do uso desbragado da máquina pública em favor dos 
candidatos do Governo.

Sr. Presidente, enquanto colecionamos vitórias e 
algumas derrotas, do outro lado, a candidata governista 
e seus porta-vozes, oficiais e oficiosos, tentam negar 
o óbvio: o Governo perdeu nessa primeira etapa das 
eleições. Perdeu e perdeu feio. Alguém poderá dizer: 
“Ora, mas se eles fizeram tantos e quantos Deputados 
e Senadores, ganharam em tantos e tais Estados.” É 
verdade. Eu não disse que os Partidos governistas 
não obtiveram vitórias, mas está claro, até mesmo 
nos semblantes governistas, que elas forem menores, 
muito menores do que esperavam.

Quanto à corrida presidencial, aconteceu o que 
esperávamos: haverá segundo turno. Haverá segundo 
turno, porque os eleitores brasileiros, majoritariamente, 
rejeitaram o nome da candidata governista.

É indiscutível. Exatos 53,09% dos brasileiros que 
escolheram seus candidatos não quiseram ver eleita 
a candidata petista, o que explica as caras de velório 
da candidata, do seu vice, do Presidente do PT e de 
alguns dos seus assessores, logo após o encerramento 
da contagem de votos. Agora, passado o choque da 
derrota, eles buscam, a todo custo, negar a realidade 
dos números dizendo que foram vencedores. Tenham 
paciência! 

A derrota foi tamanha que o principal eleitor de 
Dilma Rousseff, aquele que abandonou suas obri-
gações para aboletar-se em palanques País afora, o 
Presidente do pós-expediente, que disparou diatribes 
contra a Oposição e contra a liberdade de imprensa, 
simplesmente emudeceu, sumiu. Por onde anda Sua 
Excelência? Por que não veio a público, até hoje, saudar 
os brasileiros pela bela festa de democracia e civismo? 
Infelizmente não veio porque perdeu. 

Digo infelizmente, não porque ele perdeu, claro, 
mas porque essa derrota – em mais uma demonstra-
ção de que Sua Excelência tem dificuldades imensas 
de conviver com os que dele discordam – o impediu 
até mesmo de, na condição de Presidente de todos os 
brasileiros, celebrar com o povo mais uma vitória, não 
de partidos políticos, mas da democracia brasileira. 
Uma democracia que se fortalece a cada pleito e que 
no último nos proporcionou a ampliação e o arejamento 
da discussão sobre desenvolvimento e meio ambiente, 
com o fortalecimento do Partido Verde e o excepcional 
desempenho da nossa colega Marina Silva. 

Uma democracia que se fortaleceu ainda mais ao 
não se permitir subjugar ao pensamento único; ao con-
trário, pluralizou o debate e as alternativas de poder. 

Uma nova etapa se inicia agora e será uma opor-
tunidade a mais para que confrontemos ideias e dis-
cutamos caminhos para o Brasil.

Nós da Oposição, seguimos cada vez mais con-
fiantes na vitória do nosso candidato José Serra, um 
homem preparado, amante da liberdade e experiente. 
Nesse confronto de ideias que vai se dar agora é que 
nós iremos colocar as coisas frente a frente, o candi-
dato contra a candidata. Aí nós vamos ver realmente, 
o confronto de idéias, com a competência de cada um, 
e a comparação que com certeza o eleitor irá fazer.

Srªs. Senadoras e Srs. Senadores, a despeito do 
que ouvimos de autoridades governamentais, a liber-
dade de expressão, o direito das oposições, a função 
republicana do Estado são bens inalienáveis e indis-
sociáveis do conceito de democracia.

Por fim, quero dizer aos Senhores que cabe a nós 
todos celebrar e resguardar a democracia brasileira, 
não permitindo que diferenças ideológicas, político-par-
tidários ou interesses inconfessáveis ameacem-na. 

Era o que tinha a dizer, muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos 
Júnior, o Sr. Geraldo Mesquita Júnior deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Roberto Cavalcanti.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem. (Pausa.) 

Eu só gostaria de comunicar a V. Exª que estou 
inscrito pela Liderança do meu Partido. 

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Eu 
também estou.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PR) – Está confirmado.

Como orador inscrito concedo a palavra ao nobre 
Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor. ) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, preza-
do Senador Antonio Carlos Júnior, se formos utilizar 
a matemática que V. Exª utilizou aqui, chegaríamos 
à conclusão que 67% não aprovou o candidato do 
PSDB e do DEM, José Serra, para usar os mesmos 
argumentos de V. Exª.

Respeitosamente, gostaria de registrar que feliz-
mente o Brasil vive um regime democrático e o povo 
brasileiro pôde, com muita tranquilidade, Senador Mag-
no Malta, no último domingo, participar das eleições. 
Em todo o Brasil, houve muita tranquilidade em todos 
os Municípios. Nas áreas rurais brasileiras, não houve 
qualquer incidente grave. Queremos, inclusive, cum-
primentar o Tribunal Superior Eleitoral, o Presidente 
Lewandowski pela maneira como foram conduzidas as 
eleições e pela rapidez da apuração dos votos, a maior 
da nossa história. Por volta das 11 horas da noite de 
domingo, nós praticamente já sabíamos a maior parte 
dos resultados das eleições em todas as unidades da 
Federação. Como se pode notar, tendo em conta os 
pronunciamentos realizados – é de se ressaltar isso 
–, não houve aqui qualquer contestação aos resulta-
dos das urnas, àquilo que foi registrado pelo sistema 
eletrônico.

Então, é muito significativo que estejamos em 
meio à prática de uma forma de eleições em dois tur-
nos que possibilita ao povo brasileiro aperfeiçoar a sua 
escolha. E que bom que agora, tal como já aconteceu 
nas eleições anteriores, possam os dois candidatos, 
Dilma Rousseff e José Serra, aprofundar a descrição 
dos seus objetivos, de seus valores, dos programas 
que ambos apresentarão, cada um tendo dez minutos, 
a partir desta semana, pelos meios de comunicação, 
para a cada noite, até o próximo dia 30, expor os seus 
pontos de vista. Também nós teremos a oportunidade, 
a partir de domingo próximo, primeiro na Rede Ban-
deirantes de Televisão, de assistir ao debate, de ouvir 

os dois candidatos nessa reta final. Quem vai se be-
neficiar disso é o povo brasileiro.

Estão de parabéns todos os partidos políticos, 
assim como os candidatos, em especial aqueles que 
mais intensamente participaram, Dilma Rousseff, José 
Serra, Marina Silva, Plínio de Arruda Sampaio. Nos 
debates transmitidos pelos meios de comunicação, 
poderia ter havido maior oportunidade de aprofunda-
mento das explicações sobre cada um dos pontos, mas 
a verdade é que tivemos a oportunidade de conhecer 
o ponto de vista de cada um, de cada uma.

Quero aqui cumprimentar de maneira entusiás-
tica a Senadora Marina Silva, que, apesar da menor 
estrutura do seu partido, o Partido Verde, e do grau 
de coligação muito menor do que tiveram tanto Dilma 
Rousseff quanto José Serra, conseguiu um desempe-
nho notável ao alcançar cerca de 20% dos votos dos 
eleitores brasileiros. Cerca de 20 milhões de pessoas 
resolveram respaldar a sua batalha pelo desenvolvi-
mento sustentável, pelos conceitos de preservação 
do meio ambiente e também pela promoção de uma 
nação mais justa e com melhores oportunidade de 
educação para todos.

Eu gostaria, hoje, aqui, de externar meu respei-
to e carinho pela Senadora Marina Silva e também de 
dizer da minha expectativa de que me parece natural, 
em que pese o candidato José Serra estar dizendo que 
gostaria que Marina Silva e o Partido Verde, que tive-
ram participação nos seus Governos Municipal e Es-
tadual em São Paulo... mas gostaria aqui de relembrar 
alguns fatos importantes da minha própria convivência 
com a Senadora Marina Silva, pois ambos fomos, em 
10 de fevereiro de 1980, fundadores do Partido dos 
Trabalhadores.

Marina Silva conviveu com Chico Mendes, que 
também foi do Partido dos Trabalhadores e muitas ve-
zes participou de reuniões dos diretórios nacionais, dos 
diretórios no Acre, e em muitas ocasiões Chico Men-
des teve a oportunidade de interagir com o Presidente 
Lula e com os demais dirigentes do Partido dos Tra-
balhadores. Quando do seu assassinato, o Presidente 
Lula foi uma das principais lideranças nacionais que ali 
estiveram, num momento trágico, de consternação, de 
tristeza, mas também de homenagem àquele que en-
sinou a todos nós, especialmente à Senadora Marina 
Silva, que, em muitos de seus pronunciamentos em 
homenagem a Chico Mendes aqui, recordou o quanto 
ele nos ensinou – na verdade, não apenas a nós bra-
sileiros, mas à humanidade – o quão importante seria 
combinarmos o desenvolvimento econômico e social 
com a preservação da Floresta Amazônica, do meio 
ambiente. Lições essas que, tantas vezes, ao aqui nos 
falar dos ensinamentos da Bíblia e da floresta, Marina 
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Silva nos propiciou de uma forma que todos nós res-
peitamos e apreciamos.

Quero aqui também lembrar que, quando da elei-
ção do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, 
estando ele para fazer a escolha de seu gabinete e de 
seus Ministros, foi em sua visita a Nova York, já eleito 
Presidente da República, que ele anunciou suas pri-
meiras duas escolhas: o Ministro da Fazenda, Antonio 
Palocci, e a Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. 
Esse episódio teve grande repercussão internacional 
e resultou, inclusive, no fato de Marina Silva, pouco 
depois e já em razão de seu extraordinário desem-
penho à frente do Ministério do Meio Ambiente, além 
de seu desempenho no Senado Federal, ter sido, por 
exemplo, qualificada pela revista Time como uma das 
pessoas mais influentes no mundo, passando a ter um 
grande reconhecimento internacional, graças também à 
sua interação com o próprio Presidente Lula, o Partido 
dos Trabalhadores e o Governo do qual ela participou 
por cinco anos.

É importante também relembrar que, quando 
em razão de algumas divergências que se tornaram 
públicas sobre a condução do Ministério do Meio Am-
biente, a Senadora Marina Silva, ao deixar o Governo, 
se expressou sempre de maneira muito respeitosa e 
construtiva para com o próprio Presidente Lula e com 
a Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, com a qual 
ela pode ter tido algumas divergências. Mas ela sem-
pre expressou o respeito e o carinho, tão importantes 
nessa convivência construtiva.

Também acompanhei de perto a difícil decisão de 
Marina Silva quando ela deixou o Partido dos Trabalha-
dores. Mas, aqui mesmo, quando ela deu sua entrevista 
coletiva, no edifício do Senado Federal, na sala 2 da 
Ala Nilo Coelho, informando a todos que ela deixava 
o Partido dos Trabalhadores, para depois anunciando 
que se tornaria uma participante do Partido Verde, 
naquela ocasião, tivemos oportunidade de dialogar e 
de transmitir um ao outro o quanto estaríamos sempre 
batalhando por objetivos comuns e por anseios justa-
mente de realização de justiça em nosso Brasil e para 
garantir os direitos à cidadania da maneira mais plena 
para todos os brasileiros e brasileiras.

Eu gostaria, a propósito, de assinalar o estudo 
que foi hoje divulgado pelo Ipea (Instituto de Pesquisas 
Econômicas Aplicadas). Trata-se do Comunicado nº 
63: PNAD 2009 – Primeiras Análises: Distribuição da 
Renda entre 1995 e 2009. O Presidente do Ipea, Prof. 
Márcio Pochmann, assinala como evoluiu a distribuição 
da renda no Brasil entre 1995 e 2009. 

Registro alguns dados desse estudo que são 
muito relevantes para a reflexão que o povo brasileiro 

está por fazer na hora da escolha entre os candidatos 
Dilma Rousseff e José Serra.

Nesse estudo, o Ipea assinala que a distribuição 
da renda inclui todas as rendas de todas as pessoas, 
sua análise engloba uma imensidão de possíveis abor-
dagens. Mas neste texto serão escolhidos três aspectos. 
O primeiro, a análise e decomposição dos fatores da 
queda de desigualdade de 1995 a 2009, com ênfase 
nos doze meses entre setembro de 2008 e 2009; o 
segundo, a queda da pobreza que segue em 2009; e 
o terceiro é o crescimento da renda por vigésimo da 
sua distribuição.

Assinala o Ipea que a desigualdade continua 
caindo, ainda que num ritmo um pouco mais lento. O 
gráfico primeiro mostra que a queda da desigualdade 
de renda domiciliar per capita iniciada de 2001 para 
2002 continua até 2009. 

A evolução do coeficiente de Gini mostra que o 
ritmo dessa queda se reduziu um pouco. De 2001 a 
2008, a desigualdade medida pelo Coeficiente de Gini 
caiu, em média, de 0,70 ponto de Gini ao ano. De 2005 
a 2008, o ritmo foi um pouco mais forte e a desigualda-
de caiu 0,72 ponto de Gini ao ano. Já de 2008 a 2009, 
a desigualdade caiu menos: 0,54 ponto.

Aqui está a queda do coeficiente de Gini de 1995 
a 2009. Vê-se que, de 1994 até o ano 2000, aproxi-
madamente, o coeficiente de Gini ficou em torno de 
0,597, próximo de 0,60, chegou a baixar para 0,591, 
atingindo 0,592 no ano 2001. 

E aí é que justamente se inicia o Governo do 
Presidente Lula, porque a partir de ... Aliás, há que 
se registrar que começa nos últimos anos do governo 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando 
começa a baixar de 0,592 para 0,586. Mas, a partir 
de 2002 a 2003 e a cada ano daí para frente, vai bai-
xando para 0,580, 0,568, 0,565, 0,558, 0,551, 0,544, 
em 2008, e 0,538 em 2009. Portanto, durante todos os 
anos do Governo do Presidente Lula, houve redução 
no Coeficiente Gini de desigualdade e com uma outra 
característica muito importante, que foi justamente 
a diminuição da pobreza absoluta de maneira muito 
significativa.

No item “A pobreza continua caindo fortemente”, 
diz o estudo do Ipea:

Apesar de se referir apenas a uma parte da dis-
tribuição de renda, a análise da pobreza é especial-
mente importante. Os pobres são justamente aqueles 
que pouco ou nada têm, aqueles que se encontram 
em situações de vulnerabilidade, e, portanto, seu bem-
estar é um dos importantes testes civilizatórios para 
qualquer sociedade.

O Gráfico 5 mostra a proporção de pobres se-
gundo três linhas de pobreza diferentes: meio salário 
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mínimo de 2009 per capita (uma linha relativamente 
alta), a linha de pobreza do Bolsa Família quando da 
criação do programa (R$100 per capita em 2004) e a 
linha de pobreza extrema do Bolsa Família, também 
quando de sua criação (R$50 per capita em 2004 – 
uma linha relativamente baixa). A legenda mostra os 
valores em reais de 2009. Os números no final de cada 
série mostram a que porcentagem a taxa de pobreza 
caiu de 1995 a 2009.

A proporção da população brasileira vivendo 
abaixo da linha de pobreza está em forte queda des-
de 2003 [exatamente o primeiro ano do Governo do 
Presidente Lula]. Isso ocorre qualquer que seja a linha 
usada, mas acontece mais acentuadamente usando 
linhas mais baixas. Usando a linha de meio salário 
mínimo de 2009, a pobreza caiu a 64% de seu valor 
de 1995 (não chegou a cair à metade); já usando a li-
nha de R$50 de 2004, a pobreza caiu a 44% do valor 
de 1995. Isso é consequência de uma distribuição de 
renda cada vez mais igualitária.

Não apenas há menos pobres, como as pessoas 
que ainda o são, são menos pobres. O Gráfico 6 mostra 
o hiato de pobreza como porcentagem da renda total 
das famílias. O hiato de pobreza é a renda necessária 
para levar todos os pobres até a linha de pobreza, se 
houver focalização perfeita. 

O hiato de pobreza, portanto, se reduz quando 
há menos pobres ou quando os pobres que restam 
são menos pobres que antes. 

Em resumo:
De 1995 a 2009, houve três períodos claramen-

te diferentes na evolução da distribuição da renda. O 
primeiro, que vai de 1995 a 2001 (ou 1999), se ca-
racteriza por uma estabilidade em todos os sentidos. 
Não há mudanças na desigualdade nem na renda 
média. De 2001 (ou 1999) até 2005, a renda média 
pouco aumenta, mas a queda da desigualdade já é 
fato bem estabelecido. Finalmente, de 2005 a 2009, o 
Brasil passa a ter grandes aumentos de renda ocor-
rendo concomitantemente com a queda continuada 
da desigualdade. 

Esse estudo do Ipea, com dados objetivos, con-
clui que a desigualdade continua caindo em 2009, mas 
em ritmo um pouco menor que nos anos anteriores. 
Enquanto, de 2005 a 2008, o Coeficiente de Gini caiu, 
em média, 0,72 ponto de Gini (x100) ao ano, de 2008 a 
2009, a queda foi apenas de 0,53 ponto. Essa diminui-
ção de ritmo não é preocupante nem indica o início de 
uma tendência de menor redução da desigualdade. A 
redução do ritmo foi resultado apenas de um mercado 
de trabalho negativamente – porém temporariamente 
– impactado pela crise financeira. 

As medidas de combate aos efeitos da crise, como 
o aumento do salário mínimo, parecem ter mitigado os 
efeitos negativos do mercado de trabalho. A pobreza 
continua caindo para todas as linhas.

A queda do hiato de pobreza é tão forte que, hoje, 
ele equivale a pouco mais que 1% da renda, para uma 
linha de pobreza mediana.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Per-
mite V. Exª um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Com muita honra, Senador Antonio Carlos Maga-
lhães Júnior.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – No-
bre Senador, são dois assuntos para comentar com 
V. Exª. O primeiro é que, quando a Senadora Marina 
Silva deixou o Governo, a então Ministra Dilma Rous-
seff teria dito: “Preciso deixar claro que a ex-Ministra 
não representa o projeto do Presidente Lula”. Essa foi 
a declaração da Ministra Dilma. E, agora, qual é a iden-
tidade que existe entre a Ministra Dilma e a Senadora 
Marina? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é 
sobre a questão do índice Gini. Imagine que, de 2003 
a 2008, a economia internacional surfou numa onda 
altamente favorável, e a economia brasileira não sofreu; 
pelo contrário, ela foi ajudada pela economia interna-
cional. Porém, nos anos da década de noventa, nós 
tivemos crises sucessivas. E o senhor diz que, como 
agora a atual crise afetou o mercado de trabalho, hou-
ve um crescimento menor do Coeficiente de Gini. Mas, 
durante o período de Fernando Henrique, nós vimos 
crises e mais crises: a crise mexicana, a crise da Ásia, 
a crise da Rússia e a crise do Brasil. Então, nós sofre-
mos crises atrás de crises, o que, obviamente, impe-
diu... O Plano Real em si seria, digamos, um indutor 
da queda do Coeficiente de Gini. Com as sucessivas 
crises, esse efeito não se deu de forma maior. Mas, de 
2003 para 2008, a crise só veio a estourar em 2008, 
na verdade, vindo a atingir o Brasil entre 2008 e 2009. 
Portanto, há explicações para esse fato. Não foi só a 
ação governamental, porque o Plano Real – aliás, o 
Presidente Lula teve o Bolsa Família – foi fundamen-
tal para que houvesse o início da melhor distribuição 
de renda no Brasil.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Agradeço, Senador Antonio Carlos Júnior.

É fato que o Plano Real criou condições para 
maior estabilidade de preços, mesmo durante períodos 
de crise, tais como os que V. Exª mencionou. Quero 
aqui dizer que é fato que a evolução dos programas 
sociais tiveram início já há muitos anos, na história da 
humanidade e na própria história do Brasil.

No debate entre os candidatos, por vezes se disse 
que quem começou o Bolsa-Escola, o Bolsa Alimenta-
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ção foi o governo de Fernando Henrique. Na verdade, 
nós poderíamos levar em consideração que a defesa 
dos fundamentos dos programas de garantia de renda 
começaram com a humanidade, com Confúcio, com 
Aristóteles, com os princípios de justiça observados e 
513 vezes citados na Bíblia Sagrada, nas parábolas de 
Jesus, na segunda epístola de São Paulo aos coríntios 
– o que colheu muito não tem demais, o que colheu 
pouco não tem de menos –, ou nas observações de 
Thomas More, de Thomas Paine, nas observações de 
Bertrand Russell, até os economistas do mais largo 
espectro. Inclusive, nos anos 1940, 1950, 1960, Josué 
de Castro, Celso Furtado, Caio Prado Júnior e Milton 
Santos argumentavam que era perfeitamente possível 
ao Brasil combinar desenvolvimento com melhoria da 
distribuição da renda e da riqueza. 

Muitas vezes, o próprio Presidente Fernando 
Henrique Cardoso defendeu que esse pudesse ser o 
caminho, e, aqui, no próprio plenário do Senado, de-
batemos o assunto, por exemplo, em 1991, quando da 
votação do primeiro projeto de garantia de renda mí-
nima, através de um imposto de renda negativo, que 
ele próprio encaminhou à votação favoravelmente. E, a 
partir daquele debate, José Márcio Camargo, Cristovam 
Buarque e José Roberto Magalhães Teixeira iniciaram 
as primeiras experiências de renda mínima associadas 
à educação. Inclusive, o próprio Senador Renan Ca-
lheiros, com Ney Suassuna, com José Roberto Arruda, 
aqui, no Senado; e lá, na Câmara, Nelson Marchezan, 
Chico Vigilante e Pedro, Deputado de Goiás.

Eram seis projetos, todos naquela direção, que 
acabaram finalmente gerando o Programa de Renda 
Mínima associado à educação, também denominado 
Bolsa-Escola, que, depois, gerou o Bolsa Alimentação, 
o Cartão Alimentação, o Auxílio Gás. Todos unificados 
e racionalizados no Programa Bolsa Família.

Bom será que... 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Para concluir, Sr. Presidente, caminhemos agora em 
direção àquilo que, por consenso de todos os partidos, 
aprovamos aqui, no Congresso Nacional, e o Presiden-
te Lula sancionou, que é a instituição de uma renda 
básica de cidadania incondicional para todos os bra-
sileiros – se fosse hoje, para os 192 milhões de bra-
sileiros. Isso vai ser alcançado, diz a lei, por etapas, a 
critério do Poder Executivo, até que todos venhamos 
a participar.

Pela experiência prática de um lugar do mundo 
onde existe isso, no Estado do Alasca, o que aconte-
ceu foi a redução da desigualdade, a tal ponto que o 

Alasca se tornou o mais igualitário dos cinquenta Es-
tados norte-americanos.

É a proposição que formulo aqui aos candidatos 
à Presidência, inclusive à querida Dilma Rousseff...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
... que aprofundem o debate sobre como é que vamos 
fazer a transição do Bolsa Família para o Renda Bá-
sica de Cidadania.

Tenho a convicção, Sr. Presidente, de que a Se-
nadora Marina Silva ou apoiará claramente Dilma 
Rousseff ou então dirá a todos: “Tenham liberdade 
de escolher e, tal como eu, escolham o melhor.” Na 
verdade, a melhor, porque quem tanto expressou que 
seria ótimo que o Brasil tivesse uma candidata à Pre-
sidência, daí conclamou todos os brasileiros a terem 
duas mulheres no segundo turno, acredito, vai acabar 
escolhendo uma mulher para governar o Brasil. No 
caso, nossa querida Dilma Rousseff.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/

PRB – PB) – Nobre Senador, V. Exª teve oportunidade 
de falar por mais de 30 minutos, mas, na verdade, eu 
estava ansioso para que V. Exª terminasse, porque há 
outros oito Senadores na fila.

Com a palavra, o Senador Renan Calheiros, pela 
Liderança do PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, em primeiro lugar, quero subscrever o re-
querimento do Senador Alvaro Dias, em nome da Li-
derança do PMDB. Um requerimento que propõe um 
voto de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Aécio 
Ferreira da Cunha, pai do ex-Governador, Senador 
eleito pelo Estado de Minas Gerais, Aécio Neves, ocor-
rido no último domingo, 3 de outubro. Subscrevo-o, Sr. 
Presidente, em nome da Liderança do PMDB. 

O pai de Aécio Neves, Governador de Minas, 
Aécio Cunha, nasceu em Teófilo Otoni, em 1927, e 
exerceu os mandatos de Deputado Estadual e Depu-
tado Federal. Foi também Presidente do Conselho de 
Administração do Banco de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e foi conselheiro também de 
Furnas Centrais Elétricas e da Companhia Energética 
de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, tive a satisfação de ser amigo e 
de ser contemporâneo do saudoso Aécio Ferreira da 
Cunha.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com muita 
honra e sentimento do dever cumprido que, como Líder 
do PMDB, ocupo esta tribuna para celebrar a grande 
festa da democracia, quando mais de 130 milhões de 
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brasileiros foram às urnas escolher seus representantes 
de forma direta, democrática, legítima, ordeira, madura. 
Nunca é demasiado fazer essa saudação.

Nossa democracia, apesar de jovem, já apresenta 
robustez das nações mais tradicionais do Planeta e, 
portanto, Sr. Presidente, deve ser mesmo reverencia-
da. Nosso sistema de votação e apuração é elogiado 
por vários países no mundo inteiro.

Quero ainda fazer uma referência especial a to-
dos que viabilizaram as eleições brasileiras: a Justiça 
Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, os TREs, juízes, 
mesários, fiscais, policiais, a militância dos partidos, 
enfim, Sr. Presidente, todos aqueles que colaboraram 
para outro bom exemplo de cidadania.

Quero também, do fundo do coração, fazer um 
agradecimento muito especial, uma homenagem sin-
cera ao povo de Alagoas, que confiou no nosso traba-
lho e me honrou, pela terceira vez, com seu voto, para 
representar o Estado aqui, no Senado Federal.

Posso garantir àqueles que me concederam 
840.809 votos – uma votação, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, superior à quantidade de votos que obtive 
na última eleição que disputei – que não os desapon-
tarei, que vou lutar diariamente para continuar levando 
investimentos, desenvolvimento e crescimento econô-
mico para o Estado.

Alagoas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, merece 
e vai crescer no ritmo do Brasil. Precisamos deixar de 
ser um elo perdido, e isso, Sr. Presidente e Srs. Sena-
dores, só será possível com muito trabalho, com muita 
luta, com muita determinação. 

Devemos homenagear, sobretudo, toda socieda-
de brasileira, cujas responsabilidade e civilidade são 
renovadas a cada pleito. Sabemos que a democracia 
representativa é de longe o melhor modelo de que dis-
pomos, e a prova de que a sociedade confia firmemente 
na democracia é a assiduidade das eleições. Apesar 
de tantos sobressaltos, a sociedade vem reiterando 
sua crença e confiança nas instituições brasileiras de 
forma sistemática. 

A eleição de domingo último registrou, Sr. Pre-
sidente e Srs. Senadores, uma abstenção de 18%, 
percentual que vem se repetindo nos últimos pleitos. 
Outras modalidades de voto que podem encobrir desa-
pontamento, descrédito ou reprovação às instituições 
também se mantiveram dentro das séries históricas. 
Os votos em branco, por exemplo, caíram para 3%, e 
os votos que podem abrigar sinais de protesto, os vo-
tos nulos, registraram 5%, também dentro dos níveis 
recentes das eleições nacionais. Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, são manifestações eloquentes da credibi-
lidade das instituições.

Em nome do PMDB, como seu Líder no Sena-
do Federal, eu gostaria de realçar o desempenho do 
Partido, que, mais uma vez, mereceu a confiança do 
eleitor e reafirmou sua credibilidade, seu caráter na-
cional, sua aceitação. 

Os resultados, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, não poderiam ser mais confortáveis e mais 
auspiciosos, apontando que o PMDB fez a escolha 
correta ao apoiar um projeto que transformou o Brasil 
e que recolocou o País no rumo do crescimento eco-
nômico, da distribuição de riquezas e da diminuição 
da pobreza.

Afastando-se, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, das vozes agourentas, a eleição do último do-
mingo demonstrou a pluralidade das forças políticas 
com oscilações naturais do Congresso Nacional, e 
nos governos estaduais, com uma vantagem, claro 
– mas apenas uma vantagem, consequência natural 
da democracia –, das forças políticas que sustentam 
o Governo. 

Houve um sensível crescimento no Congresso 
Nacional dos partidos que apóiam o Presidente Lula 
e estão com a candidatura da Ministra Dilma Rousseff 
para a Presidência da República. 

Na Câmara dos Deputados, essas legendas, Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, alcançaram 383 
Cadeiras de um total de 513 vagas, o que representa 
70% da composição da Câmara dos Deputados. Isto, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se repetiu aqui 
no Senado Federal, pois estavam em disputa 54 Ca-
deiras, sendo que 43 destas 54 Cadeiras foram pre-
enchidas com aliados do Governo Lula. 

Portanto, Sr. Presidente, quero repetir, para o te-
lespectador, para o ouvinte da Rádio Senado, para os 
Senadores que estão no plenário ou em outras depen-
dências da Casa, que estavam em disputas 54 Cadei-
ras aqui no Senado Federal, e 43 destas 54 Cadeiras 
foram preenchidas com aliados do Governo Lula. 

Agora, Sr. Presidente, os Senadores que se aliam 
às propostas do atual Governo, somam, aqui no Sena-
do, 56 Cadeiras, o equivalente a 69% da Câmara Alta, 
apenas 1% abaixo da composição da Câmara dos De-
putados, que chegou – repito – a 70% dos votos. 

A Ministra Dilma e o Presidente Michel Temer fize-
ram uma campanha elegante, madura e respeitosa. Em 
suas viagens pelo Brasil, nos programas de televisão 
e no radio, mostraram realizações, obras, resultados 
no emprego, resultados nos salários, na infraestrutu-
ra, na moradia, no Bolsa-Família e apresentaram, Sr. 
Presidente, sobretudo, propostas, muitas propostas, 
para continuarmos avançando no Brasil. Por isso, a ex-
Ministra Dilma obteve a expressiva maioria de votos e 
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venceu, Sr. Presidente, em dezoito Estados da Fede-
ração contra oito Estados vencidos pela população. 

Aqui no Distrito Federal, venceu a Senadora e 
ex-Ministra Marina Silva, que tem, Sr. Presidente, aqui 
nesta Casa todos nós sabemos – Senador Flexa Ri-
beiro “campeoníssimo” de voto, no Brasil, parabéns a 
V. Exª –, uma história de luta política, que tem o res-
peito do Senado Federal e tem – todos sabem – muita 
afinidade com o Presidente Lula. 

A campanha de Marina, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, é um marco, um exemplo para o País. 
Ela foi elegante, propositiva, convincente, refletiu sobre 
a realidade do Brasil e se recusou, Sr. Presidente – é 
importante destacar isso –, a engrossar o vale-tudo, 
que marca as campanhas presidenciais. Essa nova 
mentalidade, a mentalidade que foi incorporada, ma-
terializada pela Senadora Marina Silva, é elogiável, 
portanto, sobre todos os aspectos. 

Nesse segundo turno, vamos para as ruas com 
muita determinação. Vamos aprofundar as comparações 
e exibir ao País a melhoria das estatísticas socioeco-
nômica do Brasil: o aumento real dos salários em mais 
de 90% das categorias; o incremento real e histórico do 
salário mínimo, coisas que, assim, Sr. Presidente, em 
todos os momento o Senado Federal esteve na defe-
sa desses princípios, dessas mudanças. Recordo-me, 
como Presidente do Senado, criarmos uma comissão, 
que foi Presidida pelo Senador Paulo Paim, que pro-
punha uma política para reajustar o poder de compra 
do salário mínimo, política que foi levada pelas cen-
trais sindicais, pela comissão, pelo Paulo Paim para o 
Presidente Lula, que incorporou, Sr. Presidente, essa 
recuperação do poder de compra do salário mínimo. 
Recordo-me que nas outras eleições presidenciais o 
debate era, sobretudo, marcado pela promessa de 
cada candidato de que pagaria um salário mínimo de 
até US$100. Era o máximo que o FMI e que algumas 
pessoas achavam que a economia podia pagar. Mui-
tos diziam que não podia ter um salário mínimo maior, 
porque a Previdência Social quebraria, porque os Mu-
nicípios quebrariam. E essa fórmula, essa política, foi 
levada adiante, e nada quebrou, e melhorou a condição 
de vida do povo brasileiro. Pelo menos, Sr. Presidente, 
essa é a percepção que todas as pesquisas de opinião 
pública refletem. Mas assim: o aumento real dos sa-
lários em mais de 90% das categorias; o incremento 
real do salário mínimo, como dizia; a criação de mais 
de 15 milhões de novos empregos; a efetiva redução 
da pobreza; a distribuição de renda verdadeira; e o 
respeito mundial conquistado pelo Brasil. 

Para nós, que estivemos à frente do PMDB aqui 
no Senado Federal, é com satisfação, Sr. Presidente, 
que observamos a eleição de 17 Senadores, soman-

do 21 Senadores a representação do nosso Partido 
nesta Casa, o Senado Federal, uma representação, 
como sabe V. Exª, maior do que a representação atu-
al. Foram eleitos ainda 79 Deputados Federais – a se-
gunda maior bancada da Câmara Federal – e quatro 
Governadores em primeiro turno: o Governador Sér-
gio Cabral, o Governador André Pucinelli, o Governa-
dor Silval Barbosa e a Governadora Roseana Sarney. 
Quero cumprimentar todos os Governadores eleitos, 
mas especialmente a estes quatro Governadores do 
PMDB, que se elegeram no primeiro turno. Faço isso 
como Líder do Partido, em nome de toda a bancada 
do PMDB nesta Casa.

Novamente cumprimento o Governador Sérgio 
Cabral, André Puccinelli, Silval Barbosa e Roseana 
Sarney.

Outros três Governadores, Presidente – Confúcio 
Moura, Íris Resende e José Maranhão – disputarão o 
turno suplementar, além de seis Estados – é importan-
te destacar isso –, onde Governadores foram eleitos 
em coligação com o PMDB, exatamente Amazonas, 
Ceará, Espírito Santo, Piauí, Santa Catarina e Sergipe. 
Em outros dois Estados, o PMDB, coligado com outras 
legendas, vai disputar o 2º turno, como é o caso, Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, do Distrito Federal 
e da minha querida Alagoas. O PMDB, nesses dois 
outros Estados coligados, vai enfrentar o 2º turno aqui 
no Distrito Federal e em Alagoas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço um 
atalho obrigatório para lamentar – e é importante dizer 
isso da tribuna do Senado Federal – verdadeiramente 
o nosso progressivo processo de judialização da polí-
tica. A delonga na decisão sobre candidatura, Sr. Pre-
sidente, gerou prejuízo de toda ordem. Muitos desses 
prejuízos são irreparáveis. Em Alagoas, por exemplo, 
não foi diferente. 

Apoiamos, como o Senado sabe, o Governador 
Ronaldo Lessa, como uma firme convicção. Ele tem 
– e por isso o apoiei e continuo apoiando com muita 
satisfação – o melhor perfil para resgatar Alagoas e 
fazer com que o Estado ande no mesmo compasso 
econômico e social de todo o Brasil.

Enfrentamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
uma campanha difícil, uma campanha complexa, uma 
campanha suja, recheada de papéis apócrifos, DVDs 
falsos, inúmeras falsidades! 

E a Justiça, Sr. Presidente – e essa “judicializa-
ção” é muito ruim sobretudo por isso –, pronunciou-
se sobre a candidatura de Ronaldo Lessa – pasmem 
com isso! – só na antevéspera da eleição e confirmou, 
Sr. Presidente, nesse pronunciamento apenas na an-
tevéspera da eleição, o que todos sabiam: a legali-
dade da candidatura de Ronaldo Lessa. Imaginem: a 
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campanha inteira nós passamos esperando pela de-
cisão, pelo pronunciamento da Justiça. Essa decisão 
só aconteceu na quinta-feira à noite, na antevéspera 
da campanha eleitoral; portanto, já depois do horário 
gratuito de televisão.

O caso de Alagoas, Sr. Presidente, por tudo isso, é 
surpreendente. Atente para isso, preste atenção no que 
eu vou dizer: Ronaldo Lessa, quando era Governador e 
não era candidato a nada, portanto, repito, quando era 
Governador do Estado, não era candidato a nada, foi 
condenado por dar e pagar um aumento salarial para 
os professores. Ele, quando era Governador, não era 
candidato a nada, deu um aumento aos professores no 
Dia dos Professores. A eleição era um pleito municipal, 
e ele foi condenado a uma condição de inelegibilidade. 
Por isso passou três anos como inelegível, quando em 
muitos lugares ele teria apenas recebido uma multa, 
ou seja lá o que for. Friso, Sr. Presidente, que ele não 
era candidato; ele era Governador do Estado. No Dia 
dos Professores, ele anunciou um aumento para os 
professores de todo o Estado e pagou o aumento. Por 
isso, foi condenado a três anos de inelegibilidade.

Como disse, o reconhecimento aos professores 
no dia da categoria poderia – queria repetir – até ge-
rar, no limite, uma multa. Foi isso que aconteceu em 
vários Estados da Federação. Poderia gerar uma multa 
porque deu um aumento. Não era eleição, ele não era 
candidato, mas deu um aumento no Dia dos Professores 
e pagou esse aumento como Governador do Estado. 
Em alguns lugares, isso poderia até gerar uma multa, 
mas lá, em Alagoas, infelizmente, com Ronaldo Lessa, 
gerou três anos de inelegibilidade. Três anos de inele-
gibilidade! Punição, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que foi extinta em 2007. Essa punição de três anos 
de inelegibilidade foi extinta em 2007, ano a partir do 
qual Ronaldo Lessa ficou apto a ser votado. Portanto, 
já havia cumprido aquela condição de inelegibilidade. 
Aquela decisão já havia se exaurido desde 2007. Mas 
apenas na quinta-feira, já fora do horário gratuito, a can-
didatura foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
o que provocou, Sr. Presidente, muitos danos.

No próprio julgamento do Tribunal Superior Elei-
toral, muitos Ministros disseram que a delonga, a de-
mora na decisão, indiscutivelmente, ajudaria o voto 
útil, e foi assim. Esse estímulo ao voto útil foi o grande 
adversário que tivemos no primeiro turno da eleição, 
porque, nessa confusão de ficha suja e ficha limpa, 
eles incluíam no debate o candidato a Governador de 
Alagoas, que havia recebido a condição de inelegibi-
lidade, porque, quando Governador, havia dado um 
aumento aos professores no dia da categoria, num 
processo de eleição municipal.

Os adversários, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
chegaram ao despudor de veicular uma peça na TV 
como se fosse uma mensagem institucional da Justiça 
Eleitoral, afirmando que Ronaldo Lessa não poderia 
ser candidato. Repito: os adversários chegaram a vei-
cular na campanha eleitoral uma peça como se fosse 
um aviso da Justiça Eleitoral! Isso teve de ser retirado 
depois de dias de veiculação. Era como se fosse um 
aviso do TSE de que o Ronaldo Lessa, por ter dado, 
repito, o aumento aos professores no Dia dos Profes-
sores, não poderia ser candidato e de que, se as pes-
soas votassem no Ronaldo Lessa, elas iriam perder 
o voto, porque o Ronaldo Lessa não poderia ser can-
didato. Foram milhões e milhões de panfletos e DVDs 
distribuídos no Estado de Alagoas, em todos os bairros 
de Maceió. Imaginem o que significa isso no processo 
eleitoral! Vejam o absurdo em que tudo isso redundou! 
Era, Sr. Presidente, assim, o desespero dos adversá-
rios, o limite do desespero dos adversários. 

Os eleitores de Lessa, portanto, passaram toda 
a campanha eleitoral, do primeiro ao último dia, na dú-
vida, inseguros e atemorizados. Mas, Sr. Presidente, 
graças a Deus, ao final e ao cabo, prevaleceu a ver-
dade contra tudo, contra todos.

Agora, vamos caminhar firmes para a vitória no 
segundo turno, quando a disputa, sem dúvida, é mais 
equilibrada, mais democrática, mais igualitária, com o 
mesmo tempo na TV, com o mesmo tempo no rádio.

Eu quero aqui, Sr. Presidente, informar que hoje, 
durante o café da manhã com a base aliada, que tive-
mos lá no Palácio da Alvorada, o Presidente Lula ga-
rantiu que vai a Alagoas quantas vezes for necessário 
para ajudar na candidatura de Ronaldo Lessa, postura 
muito coerente, já que Lula foi o Presidente que mais 
prestigiou Alagoas nos últimos anos, seja com visitas, 
seja com apoio, com solidariedade, com investimentos 
nas enchentes.

Todos os investimentos que acontecem em Ala-
goas, sem exceção, são investimentos do Governo 
Federal. Todos, sem exceção, ou são investimentos 
do Governo Federal ou são investimentos feitos com 
empréstimo contraído junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, aprovado por 
todos nós aqui, no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Senador, nós pernambucanos todos gos-
tamos muito de Alagoas. É por isso que o Lula....

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Obri-
gado, Senador Roberto Cavalcanti.

No resto do País, Sr. Presidente – e já estou en-
cerrando –, o desempenho do PMDB reforça uma evolu-
ção, uma trajetória de sucesso que se viu nas eleições 
municipais, em que o PMDB elegeu o maior número 
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de prefeitos e vereadores do Brasil. O eleitor vem, sis-
tematicamente, reposicionando o PMDB no centro das 
grandes decisões nas três esferas de poder.

Esses resultados muito positivos são, como eu 
disse no início, motivo de celebração, mas sobretudo, 
Sr. Presidente, de uma profunda reflexão sobre nossa 
responsabilidade, disposição de perseverar e vontade 
de acertar.

O PMDB deixou no passado suas hesitações, 
dubiedades, e embarcou, Sr. Presidente, num projeto 
que está mudando o Brasil, que está transformando 
o Brasil, que está revolucionando o País. Os resulta-
dos, quantitativos e qualitativos, ficaram, como todos 
sabem, já disse aqui, acima das nossas expectativas. 
Nós do PMDB nunca faltamos e nunca faltaremos ao 
Brasil. Nós nunca faltaremos ao Brasil. Nós nunca fal-
taremos à democracia.

Vamos juntos, Sr. Presidente, agora, nos dedi-
car de corpo e alma, integralmente, para eleger Dil-
ma, a primeira mulher que chegará à Presidência da 
República.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela generosida-
de, pela gentileza. Eram essas as informações que eu 
queria dar ao Senado e ao País.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Senador Renan Calheiros, V. Exª, como 
Líder do PMDB, merece todas as atenções. Em meu 
nome pessoal, eu gostaria de parabenizar V. Exª pela 
brilhante eleição, pela chancela popular por que pas-
sou agora em Alagoas, uma eleição dificílima. Todos 
sabem que a eleição de Alagoas talvez tenha sido uma 
das mais difíceis do Brasil.

Fiz uma constatação aqui – minha origem é Eco-
nomia –, então a expectativa de vida que dou a V. Exª 
é de pelo menos cem anos, como 25% de cem anos, 
um quarto de sua vida, V. Exª vai passar só com a con-
clusão do terceiro mandato.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL ) – Eu 
agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Porque são oito por três vezes. Eu queria 
parabenizar V. Exª por ser um dos 43 em 54 cadeiras 
disputadas, vitoriosas, na coligação que apoia V. Exª 
e que apoia o Presidente Lula.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – É. 
Esse é um dado... Muito obrigado a V. Exª pela inter-
venção, pelas palavras, pelos estímulos em todos os 
momentos – em todos os momentos! Muito obrigado. 
Devo muito a esta Casa e devo também muito, muito 
mesmo, a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Nós somos amigos, independentemente 
das trovoadas e tempestades.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Muito 
obrigado, muito obrigado. Mas é importante, como eu 
dizia, celebrar esta vitória aqui no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Parabéns.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Das 
54 cadeiras, as forças aliadas ao Presidente Lula...

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Quarenta e três.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – (...) 
ganharam 47.

O SR. PRESIDENTE (Bloco/PRB – PB) – Não 
é fácil.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Não 
é fácil. Um grande abraço.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Não é fácil. Parabéns.

Como orador inscrito, chamo para a tribuna o 
Senador Belini Meurer.

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, venho mais uma vez a 
esta tribuna, e desta vez para parabenizar o Ministério 
da Educação, que tomou uma atitude rigorosa, cora-
josa, que precisava ser tomada já há muito tempo. Na 
verdade, está referendando as decisões tomadas pelo 
Conselho Nacional de Educação.

O Conselho Nacional de Educação, Senador Su-
plicy, tomou algumas medidas importantes para a edu-
cação no Brasil. Há muito tempo as universidades eram 
criadas sem quaisquer condições. Qualquer instituição 
de ensino superior era transformada em universidade 
sem qualquer condição de ser universidade e, muitas 
vezes, um professor com apenas a titulação de gradu-
ado numa determinada área estava lecionando para 
os seus iguais. Na verdade, a pessoa saía do curso 
superior e, em seguida, já começava a lecionar para 
os seus, da mesma forma. E isso era muito difícil.

O que acabou acontecendo é que, hoje, o Mi-
nistro da Educação está assinando uma nova regra 
para as universidades. As universidades têm até 2016 
para se adequarem. Elas precisarão ter dois cursos de 
doutorado e quatro cursos de mestrado se quiserem 
continuar na condição de universidade. Se elas não 
tiverem dois cursos de doutorado e quatro de mestra-
do, elas perderão essa classificação de universidade; 
poderão ser rebaixadas à condição de faculdade ou 
de centro universitário.

A grande importância disso é que, nos gover-
nos anteriores, houve um desleixo, para dizer pouco, 
com o sistema universitário, Senador Cavalcanti. Era 
possível criar uma universidade sem condições de 
ser. Por isso, pelo Brasil inteiro, começaram a criar 
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universidades sem quaisquer condições. Isso é ruim, 
porque tenho para mim que a universidade é o centro 
de excelência de uma sociedade. Se nós não tivermos 
universidades com condições, qualidade, universida-
des que tenham como ponto principal a pesquisa e a 
extensão para se aliar ao ensino, não teremos uma 
educação de qualidade.

Aliás, precisamos começar, Senadora Níura, a 
investir nas universidades se quisermos ter uma uni-
versidade, se quisermos ter uma sociedade melhor 
para daqui a alguns anos. O melhor médico é aquele 
que passou por uma boa universidade, o melhor advo-
gado é aquele que passou por uma boa universidade, 
o melhor engenheiro, o melhor professor e o melhor 
político passaram por boas universidades.

Então, se queremos ter condições, qualidade 
para o nosso povo, precisamos prezar pela educação 
universitária. Isso é de extrema importância. Claro, eu 
acredito que é preciso também que se dê condições a 
esses professores. Não adianta agora o Ministério da 
Educação fazer essas exigências em todas as univer-
sidades se os professores dessas universidades todas 
também não tiverem condições de fazer pesquisa, de 
fazer extensão para poder dar qualidade ao seu ensi-
no. É preciso que haja bons salários; é preciso que os 
professores tenham condições efetivas de trabalho.

Eu acredito que, se nós pensarmos dessa for-
ma, nós teremos uma educação de mais qualidade e, 
tendo uma educação de mais qualidade, estaremos 
investindo na sociedade como um todo.

Então, eu quero parabenizar o Ministério da Edu-
cação por essa atitude. É claro que já se levantam vozes 
contrárias. Eu tenho medo do lobby das universidades 
privadas, que vão trabalhar contra essas medidas. Mas 
acredito que é importante, que é necessário investir na 
universidade. Se nós não investirmos na universidade, 
não dermos condições para que professores tenham 
pesquisa de qualidade, que tenham extensão de qua-
lidade, se nós não fizermos isso, se a sociedade não 
investir na sua universidade, não precisamos pensar 
em mais nada.

Aliás, nos últimos tempos, foi grande o número 
de universidades criadas. Foi grande! Uma coisa meio 
solta. Criavam-se e ainda se criam. É preciso que al-
guém proíba esse crescimento meio solto, perdido, de 
universidades em todos os pontos.

Espero e torço para que essas medidas deem 
certo. Espero que elas contribuam para que nós te-
nhamos universidades de mais qualidade daqui para 
frente, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/

PRB – PB) – Parabenizo V. Exª, inclusive pelo pragma-

tismo. Alguns Senadores se estendem, mas V. Exª teve 
a competência de, em menos de dez minutos, transmitir 
sua mensagem. Os Senadores inscritos agradecem.

Para uma comunicação inadiável, convido a Se-
nadora Níura Demarchi.

Encerradas as comunicações inadiáveis, volta-
se à lista de oradores inscritos e à dos inscritos pelas 
lideranças.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, Srª Senadora, Srs. Senadores, 
é com grande alegria e com muita honra que repre-
sento o Estado de Santa Catarina num momento tão 
importante, em que o projeto catarinense foi vitorioso, 
numa aliança iniciada em 2002 no Estado, capitanea-
da na plenitude do direito constitucional, do direito de 
votar de todo o povo catarinense, de todo o povo que 
vota como dever de cidadão e que amplia seu exer-
cício cívico individual em favor de toda a coletividade. 
Estamos falando do voto obrigatório, que poderia ser 
facultativo em determinado momento, quando o cres-
cimento da representação, o crescimento da plenitude 
da democracia assim o exigisse. Mas, hoje, com o voto 
obrigatório, Santa Catarina demonstrou nas eleições, 
nas urnas do Estado, que caminha num processo evo-
lutivo desde as eleições para o Governo do Estado de 
2002. Houve o comando de Luiz Henrique da Silvei-
ra, do PMDB, com Leonel Pavan, do meu Partido, o 
PSDB, seguido do PPS, naquela ocasião, capitaneado 
pelo então Deputado Federal Fernando Coruja, e dos 
demais partidos que se aliaram naquele projeto, um 
projeto inovador de descentralização administrativa e 
política do Estado.

A partir de 2006, novamente, congratula-se todo o 
povo catarinense com esse modelo, realmente quebran-
do todos os paradigmas administrativos do Estado de 
Santa Catarina, que foi avaliado positivamente não só 
por todo o povo catarinense, mas também pelo Demo-
cratas, Partido que passou a integrar, a partir de 2006, 
esse grande projeto político para Santa Catarina.

Mais uma vez, renovou-se, naquela eleição, com 
o voto participativo de toda a população catarinense, 
um mandato reelegendo Luiz Henrique da Silveira, Le-
onel Pavan e Colombo, o grande Senador catarinense 
que, neste momento, congratula-se com todo o povo 
brasileiro, com todo o povo daquele Estado, por ter 
sido eleito Governador de Santa Catarina.

Nosso Estado, que se compõe de várias etnias, 
da brava gente brasileira e de várias nações, é um Es-
tado de legalidade, Sr. Presidente, que tem um amor 
muito grande pelo seu trabalho, pela preservação da 
ética e pela educação e um amor descomunal pela 
cultura. Santa Catarina é amante da cultura, é amante 
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extremada da natureza. Tem amor ao esporte, porque 
lá se revelaram grandes esportistas deste País. É um 
Estado que preza as instituições democráticas e que 
tem como sagrada a licitude dos atos da administração 
pública. É um povo que não se coaduna com subter-
fúgios nem com atos espúrios.

O povo, neste último dia 3 de outubro, deu a vitória 
a três grandes filhos catarinenses. Para a majoritária, 
foi eleito Raimundo Colombo, da nossa querida região 
serrana, do Município de Lages. Foi, por três vezes, 
Prefeito de Lages, Deputado Estadual e Senador da 
República e, hoje, é eleito representante daquele Es-
tado, com muito orgulho, para exercer o seu mandato 
a partir do ano que vem. De todo modo também, o ex-
Governador Luiz Henrique da Silveira, do PMDB, teve 
sua cadeira garantida fortemente no Senado Federal, 
por todo o povo catarinense. Esse homem fez sua tra-
jetória política em Joinville, a maior cidade catarinense, 
de que muitas vezes foi Prefeito. Esse homem honra o 
Estado e o País pela representação de estadista que 
tem. Nosso amigo e querido Deputado Federal Paulo 
Bauer, essa figura política, jovem ainda, está dentro do 
meu Partido há pelo menos cinco anos. Esse Partido 
reservou-lhe o direito de ser Senador da República, e 
ele ocupará, honrosamente, a cadeira deixada pelo hoje 
Governador Leonel Pavan. Ele se juntará aqui com o 
Senador Luiz Henrique da Silveira. Paulo Bauer, com 
todo o seu entusiasmo, foi grande Deputado Federal 
e grande Secretário da Educação do nosso Estado. 
Ele está trazendo às cadeiras do Senado todo o seu 
dinamismo, toda a sua postura e ética e toda uma tra-
jetória de ficha limpa no meio da política catarinense 
e também do Brasil.

Quero cumprimentar os quarenta Deputados 
Estaduais eleitos e os nossos dezesseis Deputados 
Federais, que, certamente, farão sua representação 
à altura de todo o povo brasileiro no Congresso Na-
cional e também na Assembleia Legislativa do nosso 
Estado.

Ressalto, Sr. Presidente, a importância desse 
voto e o povo, que exerceu, de fato, seu poder e que 
elegeu pela maioria. Do mesmo modo, saúdo o povo 
catarinense e os seus 4.538.981 eleitores, que foram 
às urnas catarinenses, e 52,72% escolheram Raimun-
do Colombo. Tenho a certeza, Sr. Presidente, de que 
essa vantagem, esse apoio maciço recebido nas urnas 
não se deu em detrimento, mas a favor do povo cata-
rinense. Havia duas concorrentes também à altura do 
povo catarinense. Foram duas concorrentes honrosas 
a Deputada Federal Angela Amin e a Senadora catari-
nense Ideli Salvatti. Lá houve realmente um processo 
democrático, uma eleição limpa, fortemente imbuída 
dos debates e dos projetos para o povo catarinense.

Tenho a certeza de que essa aliança, de que 
esses 52,72% dos votos válidos do meu Estado es-
tarão com José Serra, assim como 45,78% dos votos 
no Estado foram para José Serra, o que lhe deu a 
grande possibilidade, junto com Marina Silva, de ir ao 
segundo turno.

Certamente, vitoriosos estarão no segundo tur-
no, porque perceptível, Sr. Presidente, foi a resposta 
das urnas: mais de 52% dos 130 milhões de brasilei-
ros também querem um novo Governo. Ainda que a 
eleição tenha ido para o segundo turno, sabemos que 
52% nessa grande maciça votação queriam uma nova 
proposta de Governo.

Refiro-me ao exemplo de Santa Catarina, e não 
me posso furtar aqui de considerá-lo. A maioria traba-
lhadora deste País com carteira assinada, Senadora 
Marisa Serrano, encontra-se em Santa Catarina. A 
maioria tem sua carteira assinada, ou seja, a dignida-
de social, da qual o povo precisa. Em Santa Catarina, 
encontra-se, Sr. Presidente, uma organização social 
e política que se eleva pela postura de seus represen-
tantes, de seus empreendedores, tanto em pequenas 
empresas e em cooperativas rurais, como em gigantes 
exportadoras. E meu Município, Jaraguá do Sul, é um 
desses, e o nome de uma dessas empresas é Weg.

Os avanços alcançados se devem ao poder de 
seu povo, às suas mentes evoluídas e ao contexto his-
tórico de superação. Isso é o que se deseja a toda a 
Nação. Assim como Santa Catarina deve respeitar o 
legado de desenvolvimento econômico deixado pelo 
então Presidente Fernando Henrique Cardoso a todo 
o nosso País, da mesma forma, deve respeitar o le-
gado do Presidente Lula por todo o seu trabalho no 
desenvolvimento social.

Deverá haver, nesse segundo turno, sem sombra 
de dúvidas, a inflexão, palavra trazida pelo Senador 
eleito do Distrito Federal Cristovam Buarque. Deve 
haver a inflexão do equilíbrio econômico e social e da 
sustentabilidade, que terá a marca nacional de José 
Serra e da gigante Senadora Marina Silva, essa gran-
de mulher brasileira. O mesmo desejo terá o Brasil, o 
mesmo desejo que se ouve em Santa Catarina. Com 
certeza, essa votação se repetirá, Senador Neuto De 
Conto, nosso Senador catarinense que retorna a esta 
Casa, com quem terei a alegria de dividir ainda os 
próximos dias que me restam aqui, já que depois o 
Senador Casildo Maldaner ocupará esta tribuna, neste 
Congresso Nacional.

Quero aqui, Sr. Presidente, deixar este registro 
do voto catarinense, da força do povo catarinense e 
do reconhecimento e do acolhimento das coisas boas 
que existiram de ambos os lados deste País, nessa 
trajetória dos últimos dezesseis anos da República. 
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Tenho a certeza de que, no próximo momento que 
virá, essa inflexão será realizada e que dois nomes 
estarão certamente juntos nessa eleição que abrimos: 
queremos, de todo o coração, que sejam vencedores 
o nosso então candidato a Presidente, José Serra, e 
também a candidata Marina Silva.

Senador Neuto De Conto, ouço V. Exª.
O Sr. Neuto De Conto (PMDB – SC) – Eminente 

Senadora Níura, cumprimento V. Exª por esse relato 
extraordinário que faz de Santa Catarina, das pessoas 
que dirigem aquele Estado e principalmente daqueles 
que lograram êxito conosco nas eleições majoritárias e 
proporcionais, dando maioria para o Governo de Santa 
Catarina na Assembleia, na Câmara dos Deputados 
e no Senado da República. Com a eleição do nosso 
companheiro Senador Raimundo Colombo, estamos 
elegendo Casildo Maldaner, que é seu primeiro suplen-
te, para os próximos quatro anos. Esse Estado tem so-
mente 1% do território nacional, mas é o quinto maior 
produtor de alimentos e o sétimo maior contribuinte do 
País. Esse Estado inspira poesia e tem alicerçadas no 
trabalho a força de sua gente e as grandes conquis-
tas. Mas eleições não se ganham somente porque a 
sociedade quer. Eleições se ganham com trabalho. E 
o trabalho por meio da descentralização do Governo 
Luiz Henrique é que fez com que todas as cidades, 
todos os Municípios de Santa Catarina tivessem aces-
so asfáltico e com que todas as residências em Santa 
Catarina tivessem energia elétrica. Santa Catarina foi 
colocada à vista do mundo por suas potencialidades 
econômicas, sociais, políticas, culturais. Por isso, tenho 
a alegria de aparteá-la, nesse belo discurso que trans-
mite a dimensão da qualidade da eminente Senadora 
que aqui representa os catarinenses. Mas eu queria 
tomar mais um minutinho do seu discurso.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Pois 
não, Senador.

O Sr. Neuto De Conto (PMDB – SC) – Quero fa-
zer uma homenagem muito forte à mulher catarinense, 
por intermédio de V. Exª e também por intermédio da 
nossa querida Senadora Selma Elias, que me substi-
tuiu nesta Casa com bravura. Essa mulher de garra, 
essa mulher de guerra, essa mulher professora, na 
militância político-partidária no MDB e no PMDB, che-
gou a ser a Presidente do PMDB Mulher e chegou a 
liderar vários processos. Por todas as suas conquistas, 
ela fez parte da nossa chapa, para sermos vitoriosos 
juntamente com o Governador Leonel Pavan. Por isso, 
pela sua história de vida, pelo seu passado de lutas, 
pelas suas conquistas, realizadas principalmente na 
ideologia e na sua formação forte, é que quero aqui 
cumprimentá-la, saudá-la e dizer da alegria que tenho 
por esse período curto em que ela aqui esteve, mas no 

qual demonstrou à sua Imbituba, à nossa Santa Catari-
na e ao Brasil a força da mulher daquela terra. Por isso, 
quero aqui parabenizá-la, aplaudi-la e homenageá-la 
por tudo que fez de bom nesta Casa. E, igualmente, 
eu o faço em relação a V. Exª.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Obri-
gada, Senador.

Quero fazer aparte, então, no seu aparte, agra-
decendo-lhe e também deixando aqui meu registro da 
participação da Senadora Selma Elias. Essa Senado-
ra engrandeceu, sem sombra de dúvida, o Senado 
Federal. Essa mulher é tão aguerrida quanto a nossa 
querida Anita Garibaldi, das proximidades da sua ter-
ra, da sua Imbituba. Essa mulher sempre levantou a 
bandeira, Senador Cristovam Buarque, da educação, 
assim como faz o senhor diante de todo o nosso País. 
A essa Senadora temos de agradecer por ter feito uma 
grande história dentro do PMDB catarinense, por ter 
agregado toda a personalidade feminina, esse gêne-
ro tão importante para a política. Dentro dela, há uma 
grande luz, uma luz de trabalho. A Senadora Selma 
Elias passou por aqui por um período de sessenta dias, 
mas, certamente, foi tão aguerrida quanto um Senador 
que permanece aqui durante oito anos. As marcas das 
pessoas realmente ficam. As pessoas deixam suas 
digitais, independentemente do breve momento ou 
do grande momento por que passam em suas vidas 
públicas. Selma Elias tem uma história de vida pública 
extraordinária. Aqui, ela conseguiu trazer a digital da 
sua personalidade, da sua ética, da sua formação e 
da sua defesa em prol de todo povo catarinense e em 
prol de todo o princípio da educação e da formação 
que ela sempre teve.

Quero da mesmo forma, Senador Neuto De Conto, 
agradecer-lhe. Somos segundas suplentes. Selma Elias 
é segunda suplente. A partir do ano que vem, passo a 
ser primeira suplente, porque Casildo Maldaner, gran-
de Senador Catarinense, será o titular. Muitas vezes, 
não há abertura e apoio no sentido de se abrirem as 
portas para essas pessoas que fazem parte de uma 
grande aliança como suplentes de Senadores ou de 
Deputados ou até como vices que, muitas vezes, com-
põem uma grande estrutura partidária, que trazem a 
vitória junto a um componente político, que trazem o 
seu processo político e também as questões progra-
máticas dos seus partidos, mas dar-lhes a vez e a voz 
é extremamente importante.

Então, quero agradecer-lhe por ter deixado tam-
bém a Selma Elias fazer parte desse processo no Se-
nado Federal. Da mesma forma, sempre agradecerei 
tanto ao Senador Raimundo Colombo quanto ao Se-
nador Casildo Maldaner pela oportunidade que ainda 
estão me dando até o próximo dia 10 de novembro. 
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Então, agradeço a V. Exª pela sua participação. E, aqui, 
comigo, nos próximos dias, obteremos grandes feitos 
em nome do nosso Estado.

Senador Cristovam Buarque, com muita alegria, 
recebo seu aparte. Lembro-me de que, há algum tem-
po, o senhor estava preocupado com sua eleição, e 
tínhamos a certeza de que o senhor chegaria à vitória, 
porque o Brasil precisa do senhor.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Muito 
obrigado, Senadora. Quero agradecer-lhe uma refe-
rência que a senhora fez ao meu nome durante seu 
discurso, mas quero agarrar a parte do discurso em 
que a senhora faz referência à eleição de domingo. 
Sinto que estamos bem sintonizados numa análise. 
Creio que, no domingo, uma imensa quantidade do 
eleitorado mostrou que quer a continuidade do que 
está aí, nesses últimos anos, com o Presidente Lula, 
pois 46% ou 48% dos votos – não me lembro bem – 
foram para a ex-Ministra Dilma.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Fo-
ram 46% dos votos.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Foram 
46% dos votos. Mas uma parte considerável que votou 
na também ex-Ministra Marina quer mudança. Estamos 
entre alguns que votam pela continuidade e alguns que 
votam pela mudança. Somando, esses dois lados dão 
70%. E essa mudança, para mim, é um recado muito 
importante que o povo deu, porque, há uma semana ou 
duas semanas, dava a impressão de que não haveria 
dois turnos, e o povo deu um recado. Essa mudança, 
a meu ver, tem dois componentes. De um lado, está o 
componente jovem que quer mudanças no sentido do 
avanço em direção a um desenvolvimento que respeite 
o meio ambiente, que a Marina Silva tem simbolizado; 
à universalização dos serviços sociais com qualidade, 
especialmente a educação e a saúde – ela se referiu a 
isso bastante; e a uma reforma política que traga uma 
maneira nova de fazer política. Não dá para continuar 
com eleições da maneira como fazemos, do ponto de 
vista partidário, do ponto de vista do financiamento, 
do ponto de vista do corporativismo dominando o pro-
cesso eleitoral. São três reformas, portanto: uma é a 
reforma do modelo produtivo, para incorporar o meio 
ambiente; a outra reforma está no social, para fazer a 
universalização da educação e da saúde, pelo menos; 
e, em terceiro lugar, a reforma política. Esse é um grupo. 
Outro grupo é o daqueles que estão assustados com o 
risco de que os costumes avancem mais depressa do 
que a população pensa e deseja – eu diria de um caso 
específico, o aborto. Esse foi o recado dado, e imagino 
que os dois candidatos, na reta final, vão ter de levar 
em conta esse recado que a população deu por meio 
da Marina Silva. Lembro, um mês atrás, quando ela 

estava pensando em ser candidata – conversei com ela 
–, que ela disse que sentia um chamamento do País. 
Achei bonita a expressão: “Sinto um chamamento do 
País, para que eu faça um discurso no Brasil inteiro”. O 
chamamento surtiu um grande efeito, porque ela trouxe 
uma mensagem, ela seduziu uma parte considerável 
da população com sua mensagem. Espero que essa 
mensagem seja entendida, para que possamos, no 
final do mês, no dia 31 de outubro, votar, atendendo 
de fato à maioria da população brasileira, que deseja, 
por um lado, uma continuidade, mas, por outro lado, 
mudanças na estrutura, no modelo, no funcionamen-
to da sociedade. Aproveito o discurso de V. Exª para 
fazer essa pequena divagação, essa digressão sobre 
o resultado eleitoral e sobre o papel importante que 
teve Marina Silva ao longo de todo esse tempo, para 
nos despertar, para nos alertar de que é preciso ha-
ver mudanças.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Hon-
ra-me o aparte de V. Exª, Senador. E parabenizo-o 
mais uma vez. Estamos realmente conectados nesse 
mesmo ideal. Tenho a impressão de que esse chama-
mento de que disse Marina Silva foi o mesmo chama-
mento que o povo brasileiro transcendeu no momento 
de votar. O segundo turno foi realmente a resposta do 
povo brasileiro por outra dimensão. Tenho a certeza de 
que caminharemos e de que, juntos, todos nós vamos 
construir, acredito, esse novo momento político que o 
Brasil vai viver.

Talvez, não seja o modelo reformista, Senador 
– muitas vezes, fala-se na questão reformista –, mas, 
sim, o aprofundamento da nossa democracia, o apro-
fundamento das relações da administração pública, da 
preservação das instituições democráticas, do desa-
parelhamento do Estado, que é fundamental, para que 
nossa instituição pública seja cada vez mais coerente 
em todas as suas esferas, em toda a sua prestação de 
serviços a favor, realmente, do povo brasileiro. Essa 
resposta da urna foi, de fato, um chamamento, como 
disse a Senadora Marina Silva, e tenho a certeza de 
que, dentro dessa concepção do projeto político tam-
bém de José Serra, apresenta-se essa postura política 
da inovação. Agradeço-lhe seu aparte, Senador.

Gostaria, Sr. Presidente, se o senhor me permi-
tir, de fazer um posicionamento acerca de um projeto 
de lei complementar que estou apresentando no Se-
nado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Srª Senadora, acredito que a Senadora 
Marisa Serrano está desejando aparteá-la.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Se-
nadora, concedo-lhe o aparte com muita honra.
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A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Obrigada, 
Senadora Níura. Vamos falar, daqui a pouco, sobre a 
questão das eleições, como todos hoje estão se posi-
cionando nesta Casa, mas, agora, eu queria falar de 
uma coisa diferente: eu queria dizer da alegria de tê-la 
aqui como Senadora, bem como a Senadora Selma, 
querida companheira de trabalho. Também quero dizer 
que, nessa eleição, não diminuiu o número de mulhe-
res, de representantes femininas no Senado. Mais uma 
Senadora foi eleita. Agora, somos onze Senadoras e 
podemos chegar a doze, o que equivale dizer que, aos 
pouquinhos, estamos enfrentando mais a questão po-
lítica no País, ficando com menos medo de chegar ao 
poder, de enfrentar situações, de enfrentar a política. 
Estou feliz também porque tenho a certeza de que V. 
Exª e a Senadora Selma vão estar sempre aqui a pos-
tos, acompanhando a gente, participando dos proces-
sos junto conosco. Não se esqueçam de vir participar 
aqui conosco, porque esta é a Casa que aprendeu a 
respeitar V. Exª e a Senadora Selma também. Quero 
aqui fazer um cumprimento às duas Senadoras, prin-
cipalmente a V. Exª, que é do meu Partido. 

Fiquei muito feliz em tê-la aqui conosco, em co-
nhecê-la, saber do seu potencial e saber que a senhora 
vem lá de Jaraguá do Sul... Não é isso?

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – 
Isso.

A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – ...a sua ci-
dade, de que tem falado tanto aqui. Aprendi a conhecer 
Jaraguá do Sul através de V. Exª. Portanto, seja sempre 
bem-vinda, parabéns pelo desempenho e por ter ele-
vado tanto o nome do seu Estado e do seu Município 
aqui, nesta Casa, e no País! Muito obrigada.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Obri-
gada, Senadora. Fico muito feliz com o seu aparte e 
sei que V. Exª é um exemplo para o Brasil, um exemplo 
de mulher, uma grande legisladora. Mato Grosso do 
Sul, com certeza, e todo o seu povo ficam honrados 
com a sua presença aqui. Tenha certeza de que, até o 
próximo dia 10 de novembro, ainda estaremos juntas 
e participaremos de alguns debates aqui.

Quero dizer que, realmente, quando falo de Ja-
raguá do Sul, eu falo com muito amor no coração – é 
minha terra – e dizer que, dentro do IDH, do Índice de 
Desenvolvimento Humano, que se apresentou hoje 
em todo o Brasil, de todas as cidades brasileiras, Ja-
raguá do Sul está em primeiro lugar no Estado de 
Santa Catarina, pela elevação que deu a toda a con-
dição de evolução humana, digamos assim. Acho que 
não é Índice de Desenvolvimento Humano, acho que 
já é uma evolução humana, que nós devemos dar ao 
povo brasileiro. Eu gostaria de ver muitas cidades des-
te País como é Jaguará do Sul, onde o povo é extre-

mamente organizado, a sociedade civil é organizada 
e realmente trata as questões públicas também com 
muita seriedade.

Obrigada pelo aparte.
Se o senhor me permitir, Sr. Presidente, eu gos-

taria só de fazer um breve relato de um projeto de lei 
do Senado, que eu estou apresentando, sobre orça-
mento impositivo. Gostaria também de deixar, nesses 
meus breves momentos, um posicionamento marcado 
no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-
co/PRB – PB) – V. Exª terá o tempo que se fizer ne-
cessário.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Obri-
gada, Presidente.

Trago ao conhecimento de V. Exªs a apresenta-
ção do Projeto de Lei Complementar que encaminhei, 
que altera a Lei Geral de Finanças hoje em vigor, a Lei 
nº 4.320, de 1964.

Sabemos do laborioso trabalho desenvolvido pe-
los nobres Senadores Tasso Jereissati, Renato Casa-
grande e Raimundo Colombo, no sentido de apresentar 
projetos de uma nova Lei Geral de Finanças, também 
relatados pelo Senador Arthur Virgílio na Comissão de 
Constituição e Justiça, e, hoje, sob a relatoria do emi-
nente Senador Francisco Dornelles na Comissão de 
Assuntos Econômicos. Mas pretendemos não nos furtar 
à oportunidade de colaborar no debate do progresso 
das finanças públicas no País, contribuindo com os 
aspectos que acreditamos mais críticos e relevantes, 
que podem ser aprovados no contexto de uma reforma 
na lei atual ou servir de subsídio para os relatores que 
se debruçam sobre a matéria.

Temos por objetivo atacar dois problemas que 
atuam como verso e reverso da mesma moeda e que 
acabam gerando graves problemas na condução das 
finanças públicas e nas relações entre os Poderes Exe-
cutivo e Legislativo. Falo da questão do equilíbrio dos 
orçamentos e da impositividade de sua execução. 

Vários projetos têm tramitado nas Casas do Con-
gresso Nacional tendo por objetivo dar impositivida-
de aos orçamentos. Porém, caso não ataquemos os 
principais problemas que envolvem os desequilíbrios 
orçamentários, não existe possibilidade de se tornar o 
orçamento realmente impositivo. Não há como impor a 
execução de um orçamento desequilibrado.

Nosso projeto ataca, inicialmente, a principal fonte 
do desequilíbrio orçamentário da União, o crescente 
orçamento de restos a pagar.

Nesse sentido, propusemos que os valores ins-
critos em restos a pagar que não sejam cobertos por 
disponibilidades financeiras efetivas devam concorrer 
com os créditos aprovados no ano seguinte. Isso tira 
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o incentivo de uma rolagem quase indefinida dessas 
inscrições, que hoje superam as impressionantes ci-
fras de R$82 bilhões e superam o orçamento de in-
vestimentos da Administração Direta e da Seguridade 
Social de um ano.

Tratamos, também, de tornar as despesas apro-
vadas de caráter impositivo, respeitando a arrecada-
ção prevista e a viabilidade técnica e ambiental dos 
projetos incluídos no orçamento, sendo o Poder Exe-
cutivo obrigado a informar quando verificada a inviabi-
lidade técnica ou ambiental ao Poder Legislativo e ao 
respectivo Tribunal de Contas, que julgarão e emitirão 
os pareceres, respectivamente, sobre as contas do 
Poder Executivo.

É importante destacar que essa medida traz um 
novo patamar de relacionamento entre os dois Pode-
res e traz a responsabilidade do Poder Executivo pela 
efetivação do planejamento construído junto com o 
Poder Legislativo, acabando com a possibilidade de 
uso político da peça orçamentária para barganhas 
entre os Poderes.

Instituímos, também, um banco de projetos que 
atrele o planejamento de longo prazo com a realidade 
do orçamento anual e que contenha projetos em que 
já tenham sido analisadas as questões técnicas e am-
bientais, o que facilita e racionaliza a possibilidade de 
emendamento da peça orçamentária anual por parte 
do Poder Legislativo.

Por fim, por reconhecermos a necessidade de 
adaptação e mudança de cultura, estabelecemos um 
prazo de aplicação dos novos dispositivos de dois anos 
para a União, quatro anos para Estados e seis anos 
para os Municípios.

Isso posto, Sr. Presidente, agradeço a atenção e 
peço o apoio de meus pares para a aprovação dessa 
importante legislação que oxalá terá o condão de mo-
dificar as relações financeiras e políticas na condução 
do Estado no Brasil.

Sr. Presidente, gostaria de contar, inclusive, com 
a assinatura de V. Exª neste projeto de lei que encami-
nharei à Mesa e à Comissão.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-

co/PRB – PB) – Será uma honra assinar, junto com V. 
Exª, esse requerimento, esse projeto. 

Aproveito para dizer que tenho um profundo apre-
ço por Santa Catarina, Estado encantador por diversos 
aspectos: pela competência do seu povo, pela beleza. 
Pratico vela de oceano, e o circuito de vela oceânica de 
Santa Catarina, Florianópolis, é um dos mais perfeitos 
e mais agradáveis que existem no mundo. 

Santa Catarina dá uma demonstração de seu 
talento, inclusive aqui, no Senado Federal. Estava 

observando que as coisas não acontecem por acaso. 
Deus ajuda na condição geográfica de Santa Catarina, 
mas também ajuda a quem trabalha. E a bancada de 
Santa Catarina trabalha. Hoje, seus três Senadores 
estavam aqui presentes: Belini Meurer, Neuto De Con-
to, que ainda está presente, e V. Exª, Senadora Níura 
Demarchi. Poderia ter uma quarta Senadora, que deve 
estar nos assistindo em outro lugar, a Senadora Selma 
Elias, que também deu um show com sua competên-
cia, sua simplicidade, seu jeito de ser. Em tão pouco 
tempo, ela encantou a todos. 

Tenho certeza de que isso faz parte desse talento 
que V. Exª nos traz com essa lucidez, com esse equilí-
brio. V. Exª faz parte de uma base política da qual sou 
oposição; porém, tenho de ter profundo respeito pela 
elegância e postura que demonstra aqui, nos brindan-
do com esse trabalho, essa assiduidade e essa forma 
de ser, de encanto pessoal.

Parabéns ao Estado de Santa Catarina por nos 
brindar com três grandes representantes no Senado 
Federal!

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Muito 
obrigada, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-
co/PRB – PB) – Como Senadora inscrita, Senadora 
Marisa Serrano.

Senadora, enquanto V. Exª se encaminha à tri-
buna, quero dizer, minha grande amiga e vizinha, que 
lamento que o ex-Governador José Serra não tenha 
colocado V. Exª como Vice-Presidente da República. 
Eu trocava V. Exª por aquele Índio, indo e voltando. É 
uma pena que V. Exª não tenha sido a indicada! Tenho 
certeza de que encantaria o País da forma como en-
canta a todos nós aqui, no Senado Federal.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente. Suas palavras são sempre 
muito gentis. Embora eu conheça o Deputado Índio e 
saiba de sua competência, é sempre bom saber que 
temos companheiros, como V. Exª, que acreditam na 
nossa força e na qualidade do nosso trabalho. Muito 
obrigada.

Mas, Sr. Presidente, nós ouvimos muitos aqui fala-
rem – é natural que assim façamos – sobre as eleições. 
Muitos aqui fizeram um balanço sobre as eleições em 
seus Estados, sobre a eleição no País, e eu não que-
ro deixar de falar sobre esse tema também. De fato, 
é um tema muito importante para nós, porque esta é 
uma Casa política, é uma casa feita por políticos e de 
políticos e, portanto, é natural que acompanhemos 
pari passu o que acontece numa eleição cujo primeiro 
turno acabamos de vivenciar no Brasil e cujo segundo 
turno, que se avizinha, ainda vivenciaremos.

147ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 6 46431 

A democracia brasileira, com todos os seus pro-
blemas, está avançando, e isso, para nós, é muito 
importante. O resultado das urnas no último domingo 
mostrou que a sociedade brasileira tem o domínio de 
seu destino.

Tenho falado muito, falei muito nesses meses de 
campanha em meu Estado que, graças a Deus, a so-
ciedade brasileira está numa democracia e tem direito 
a votar, vota e discute as suas questões. Se nós não 
tivéssemos condições de ir às urnas, se a sociedade 
brasileira, a população brasileira não pudesse escolher 
seus representantes, nós estaríamos numa ditadura, 
ela não teria essa liberdade de poder escolher quem 
ela quisesse. 

Então, a primeira coisa que nós temos de fazer 
aqui é um voto de louvor à democracia que nós te-
mos e à participação maciça da sociedade brasileira 
num evento como este. É hora de ela dizer: eu quero 
este, não quero este, eu penso assim, eu penso de 
outro forma. 

É claro e evidente que nós vivemos com contradi-
ções, nem sempre as campanhas políticas têm a lisura 
que nós gostaríamos que tivessem, nem sempre elas 
realmente espelham aquilo que a sociedade almeja, e 
nem sempre a sociedade vota de acordo com aquilo que 
ela gostaria que o coletivo tivesse – às vezes, vota em 
função de interesses pessoais imediatos, nem sempre 
ela pensa no coletivo na hora de votar. Mas, mesmo 
assim, com todas essas formas de insegurança que 
às vezes a democracia nos traz, ela é muito melhor, é 
o regime que realmente interessa a todos os países, 
e assim é por causa da liberdade que dá às pessoas 
de poder fazer as suas próprias escolhas. 

Estas eleições, que vamos continuar vivenciando 
por mais trinta dias, tiveram inúmeras contradições. Eu 
ouvi comentários de várias pessoas sobre a questão 
da insegurança jurídica. Tratava-se, primeiro, de saber 
se os fichas sujas seriam eleitos ou não seriam eleitos; 
depois, se nós poderíamos levar um documento, se o 
título de eleitor valeria. Eu nunca vi um país ter título 
de eleitor que não valesse; pela primeira vez numa 
eleição, o título de eleitor não valeu, porque tinha que 
ter foto e o título de eleitor não tem foto. Então, não 
valeu o título de eleitor. A insegurança jurídica que 
cercou esse finalzinho de eleição não é boa para nin-
guém. De qualquer forma, a sociedade emitiu sinais 
claros de que quer uma sociedade melhor e um futuro 
melhor para todos. 

O voto seguiu na direção de manter equilíbrios 
importantes na repartição da representação dos po-
deres no Congresso Nacional e nos Estados da Fe-
deração .

Analisando os mapas eleitorais – tenho certeza 
de que todos o fizeram –, podemos afirmar que não há 
vencedores nem perdedores. A decisão dos eleitores 
soube garantir espaço de ação para todos na justa me-
dida de suas inserções e influências na sociedade. 

Pensou-se que era possível acabar com a oposi-
ção – o Presidente Lula disse, inclusive, lá em Santa 
Catarina, que iria extirpar os democratas da vida política 
brasileira –, mas a oposição conseguiu nesta eleição, 
apesar do rolo compressor que nós vimos passar, man-
ter o seu espectro tanto na Câmara como no Senado 
e garantir governos importantíssimos na Nação. Além 
disso, no segundo turno, em seis Estados, a oposição 
ainda está brigando para garantir o seu espaço. 

A oposição está viva e vai continuar brigando, 
mesmo que tenha visto pela primeira vez, como eu 
disse há pouquinho, num aparte que fiz, um Presidente 
da República deixar de ser Presidente às seis horas 
da tarde para passar a ser militante. Isso eu nunca ti-
nha visto em meus longos anos de carreira política no 
País; nunca tinha visto um Presidente assumir a função 
de propagador, de militante em todos os momentos, 
assumindo o lugar de sua candidata, assumindo um 
papel de tanta relevância, agindo como um candidato 
na sombra, que coloca suas ideias, luta por sua can-
didata, mas não o faz como fazem outros presidentes 
em outros países democráticos, dentro das regras 
do jogo. O Presidente da República ria das regras do 
jogo, fazia chacota da parte jurídica da nossa eleição, 
e isso tudo foi o lado ruim dessa eleição que acaba-
mos de enfrentar. 

Mas o voto deixou claro também quais são as 
demandas da sociedade para as próximas décadas. 
O voto mostrou o que devemos fazer para reduzir as 
desigualdades sociais e regionais, que são grandes 
ainda em todo o País. O Norte e o Nordeste ainda pre-
cisam de mais apoio, Sr. Presidente, e V. Exª, que é do 
Nordeste, sabe da importância de uma ação afirmativa 
para o Norte e para o Nordeste brasileiro que leve em 
conta suas diferenças em relação ao resto do País.

Diante das tantas desigualdades gritantes, como 
as que temos no Nordeste e no Norte, é hora de o go-
verno ter um olhar diferenciado para essas regiões. 
Não é só dar Bolsa Família: é preciso garantir em-
prego, garantir renda, dar oportunidades às pessoas, 
fazer com que cresçam, tenham oportunidade de me-
lhorar de vida, de ter perspectivas, de ter esperança. 
Isso falta a este País, e falta também nós termos aqui 
um Presidente da República que olhe diferentemente 
para uma região que precisa de mais apoio, que pre-
cisa de mais incentivo para que sua população ganhe 
o espaço a que ela tem direito neste País.
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O voto também mostrou quais são as priorida-
des a serem estabelecidas pelos próximos governos 
e governantes. Felizmente, acredito que estamos con-
seguindo, embora lentamente, construir um ambiente 
institucional que prime pela ética e por valores morais 
que sedimentam a estrutura da família, que, dessa 
maneira, reivindica mais saúde, mais educação e mais 
segurança pública. Esses são temas que ficaram des-
sa campanha. 

Não houve um candidato que tenha ido para os 
palanques e não falasse em saúde, educação e se-
gurança pública. Essas questões são o calcanhar de 
Aquiles dos nossos governos. É por elas que os go-
vernos têm de se pautar, procurando garantir educa-
ção de qualidade para as nossas crianças. E quando 
falo em educação de qualidade, não penso em uma 
educação qualquer, mas em garantir que as nossas 
crianças aprendam realmente. Não é só que estejam 
na escola, mas que aprendam, que tenham compe-
tência, fluência naquilo que estão aprendendo para 
poderem fazer a diferença neste País.

Eu gostaria também de parabenizar a sociedade 
brasileira por sua sabedoria na hora da decisão. Acabei 
de dizer que, às vezes, ficamos impactados quando 
as coisas não acontecem como nós gostaríamos que 
acontecessem. Por exemplo, a questão da ficha suja foi 
um caso emblemático. A sociedade esperava que ela 
bastasse para tirar do governo as pessoas que tives-
sem pendências jurídicas – isso de qualquer partido, 
de todos os partidos –, mas prevaleceu a insegurança 
jurídica, e vimos acabar uma eleição sem que tivésse-
mos ainda claro o número de candidatos eleitos – se 
vale ou não a regra da ficha limpa para esta eleição. 
Essa insegurança ainda fica com todo mundo, mas 
essas contradições são próprias da democracia.

E nós temos que acreditar na democracia, com 
todas as suas contradições, com seus sistemas de 
freios e contrafreios. Nós precisamos lutar por ela, 
garantir que seja o melhor sistema, pois, com todos 
os desalentos, ainda é o caminho que nós temos que 
seguir, para garantir, na nossa sociedade,o espaço da 
liberdade pelo qual todos nós lutamos tanto.

E estamos agora diante do segundo turno para 
a escolha do futuro Presidente da República. A sabe-
doria da sociedade indicou que ninguém receberia 
um cheque em branco para governar este País. Nin-
guém é vitorioso de véspera, ninguém é eleito pelas 
pesquisas. 

E esta é uma questão que nós temos que discu-
tir nesta Casa, discutir a forma de ser das pesquisas 
e a influências que elas têm, às vezes maléficas, e eu 
gostaria que fossem sempre benéficas, para o eleito-
rado. Vimos casos no País em que as pesquisas não 

erraram feio. Parece até que realmente tinham vontade 
e desejo de induzir ao erro o nosso eleitor. Essa é uma 
questão que a gente vai ter que discutir nesta Casa.

Também sabemos que o marketing político é 
um instrumento limitado na conquista dos corações e 
mentes do eleitor. Nem sempre o marketing é tudo. E 
nós vimos isso também nesta eleição, como vimos nas 
outras, e hoje foram referendadas. Que a trucagem, a 
maquiagem, a ausência de transparência e o salto alto 
não resistem ao crivo do eleitor mais crítico. Aquele 
eleitor crítico não se deixa enganar. E nós vimos isso 
nesta eleição também. 

Estamos agora diante de duas propostas diferen-
tes para o País. O Brasil quer avançar, o Brasil quer 
dar passos para a frente, o Brasil quer se desenvolver 
com menos corrupção, com menos aparelhamento, 
com menos clientelismo, com menos empreguismo. 
Essa tem que ser a nossa luta. Isso tem que estar no 
cerne da fala dos nossos dois candidatos que vão para 
o segundo turno. Aquele que possa avançar no País, 
mas no rumo certo. Avançar, como eu disse, com me-
nos empreguismo, com menos aparelhamento, com 
menos corrupção. 

Estamos cheios de corrupção neste País! Nosso 
futuro Presidente tem que vir às claras e dizer ao nosso 
povo que não aceita corrupção, que não passa a mão 
na cabeça dos corruptos, que quer a limpeza deste País 
e que vai lutar para que o brasileiro ande de cabeça 
erguida e tenha orgulho de ser brasileiro, e não aper-
te o coração sempre que se fala em corrupção, pois o 
Brasil está no meio daqueles países corruptos. 

O povo brasileiro tem que aprender desde peque-
nininho a não aceitar a corrupção em hipótese algu-
ma, a não aceitar a corrupção nas filas, a não aceitar 
a corrupção no trabalho, a não aceitar a corrupção 
na escola, a não aceitar a corrupção em nenhum am-
biente. Isso faz parte da família, e a família tem que 
ensinar também os seus filhos a não aceitarem um 
país de corruptos. Temos que levantar a cabeça e não 
aceitarmos que isso se torne uma endemia no nosso 
País. Temos que batalhar, que lutar contra a corrupção 
em todos os lugares em que ela estiver. 

O que o Brasil deseja? Se não deseja nada disso, 
ele deseja mais empreendedorismo. Nosso Presidente 
aqui, que é um trabalhador, que luta e que dá empregos 
no seu Estado, sabe disso. O Brasil precisa de empre-
endedorismo, de pessoas que tenham criatividade. O 
Brasil precisa de mais avanço nos setores institucionais, 
de mais, como disse, saúde e educação. O Brasil quer 
menos palanquismo e mais realizações.

Estamos cansados de ilusões, queremos realida-
de e realizações efetivas. O que significa isso? Significa 
termos menos mortalidade infantil; termos uma edu-
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cação melhor no País, o que não temos; termos uma 
saúde melhor, o que não temos; termos segurança, o 
que não temos. Se o Brasil não tem isso, precisamos 
melhorar e muito. É isto que precisamos: realizações. 
Que o povo brasileiro se sinta mais seguro, que o 
povo brasileiro tenha o mínimo suficiente para viver 
com dignidade. 

Nesse segundo turno, vamos ter oportunidade de 
discutir as propostas, e ver as ideias dos candidatos. 
Eu quero ver, por exemplo, as propostas da candidata 
Dilma; eu quero ver as suas ideias. Até agora, ela só 
falou do que o Lula fez, exaltando o Governo do Pre-
sidente. Eu quero saber de um eventual governo dela: 
como ele seria, quais as ideias dela, quais as propos-
tas dela para o País. Eu não quero que ela fique sem-
pre se escorando em outros. O que nós queremos, o 
que a sociedade brasileira quer – por isso, deu-se o 
segundo turno –, é conhecer mais as propostas e as 
ideias dos dois candidatos.

Esperamos também – quero repetir aqui – que o 
Presidente da República abandone o seu protagonismo 
até tresloucado e passe a agir como estadista, atuando 
mais como magistrado do que como militante e chefe, 
como disse Fernando Henrique, de uma facção política. 
Acredito que ainda há tempo para o Presidente Lula 
passar para a história como um homem limpo, repleto 
de grandeza, deixando o segundo turno para os candi-
datos, interferindo o menos possível. A população vai 
votar nos dois candidatos que aí estão. E ela tem que 
ter o direito de ouvir as propostas dos dois candidatos 
e não a fala do Presidente que está saindo. 

Ele, o Presidente Lula, engrandecerá o pleito e 
fortalecerá a democracia se conseguir manter o equi-
líbrio, agindo como manda a prudência e o bom sen-
so. Os discursos do Presidente, no decorrer dessa 
campanha, desmerecem a sua popularidade. Ele se 
apequenou diante da democracia ao propor extirpar 
um partido político, ao sugerir restrição da liberdade 
de imprensa, ao fazer chacota do Judiciário, ao concla-
mar os militantes a uma luta radical contra aqueles que 
ele considera inimigos. Isso é se apequenar dentro da 
história e da nossa democracia. Eu lamento pelo Pre-
sidente e lamento pela sua candidata, que tem ficado 
na sombra, despersonalizada, acuada, sem permitir 
que o eleitor saiba quem de fato ela é, o que pensa e 
o que pretende fazer. 

Acredito que esse segundo turno seja fundamen-
tal para o futuro do Brasil. Eu quero conclamar todos 
os brasileiros para que acompanhem as discussões 
e estudem as proposta de cada candidato e para que 
decidam com esperança no coração, com fé em Deus 
e com grandeza de alma, a fim de garantir a transfor-
mação deste grande País. 

Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente, 
esperando que, no dia 31 de outubro, quando nova-
mente o brasileiro for às urnas, vote pelas propostas 
que nós queremos para melhorar este País: vote pela 
saúde, vote pela educação, vote pela segurança, vote 
pelo emprego, vote pelas oportunidades, vote pela 
esperança e pelo futuro. Não vote por questões pe-
quenas, por questões menores. Vote pelo País. Veja 
o povo brasileiro, veja o sorriso das nossas crianças, 
veja o ânimo das pessoas e aí vá votar. Vote pelo País, 
vote pelo Brasil!

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um breve aparte?

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Desculpe-me, eu não tinha visto que V. Exª havia le-
vantado o microfone.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pri-
meiro, quero concordar com um dos aspectos do pro-
nunciamento de V. Exª sobre o quão importante será 
esse segundo turno. Felizmente, nós vivemos numa 
democracia, onde o processo de eleições em dois 
turnos permite ao povo brasileiro melhor aferir e com-
parar as propostas, as atitudes, os valores de ambos 
os candidatos. Certamente não teremos apenas o ho-
rário eleitoral, dez minutos diariamente de cada um, 
mas em especial os debates, que serão iniciados no 
domingo próximo, na rede Bandeirantes. As demais 
emissoras também poderão propiciar essa oportu-
nidade. Feliz é o povo brasileiro que está tendo essa 
oportunidade. Considero que ambos os candidatos 
têm qualidades formidáveis. Eu tenho muita confian-
ça, avalio – e aí de maneira diferente de V. Exª – que o 
povo brasileiro pôde, ao longo dos últimos três, quatro 
meses, conhecer melhor aquela pessoa sobre quem 
o Presidente Lula disse: “Olha, a Ministra Dilma Rous-
seff foi a pessoa que melhor contribuiu para que eu 
pudesse realizar um governo com tantas qualidades, 
no qual foi possível compatibilizar a estabilidade de 
preços com a melhoria da distribuição de renda e o 
crescimento da economia, mesmo em meio à crise tão 
fantástica que aconteceu internacionalmente”. Há um 
reconhecimento. Dilma Rousseff conseguiu passar de 
um patamar bastante modesto, no início do ano, para 
um patamar que se aproximou dos 50%, pelo reco-
nhecimento de suas qualidades. O Presidente Lula, 
obviamente, entusiasmou-se muito pela sua candidata 
e é livre para dizer o que acha a respeito dela. Se, em 
alguns momentos, ele externou a sua preocupação, às 
vezes até tendo sido um pouco agressivo em relação 
ao que a imprensa publicou, na verdade, o Presidente 
Lula nunca criou qualquer dificuldade para a liberdade 
de imprensa. Mas o importante – e neste ponto quero 
concluir concordando com V. Exª – é esta formidável 
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oportunidade que a democracia no Brasil propiciará, 
praticamente em igualdade de condições, ao povo bra-
sileiro: escolher entre Dilma Rousseff, a pessoa que 
eu recomendo, e José Serra, pessoa pela qual tenho 
muito respeito também.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Obrigada, Senador Suplicy. V. Exª tem outra visão, e 
é natural que tenha. Esta é a riqueza da democracia: 
podermos falar das nossas linhas de pensamento e, 
principalmente, das questões que nós acreditamos, 
principalmente da forma como nós achamos que deve 
ser este País. Mas eu acredito muito, Senador Suplicy, 
que as pessoas, para governarem um País como o 
nosso, têm de ter experiência de vida, e experiência 
de vida em comunidade, com a sociedade. 

Pode-se falar qualquer coisa do Presidente Lula, 
menos que ele não tenha tido experiência. Ele foi cinco 
vezes candidato a Presidente da República. Nas quatro 
primeiras vezes, ele andou por este País, conhecia a 
população, conhecia os problemas brasileiros, deba-
teu enormemente, debateu em todas as campanhas, 
estava presente, acompanhando a vida do cidadão 
brasileiro. E a mesma coisa em relação a José Serra: 
estava sempre presente na luta diária, como Gover-
nador, como Prefeito, como Ministro, como Senador, 
como Lula fez a vida toda. Agora o difícil é a gente não 
conhecer as pessoas em que se vota. Difícil é votar só 
porque alguém está indicando e mandando: “Esse é o 
meu candidato”. Isso, sim, eu acho difícil para o povo 
brasileiro. Essa é a nossa discordância, a discordân-
cia a favor de quem tem competência, de quem tem 
experiência e contra quem não tem.

Portanto, Sr. Presidente, deixo aqui a minha fala, 
esperando que, no dia 31, o brasileiro vá às urnas 
alegre, feliz, contente e vote pelo Brasil, vote pelo 
melhor!

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-
co/PRB – PB) – V. Exª, merecidamente, foi premiada 
com muito mais tempo do que o Regimento permite, 
porque, na verdade, os pronunciamentos de V. Exª 
sempre são enriquecedores.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Parabéns!

Convido o Senador Inácio Arruda, como orador 
inscrito, para ocupar a tribuna.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srªs e Srs. Senadores, venho, em nome do meu 
partido, o Partido Comunista do Brasil, primeiramente 
anunciar que a nossa bancada no Senado da Repú-
blica cresceu 100%, Sr. Presidente. 

Esse crescimento é lento e gradual, mas muito 
consistente. Se nós formos usar a estatística, é eviden-
te que V. Exª vai considerar: “Puxa vida, mas cresceu 
100%?”. É isso mesmo. Nós elegemos a Senadora 
Vanessa Grazziotin em um dos Estados mais impor-
tantes da Federação. Trata-se de uma mulher desta-
cada na política do seu Estado e do Brasil. Vanessa 
Grazziotin foi Vereadora em Manaus, elegeu-se, em 
1994, Deputada Federal – assumiu em 1995 –, e teve 
de três a quatro mandatos de Deputada Federal, elei-
ta legitimamente pelo seu Estado, e agora se elege 
Senadora da República.

Para nós tem grande significado. A força política 
do nosso partido vai-se avantajando, vai começando a 
aparecer, e isso é parte da consolidação do processo 
democrático no Brasil. Quanto mais democracia, melhor 
para a gente expor as nossas ideias, explicar ao povo 
quais são as nossas propostas, qual é o programa do 
nosso partido, por que nós defendemos com tanta for-
ça a necessidade do desenvolvimento, do crescimento 
econômico, da inclusão de milhões de brasileiros que 
têm ficado, durante largo período, à margem da pro-
dução das riquezas no nosso País. E, para consolidar 
essas posições que defendemos, é evidente que pre-
cisamos ter representação nessas esferas do poder 
político, especialmente no Congresso Nacional, que 
é uma Casa política proeminente.

Nós elegemos a Senadora Vanessa; elegemos 
15 Deputados Federais, aumentando a representação 
do Partido Comunista na Câmara dos Deputados; au-
mentamos a nossa representação nas assembleias 
legislativas do Brasil, elegendo 19 Deputados Esta-
duais; tivemos uma participação ativa nas eleições 
majoritárias.

Em São Paulo, lançamos a candidatura de Netinho 
de Paula, que foi quase trucidado midiaticamente, não 
pelos defeitos, mas pelas qualidades especialmente. 
Prevaleceu, sobretudo, o preconceito em relação a 
Netinho de Paula, que já é hoje um parlamentar des-
tacado no Município de São Paulo. Netinho é Verea-
dor da cidade de São Paulo e sofreu vários ataques, 
principalmente pela trajetória como músico da Música 
Popular Brasileira.

Eu me lembro de Chiquinha Gonzaga, uma mu-
lher no final do século XIX, início do século XX: como 
foi discriminada por tocar chorinho! Primeiro, por ser 
música, por ser compositora; depois, por ser uma 
mulher que tocava a música brasileira, a música do 
nosso povo.

Alguns se referiam, no plano nacional, alguns fi-
gurões do high society brasileiro: “Como é que é? Vão 
eleger esse pagodeiro paulista para cá?”. Quer dizer, é o 
ato da discriminação acovardada. Na verdade, eles não 
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gostam da Música Popular Brasileira, eles não gostam 
do sentimento de povo. Esse cheiro de povo incomoda 
muita gente que tem poder, que detém meios, princi-
palmente os que detêm os veículos de comunicação 
com mais inserção no meio do povo brasileiro. Não só 
em São Paulo, mas com repercussão nacional, porque 
São Paulo repercute no Brasil inteiro, meu caro Presi-
dente Roberto Cavalcanti. Além disso, diziam: “Além 
do mais, é negro, pagodeiro e comunista!”. Esse é o 
preconceito exposto pela elite paulista em relação a 
Netinho de Paula. Mas ele saiu-se, posso dizer... E 
quero aqui dar-lhe os parabéns pela atuação. Ele não 
caiu nas provocações insistentes e permanentes de 
gente paga para fazê-las. Teve uma atuação destacada, 
honesta, honrada. Não fez campanha para terceiros 
candidatos ao Senado, mas para sua dupla: era ele e 
Marta do início ao fim. Não tergiversou, não fez aliança 
com adversários, não fez aliança com inimigo político 
eminente, fez uma campanha limpa, bonita. 

Por isso, Netinho de Paula, você está de parabéns! 
Nós sentimos orgulho de sua presença no nosso parti-
do e desejamos muito êxito à sua atuação na Câmara 
Municipal de São Paulo, à sua destacada atuação na 
Câmara Municipal de São Paulo.

Tivemos, Sr. Presidente, outra candidatura espe-
cialíssima para nós: Edvaldo Magalhães, no Estado do 
Acre, que não conseguiu êxito na eleição. Mas quero 
destacar que Edvaldo Magalhães é uma liderança po-
lítica no Estado do Acre, uma liderança com grande 
capacidade. Dirigiu a Assembleia Legislativa durante 
um largo período, um poder muito importante em todos 
os Estados, sendo respeitado, reconhecido.

Fez uma campanha também unida a Jorge Viana, 
que era o candidato da nossa chapa. Ajudou a eleger 
Jorge Viana. Em uma eleição muito disputada, muito 
acirrada, ajudou a eleger o Governador do Estado, Se-
nador Tião Viana, que acaba de ser eleito Governador 
do Estado do Acre. Trata-se de um Estado pelo qual 
tenho especial apreço. Ali, temos milhares e milhares 
não só de descendentes, mas de cearenses que até 
hoje migram para aquele Estado, por sua relação íntima 
com o povo do Acre, que também é formado, especial-
mente, pelo povo cearense, que, precisando sobreviver, 
precisando garantir seu meio de subsistência e da fa-
mília, muitas vezes teve de migrar para o Norte, onde 
havia água. O Acre foi um solo que recebeu milhares 
de cearenses, que construíram aquele Estado, com a 
ajuda de muitos outros de Estados vizinhos, mas so-
bretudo o povo cearense. Temos ali uma relação de 
grande intimidade.

Então, Edvaldo, receba nosso abraço. Você foi um 
bravo, um guerreiro do povo acreano, com essa relação 
forte com o povo cearense. Você está de parabéns! Você 

elevou o debate político no plano do seu Estado, mas 
também no plano nacional e fez repercutir a presença 
do nosso partido na cena política brasileira. 

Sr. Presidente, nosso partido lançou candidatos 
majoritários também no Estado do Rio Grande do Nor-
te, onde tivemos um candidato ao Senado. Tivemos 
candidato ao Senado no Estado do Rio Grande do Sul, 
uma mulher brava, que teve uma votação destacada, 
Abigail, que ajudou e contribuiu para que trouxésse-
mos de volta a esta Casa, numa eleição também ex-
traordinária, o Senador Paulo Paim. Abigail, uma sin-
dicalista de Caxias, teve uma destacada atuação na 
campanha eleitoral. 

Quero destacar também a atuação de Eduardo 
Bomfim, em Alagoas, que fez dupla com o Senador 
Renan Calheiros. Ele não só contribuiu com Renan 
Calheiros, mas ajudou nosso partido ao debate políti-
co no Estado de Alagoas. 

Quero destacar uma outra figura extraordinária, 
que chegou ao PCdoB, elegeu-se Deputado Federal, 
um jurista renomado, uma pessoa de grande capaci-
dade, de percepção rápida na política, que, em três 
anos de mandato, apareceu como um dos mais des-
tacados na Câmara dos Deputados, sendo, desde o 
início, um daqueles que ficam entre os 100 cabeças 
do Congresso Nacional, por esta instituição perten-
cente ao povo brasileiro, o Diap. Lá, em todas as edi-
ções, desde o início do seu mandato, está Flávio Dino, 
destacando-se entre os dez mais do Congresso Na-
cional, pela sua participação nos debates, pelo poder 
de convencimento, do argumento que ele tem utilizado 
para formular leis que representem o interesse maior 
do povo brasileiro. 

Flávio Dino candidatou-se ao governo do Estado 
do Maranhão e colocou, então, o PCdoB no mapa da 
disputa eleitoral nacional, porque, quem disputa um 
governo de Estado tem presença permanente nas dis-
cussões, no Brasil. Examina-se, ali, a cada instante, a 
posição do nosso partido, se ele vai chegar, se vai ga-
nhar, se vai ter uma participação efetiva, se é apenas 
coadjuvante. E Flávio Dino, ao contrário de tudo isso, foi 
um candidato extraordinário. Elevou demasiadamente 
o debate político no Estado do Maranhão, o que é ne-
cessário. Trata-se de um Estado irmão nosso. 

Para V. Exª ter uma ideia, Sr. Presidente, há uma 
brincadeira no Ceará, no Maranhão e no Piauí, porque 
éramos considerados, até há pouco tempo, os Estados 
com piores índices. Em todos os índices em que se 
media a qualidade de vida do povo, éramos os piores. 
Então, dizia-se: “Pior serão ou pior será, tanto fazia ir 
como voltar”, porque esses eram os Estados com mais 
dificuldade da Federação. Esses Estados, então, preci-
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sam de um debate político, de um arejamento político 
forte, e o Flávio Dino deu essa contribuição. 

A nossa Governadora, que foi reeleita, em primei-
ro turno, Roseana, é uma pessoa com a qual temos 
uma relação antiga, desde a Constituinte, com seu 
pai, Presidente da nossa Casa, mas isso não impediu 
que tivéssemos ali candidatos e agíssemos de forma 
respeitosa; a Senadora e Governadora agindo de for-
ma respeitosa, assim como seu pai. Mas queremos 
destacar a atuação do Flávio Dino, queremos lhe dar 
os parabéns e também à militância do Maranhão. Que 
eleição extraordinária, que eleição bonita! 

Eu estive no ultimo comício da campanha, às mar-
gens do rio Itapecuru, na cidade de Caxias. Um comício 
gigantesco, com mais de 20 mil pessoas, aclamando 
a figura de Flávio Dino como liderança especialíssima 
do povo maranhense. 

Parabéns, Flávio Dino! Parabéns a você! Para-
béns ao povo maranhense, que soube fazer uma bo-
nita campanha! Resolveu-se no primeiro turno, mas foi 
uma campanha disputada, foi uma campanha bonita, 
e tenho certeza de que o nosso partido e também o 
povo maranhense estão orgulhosos de sua participa-
ção nessa grande disputa eleitoral.

Sr. Presidente, no meu Estado, o Ceará, quero 
destacar também esta particularidade: ajudamos ali, 
dando nossa contribuição, do PCdoB, à eleição do Go-
vernador Cid Gomes. Foi reeleito com 61% dos votos 
válidos no nosso Estado. É uma eleição também des-
tacada a do Cid Gomes. Foi um Governador que fez 
um trabalho bonito no Ceará. 

O Cid é daqueles que gostam de planejar, que 
gostam de ver as coisas no seu governo andando or-
ganizadamente; é daqueles que governam literalmente, 
que reúnem sua equipe, que discutem com sua equi-
pe, e o resultado não podia ser outro. Cid se articulou 
o tempo inteiro com sua bancada, de Senadores e 
Deputados, discutiu os problemas do Estado do Ce-
ará, discutiu com os prefeitos, discutiu com o Gover-
no Federal, buscou os empreendimentos, buscou os 
investimentos para nosso Estado. Temos, ali, grandes 
investimentos federais que se estão materializando du-
rante seu primeiro governo e que vão ser concluídos 
durante o seu segundo governo. Poderíamos citar as 
grandes obras que temos hoje no Estado do Ceará, 
com milhares de pessoas empregadas, repercutindo 
em toda a economia do Estado do Ceará. 

Então, ali, tivemos um grande êxito: a reeleição 
do nosso Governador Cid Gomes em primeiro turno. 

Elegemos os dois Senadores da nossa coligação, 
dois Senadores destacados, Sr. Presidente: o Deputa-
do Eunício Oliveira e o Deputado José Pimentel, que 
são dois Deputados destacados. Os dois ocuparam 

Pasta de Ministro do Governo Lula: o Ministério das 
Comunicações e o Ministério da Previdência. Não são 
Ministérios fáceis; são Ministérios difíceis, complicados, 
e eles deram conta das atribuições que estavam sob 
sua responsabilidade e também das determinações do 
Presidente da República, do Presidente Lula. 

E para nós foi de grande importância a eleição dos 
Ministros Pimentel e Eunício Oliveira, dois Deputados 
Federais que chegam ao Senado Federal. 

Foi muito importante para nós ter conseguido 
eleger, no primeiro turno, o Governador do Estado e 
os dois Senadores da República, sem prejuízo da dis-
puta que se deu com o adversário difícil, respeitado, 
que buscamos tratar de forma honrada no Estado do 
Ceará, que foi o Senador Tasso Jereissati, que encerra 
seu mandato neste período.

Sr. Presidente, também nos alegrou, de forma 
demasiada, o crescimento do nosso Partido no Esta-
do do Ceará. Tínhamos eleito um Deputado Federal 
também na última eleição. Agora, elegemos dois De-
putados Federais, duas Lideranças. O Deputado Es-
tadual João Ananias foi Secretário de Saúde, fez um 
trabalho espetacular no nosso Estado. Ele estendeu 
a rede de proteção básica de saúde aos Municípios; 
ampliou a rede hospitalar juntamente com o Governa-
dor; construíram dois novos hospitais públicos de porte 
no interior do Estado; estão construindo 21 policlíni-
cas, que são hospitais de médio porte, com todas as 
especialidades, em 21 regiões; estão construindo 31 
unidades de pronto atendimento; reforçaram os CEOs 
para atendimento bucal à população do interior do es-
tado do Ceará, alguns com grande expressão. Agora 
mesmo, inauguramos um CEO na cidade de Sobral, 
que é regional, para atender à população de uma re-
gião inteira, num consórcio municipal. 

É exatamente esse homem, com essa qualidade, 
com essa capacidade de trabalho que estamos tra-
zendo para o Congresso Nacional, nesse caso, para 
a Câmara dos Deputados, com uma eleição também 
muito boa. 

Estamos reelegendo um figura extraordinária do 
povo cearense, que é o Deputado Chico Lopes, para 
o seu segundo mandato de Deputado Federal. Era 
importantíssimo que conseguíssemos reelegê-lo pela 
simbologia, pelo que ele representa daquele homem 
simples do povo, preparado, capaz, honrado, honesto, 
uma pessoa que discute com qualidade com qualquer 
agente público. Reconduzi-lo para mais um mandato 
teve forma assim especial para todos nós. Considera-
mos, portanto, muito boa a sua reeleição. 

Elegemos o nosso Deputado Estadual – tínhamos 
um Deputado Estadual e o reelegemos –, Deputado 
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Lula Morais, para um segundo mandato como Depu-
tado Estadual pelo Estado do Ceará.

Sr. Presidente, quero também destacar a vitória 
da nossa candidata, Dilma Rousseff. É muito signifi-
cativo o resultado eleitoral. 

Imaginemos uma pessoa como Luiz Inácio Lula 
da Silva, com a sua trajetória de homem respeitadíssi-
mo no mundo inteiro. Antes de ser eleito, em 2002, já 
era respeitado por todos, já havia participado de uma 
eleição em segundo turno no Brasil e mais duas outras 
eleições – Lula foi candidato em 2002 e em 2006 –, 
conseguindo êxito nessas duas eleições. Dilma parti-
cipa pela primeira vez de uma eleição no Brasil. Isso 
não é problema, porque grandes lideranças do Brasil 
conseguiram êxito também pela primeira vez em uma 
eleição. Mas o fato extraordinário é que Dilma, não 
tendo participado de nenhuma eleição, conseguiu uma 
importante vitória, que foi alcançar um índice de 47% 
dos votos no Brasil. Este é o índice que Lula conse-
guiu nas duas eleições para Presidência da República. 
Claro! São três por cento apenas para ter sido eleita 
no primeiro turno. 

Trata-se de alguém que, no início do ano, há oito 
meses, não tinha disputado nenhuma eleição. Muitos 
olhavam e até ficavam na espreita para ver se, che-
gando em abril, aquela candidatura murchava para 
que outros surgissem como candidatos da nossa co-
ligação. Mas, Sr. Presidente, o êxito de Dilma é muito 
grande, muito, muito grande, e reflete o êxito também 
da política desenvolvida em nosso País, o êxito da 
política de Lula. 

Há um desejo que surgiu na campanha. Vejam 
a situação: chegamos, no final da eleição em primei-
ro turno, com quase 70% do povo votando em duas 
mulheres para Presidente da Republica. Precisamos 
averiguar, precisamos observar isso. Duas mulheres 
do povo, com trajetórias políticas diferentes, mas de 
grande atuação no nosso País. Uma, mulher com uma 
formação extraordinária. Veja que, no Rio Grande do 
Sul, ela teve de governar, na área da energia, durante 
o apagão, sem apagar o Rio Grande do Sul. Ela deixou 
o Rio Grande do Sul aceso no apagão, durante aque-
le período do Governo Fernando Henrique, quando a 
economia estava em caos e não havia sequer energia 
para tocar qualquer coisa no nosso País. 

Então, é uma mulher que tem uma trajetória. Ela 
tem trajetória política de grande atividade, uma militante 
de grande atividade, militante que resistiu à ditadura, 
que resistiu ao fascismo, uma mulher de luta, de dis-
posição.Muitos, hoje, tentam tratar de forma pejorativa 
aqueles que resistiram ao arbítrio, à ditadura, que as 
enfrentaram. Não fossem esses, o arbítrio teria durado 
mais no nosso País. Não durou mais, porque teve gen-

te como Dilma Rousseff. Então, essas duas mulheres, 
de trajetórias distintas, Dilma Rousseff e Marina, cada 
qual com o seu estilo, com as suas peculiaridades, têm 
grande participação política. 

Lembro-me dos embates de Chico Mendes, no 
Acre, para defender a floresta com um desenvolvimento 
sustentável. Não queria a floresta intocável, mas sus-
tentável, porque o povo da floresta precisava sobrevi-
ver e, para sobreviver, precisava usar a floresta. Mas, 
como usá-la sem destruí-la de forma absoluta? Então, 
isso fez Chico Mendes. Chico Mendes, também como 
Marina, é da nossa terra. Suas raízes, suas origens são 
lá do Ceará. Eu era vereador da cidade de Fortaleza 
quando levei para lá o primo de Chico Mendes, para 
fazermos uma grande homenagem a Chico Mendes e 
a sua família; Marina e a Lia, a família dela é de Mece-
jana e de Paracuru. O povo do Ceará, evidentemente, 
está ansioso para que possamos unir essas forças, 
unir essas energias de duas mulheres, de duas luta-
doras do povo, de duas mulheres que participaram do 
Governo Lula, que ajudaram o Governo de Lula, que 
construíram o Governo de Lula, que fizeram o maior 
programa de defesa do meio ambiente. 

Lá em Copenhague, não sei se V. Exª se lembra, 
Senador Roberto Cavalcanti, mas o Presidente Lula foi 
aplaudido de pé em Copenhague. Não foi aplaudido de 
pé porque o meio ambiente está um desastre no Brasil. 
Pelo contrário. Foi porque o Brasil, um País ainda em 
desenvolvimento, teve a capacidade de apresentar um 
programa e um projeto de defesa do seu meio ambiente, 
de apresentar um programa sustentável para o meio 
ambiente brasileiro. É por isso que ele foi aplaudido de 
pé na Conferência do Clima em Copenhague. 

São todas essas questões que nos fazem olhar 
o processo eleitoral e perceber que se trata de duas 
mulheres de competência, de caráter e com cara pró-
pria, cada uma com suas peculiaridades, que têm 
condições de se juntar no segundo turno para eleger 
o Presidente da República, para manter o nosso Pais 
no rumo do desenvolvimento, no rumo do crescimento 
e da distribuição de renda de forma equilibrada, para 
o bem das atuais gerações e das futuras gerações. É 
este o nosso desejo. É este o nosso anseio, mesmo 
diante do bombardeio, mesmo diante dos ataques, 
mesmo diante das agressões que foram produzidas 
no primeiro turno.

Há coisas que não podemos ou não devemos falar 
aqui no microfone. Talvez, alguns até tenham coragem 
de fazer coisas indescritíveis que estão nas páginas da 
Internet, que foi um instrumento quase que sujo, utiliza-
do na campanha eleitoral, durante todo esse período, 
para tentar diminuir a força da representação política, 
o caráter da pessoa, tentar desconstruir a imagem das 
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pessoas, o que foi tentado aqui no nosso País, na dis-
puta política eleitoral.

Portanto, Sr. Presidente, quero destacar que essa 
unidade pode se manifestar diretamente pela ação das 
candidatas e pelo povo, porque o povo está de olho, 
o povo quer o Brasil se desenvolvendo, o povo quer 
o Brasil crescendo, o povo quer manter a distribuição 
de renda, o povo quer a construção de mais escolas 
técnicas, o povo quer mais ProUni.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti PRB 
– PB) – Senador Inácio, peço permissão a V. Exª para 
prorrogar por mais 30 minutos a sessão, para que V. 
Exª e o Senador Valdir Raupp façam seus pronuncia-
mentos. V. Exª já está há mais de 25 minutos na tribu-
na e há a expectativa de que Valdir Raupp o imite em 
menos de 25 minutos.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – Imagi-
nei que V. Exª iria prorrogar por mais 30 minutos para 
que eu pudesse concluir. Mas ter de dividir com Valdir 
Raupp é um prazer.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti PRB 
– PB) – V. Exª tem o poder de síntese.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – É que 
nessa hora, Sr. Presidente, eu quero dizer que eu não 
estou absolutamente desejoso do poder de síntese, 
estou querendo extravasar as emoções que tivemos 
durante todo esse tempo da batalha político-eleitoral.

O Senador Valdir Raupp é um homem merecedor 
de mais de 30 minutos, em função da batalha que ele 
travou no importante Estado de Rondônia.

Quero destacar este aspecto, Sr. Presidente: 
Dilma Rousseff mostrou capacidade que ela tem de 
governar o nosso País não somente ajudando o Lula, 
mas mostrando ao povo brasileiro, durante a campa-
nha eleitoral, o seu desempenho como candidata, o 
seu aprendizado, porque, sendo a primeira vez que 
participa de uma eleição, não tinha a obrigação de ter 
aquele traquejo.

Eu já participei de dez eleições como candidato. 
Dez eleições! Participo da política, na disputa eleito-
ral, já há mais de quinze eleições. Há mais de quinze 
eleições que participo de comitê, que estou à frente de 
campanhas de amigos para governador, para prefeito 
de Fortaleza. De quantas campanhas participei! Agora, 
você participar pela primeira vez e ter esse desempe-
nho... Puxa, não é fácil, no Brasil, com muitos órgãos 
pesados de comunicação num ataque ferrenho. 

Talvez as pessoas tivessem que olhar... Sugiro 
aos especialistas que examinem a edição do Jornal 
Nacional de sábado e vejam, na edição para os três 
candidatos, a sutileza do ataque, vejam como se pode 
desmontar uma pessoa, ainda que dizendo que ela é 
linda e maravilhosa. Olhem como foi feita. Olhem a su-

tileza do bombardeio que se trava numa candidatura 
no plano nacional quando esta representa o progresso, 
o desenvolvimento e a distribuição da riqueza para o 
povo e para as regiões no nosso País. Nós, como nor-
destinos, sabemos e sentimos muito isso. Sabemos o 
que é isso, sabemos o que isso representa. 

Por isso, Sr. Presidente, estou confiante de chegar 
ao Ceará com a convicção de que as forças políticas 
que se elegeram no nosso Estado e alguns setores que 
até disputaram conosco poderão estar unidos numa 
grande frente para ampliar muito a votação de Dilma 
no Estado do Ceará. E o que vamos fazer por Dilma 
no Estado do Ceará, eu tenho a convicção de que po-
deremos, Sr. Presidente, fazer no Brasil inteiro.

Por isso, agradeço a V. Exª a paciência, bem 
como ao nosso amigo reeleito Senador da República, 
Valdir Raupp, pelo nosso entendimento ao fazer esse 
balanço da disputa eleitoral, ao fazer esse balanço 
de que, no Brasil, a democracia se aprofunda, e, ao 
aprofundar a democracia, temos condições também 
de tornar o poder mais próximo do que chamamos 
de uma democracia popular, com mais gente do povo 
chegando ao Congresso Nacional, com mais gente 
do povo chegando aos governos estaduais, com mais 
lideranças populares, com mais sentimento de nacio-
nalidade, com mais sentimento de Brasil.

Por que lá fora, hoje, em todos os lugares, Sr. 
Presidente, por onde se anda, o Brasil é respeitado 
e o Lula é um homem admirado? Por quê? Porque o 
nosso País se pôs de pé; porque agora nós estamos 
mais vivazes na ação da construção da sociedade 
brasileira; porque os projetos estão respondendo com 
geração de emprego. Emprego gera renda, renda gera 
vontade de aprender mais, de ir à escola, de ir à uni-
versidade, e ganha o nosso País essa condição. Lula 
abriu esses caminhos. Como diria Guimarães Rosa, 
veredas foram abertas, veredas nacionais, para que 
a gente possa se manter no rumo do crescimento e 
do desenvolvimento.

Sr. Presidente, tenho certeza e convicção de que 
o povo brasileiro está desejoso não só de eleger uma 
mulher, não só de eleger uma mulher Presidente, mas 
uma mulher capaz de conduzir o projeto a que Lula deu 
início, colocando a nossa Nação efetivamente de pé.

Agradeço, Sr. Presidente, essa oportunidade de 
fazer esse pequeno balanço da disputa eleitoral no 
nosso País, que vai, digamos assim, se materializar, 
tenho certeza, com a vitória de Dilma, no dia 31 de 
outubro. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/

PRB – PB) – V. Exª, com eloquência e competência, 
conseguiu dar uma aula a nós todos e foi privilegiado 
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com mais 30 segundos além do recorde do dia de hoje, 
que tinha sido do Senador Suplicy.

Então, parabenizo V. Exª.
Senador Valdir Raupp, convido V. Exª para as-

sumir a tribuna.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, parabenizo aqui o 
pronunciamento do nobre Senador Inácio Arruda, do 
PCdoB, Partido que esteve junto com a gente lá em 
Rondônia, na aliança PMDB, PDT, PCdoB, Democra-
tas e PRTB, aliança vitoriosa.

Subo a esta tribuna, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, para agradecer primeiramente a Deus, 
que nos deu força e proteção nesta caminhada, que 
é sempre uma caminhada difícil. Eu, que já disputei 
oito eleições, com seis vitórias, sei que não é fácil fa-
zer campanha sob o sol e a chuva, no frio e no calor. 
Então, agradeço a Deus primeiramente por ter-nos 
dado força, agradeço ao povo do meu Estado, Ron-
dônia, que entendeu a nossa missão, nosso trabalho, 
dando-me uma votação histórica, a maior votação de 
um candidato ao Senado até o momento no meu Es-
tado, e também da minha esposa, Deputada Federal 
Marinha Raupp, que já está no quinto mandato e mais 
uma vez bate um recorde, com 15,8% dos votos para 
Deputada Federal, com mais de 100 mil votos. É a 
quinta eleição dela, também vitoriosa. Tenho certeza 
de que nós vamos saber retribuir todo esse carinho, 
todo esse apoio do povo de Rondônia.

Rondônia é um Estado novo, em formação, com 
52 Municípios, mais de 80 Distritos, e que precisa de 
muito ainda. Nós já avançamos muito, assim como o 
Brasil avançou bastante. Mas Rondônia quer mais, 
Rondônia precisa de mais. E nós vamos, com certeza, 
na unidade do Partido, na unidade da bancada federal, 
fazer muito mais pelo Estado de Rondônia.

Levamos também para o 2º turno, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o nosso candidato a Governa-
dor, Confúcio Moura, que obteve 44% dos votos e já 
está agora trabalhando nas alianças de 2º turno. Espe-
ro que seja também vitorioso no 2º turno das eleições. 
Ele veio a Brasília para reuniões do Conselho Político, 
para reuniões com o Presidente Lula, amanhã, com o 
Vice-Presidente Temer, com os eleitos do PMDB, Sena-
dores, Deputados Federais, Governadores, candidatos 
a governadores que foram para o segundo turno.

Acredito, Sr. Presidente, da mesma forma que 
acredito na vitória em Rondônia, na vitória no âmbito 
nacional da Ministra Dilma, que obteve 47% dos votos. 
Hoje, a gente está vivendo um bombardeio de parte 
da mídia, da oposição. Mas eu acredito na sabedoria 
do povo brasileiro, que vai saber entender os avanços 

que o Brasil teve neste período do Governo Lula e que 
Rondônia teve também. 

O Brasil avançou muito, tirando mais de vinte 
milhões de pessoas da linha de pobreza absoluta. O 
Estado de Rondônia avançou muito também com as 
obras, com os investimentos do Governo Federal.

Nós tivemos uma parcela de contribuição no de-
senvolvimento de Rondônia, mas, como diz o Presiden-
te Lula, nunca na história deste País e também desse 
Estado se viu tanto progresso, tanto desenvolvimento, 
tanta distribuição de renda. Somente duas obras no 
meu Estado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
estão gerando 29 mil empregos diretos. 

O Estado de Rondônia, sobretudo a nossa capital, 
Porto Velho, que me deu uma votação expressiva nestas 
eleições, está vivendo um momento muito importante. 
Foi o Município e o Estado brasileiro que mais gerou 
emprego nos últimos três anos. E esse progresso vai 
continuar. Não tenho dúvida disto: que o progresso no 
Brasil e em Rondônia vai continuar.

Subo a esta tribuna para agradecer os benefícios 
que o Presidente Lula mandou para o meu Estado, 
Rondônia. São inúmeras obras. Destacaria aqui algu-
mas delas, as maiores, como as duas usinas do rio 
Madeira, Santo Antônio e Jirau, que, como falei, estão 
gerando 29 mil empregos diretos e talvez mais 40 ou 
50 mil empregos indiretos. Isso é uma verdadeira re-
volução, uma revolução positiva no desenvolvimento 
do Estado de Rondônia. 

Já estamos trabalhando também em outras obras 
importantes como as pontes de integração Porto Ve-
lho/Manaus e a restauração da BR-319. Já teve início 
a construção da ponte sobre o rio Madeira e a restau-
ração da BR, dois trechos de duzentos quilômetros de 
cada lado, no sentido Porto Velho/Manaus e Manaus/
Porto Velho, num total de quatrocentos quilômetros. São 
oitocentos. Faltam apenas 50% para ser restaurada. 
A restauração da BR-425, de Abunã a Guajará-Mirim, 
possivelmente com a ponte binacional Brasil-Bolívia, 
já foi determinada pelo Presidente Lula. 

E a cidade de Guajará Mirim, que me deu também 
uma votação histórica nestas eleições, pode contar, 
assim como todos os municípios de Rondônia, com o 
meu apoio integral, com o meu e com o da Deputada 
Federal Marinha Raupp. 

Falo também da restauração da BR-364, a espi-
nha dorsal do nosso Estado, que já está em recupe-
ração, mas que vai passar agora por uma restauração 
geral, completa, com asfalto usinado, de primeira qua-
lidade, com terceira faixa nas subidas, com travessias 
urbanas nas cidades, melhorando o padrão dessa BR 
federal, tão importante para os Estados de Rondônia, 
do Acre, do Amazonas, de todo o Norte brasileiro.
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Falo ainda, Sr. Presidente, da BR-429, a paixão 
da Deputada Federal Marinha Raupp. Durante quinze 
anos de sua vida pública, ela trabalhou para incluir essa 
rodovia no plano de construção do Ministério dos Trans-
portes, do Dnit nacional. E conseguiu, há um ano, um 
ano e pouco, colocá-la no PAC. A Ministra Dilma auto-
rizou, juntamente com o Presidente Lula, a construção, 
a pavimentação dessa BR de mais de 300 quilômetros 
e que está com três frentes de obra. Uma verdadeira 
revolução também no Vale do Guaporé, abrangendo as 
cidades de Alvorada d’Oeste, São Miguel, Seringueiras, 
São Francisco, São Domingos, Costa Marques, Terra 
Boa, toda aquela região até então um tanto isolada, 
principalmente no período chuvoso, no período do in-
verno, e que sai agora do isolamento.

Poderia falar de inúmeras outras obras, das esco-
las técnicas federais, hoje institutos federais de ensino 
tecnológico e profissionalizante, que estão se espa-
lhando também pelo Estado. Já foram inauguradas em 
Ariquemes, em Ji-Paraná e em Cacoal, estão prestes 
a ser inauguradas em Vilhena e estão em constru-
ção em Porto Velho. E essas escolas são verdadeiras 
universidades, que vão, com certeza, formar a nossa 
juventude, para que tenha um futuro mais promissor, 
um futuro melhor. 

Falo também das obras na área da educação e 
na área da saúde. Na educação, a Universidade Fe-
deral, que se expande também para o interior do Es-
tado, com cursos em diversas cidades no Estado de 
Rondônia. E a saúde, que ainda está carecendo um 
pouco, mas já existem projetos de unidades de pronto 
atendimento, que serão construídas imediatamente em 
Porto Velho. São três unidades em Porto Velho – duas 
na sede, na capital, e uma no Distrito de Jaci-Paraná 
–, para atender os trabalhadores das usinas do rio 
Madeira, Santo Antonio e Jirau, e mais uma na cidade 
de Ariquemes, melhorando o atendimento às pessoas 
na área da saúde. 

E os equipamentos do Hospital Regional de Caco-
al, que foi construído com compensações ambientais, 
em torno de R$30 milhões, e recebe equipamentos do 
Ministério da Saúde, que ajudamos a liberar, da ordem 
de R$13 milhões, que não serão suficientes. Deverão 
ser liberados mais uns R$20 milhões para concluir os 
equipamentos do Hospital Regional de Cacoal, desa-
fogando também o fluxo de ambulâncias e de pessoas 
para a capital do Estado, que poderão ser atendidas 
nesse Hospital Regional de Cacoal. 

Da mesma forma, o Hospital São Daniel Com-
boni, que é uma fundação dirigida por um grupo de 
Cacoal e pelo Padre Franco, atual Prefeito da cidade, 
também está merecendo o nosso apoio, com verbas 
para a compra de equipamentos para UTI e outros 

equipamentos. Essa unidade vai funcionar como um 
hospital regional, também bancado pelo SUS. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço 
muito a minha vitória, a minha eleição, primeiro, ao 
povo do meu Estado. Eu sempre falava que estava 
tendo o apoio do Presidente Lula, que foi muito impor-
tante. Muito importante mesmo o apoio do Presidente 
Lula, que gravou para o rádio e televisão, assim como 
a Ministra Dilma, nossa candidata a Presidente, que 
nós apoiamos e vamos apoiar, com toda força agora 
no segundo turno. Foram apoios importantíssimos. Mas 
o apoio mais importante, com certeza, foi o apoio da 
população, o apoio do povo, que soube reconhecer o 
nosso trabalho, apresentado durante os oito anos aqui 
no Senado Federal e agora, mais maciçamente, no 
horário eleitoral gratuito do radio e da televisão. Com 
a votação que eu tive, uma votação histórica, isso au-
menta a nossa responsabilidade. Com certeza absolu-
ta, vai aumentar nossa responsabilidade com o Estado 
de Rondônia. E Rondônia pode contar sempre com o 
carinho, com o apoio que sempre tive, porque a recí-
proca é verdadeira. O amor que tenho por Rondônia, 
a dedicação que tenho por Rondônia foi correspondi-
da agora, nas urnas, pela população do meu querido 
Estado de Rondônia.

Encerro, por fim, Sr. Presidente, parabenizando 
a todos os eleitos do meu Estado, de todo o Brasil, do 
meu Partido, o Senador Leomar Quintanilha... O PMDB 
volta, nesta eleição, com 21 Senadores, a maior ban-
cada no Senado Federal. Não tem a Presidência da 
República, mas, se Deus quiser, vai ter a vice-Presi-
dência da República, com Michel Temer. Vamos nos 
reunir amanhã, congregando aqui todas as lideranças 
nacionais do Partido, para definir a estratégia da cam-
panha do segundo turno, para eleger a Ministra Dilma 
Presidenta e nosso vice-Presidente Michel Temer. É 
um Partido grande, que, unido, com certeza, alcançará 
a vitória, no segundo turno, porque faltaram apenas 
três pontos. Apenas três pontos para que a Ministra 
Dilma... Não tenho nenhuma dúvida de que, na primei-
ra pesquisa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
Ministra Dilma já vai saltar, já com cinquenta e tantos 
por cento, novamente, e vai ser vitoriosa no segundo 
turno. E quem vai ganhar é o povo brasileiro. O povo 
brasileiro, que teve o benefício do Governo Lula, desses 
dois mandatos do Governo Lula, deve continuar tendo 
esses benefícios para diminuir ainda mais a pobreza 
no Brasil, melhorar a educação e a saúde. 

Precisamos atacar alguns gargalos, é bem verda-
de, principalmente na segurança pública, precisamos 
aprovar projetos que estão pendentes aqui no Congres-
so Nacional, como a PEC nº 300, o Fundo Nacional 
de Segurança Pública, e da mesma forma a saúde. Já 
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que o Brasil desfruta agora de um crescimento eco-
nômico – deve crescer 7% este ano, deve crescer em 
torno de 5% a 6% nos próximos cinco ou seis anos –, 
acho que podemos investir um pouco mais pesado na 
educação e na saúde. Já derrubamos aqui a DRU, a 
desvinculação das receitas da educação, dando apro-
ximadamente mais R$20 bilhões ao ano para a educa-
ção. Por que não aprovar então a Emenda nº 29, que 
vai dar uma verba mais substancial para a saúde do 
nosso País? Acho que está na hora de cuidar, é claro, 
da educação, melhorar a educação, mas, sobretudo, a 
saúde e a segurança pública no nosso Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/

PRB – PB) – Parabenizo V. Exª, inclusive pela eleição 
do casal como um todo, V. Exª e a digníssima esposa, 
recordistas.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-
co/PRB – PB) – Com a palavra o Senador Eduardo 
Suplicy, pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Roberto Cavalcanti, o Presidente da Comis-
são de Relações Exteriores, Senador Eduardo Aze-
redo, pediu-me que fizesse uma comunicação agora 
à Casa. Estava marcada, em princípio, para quinta-
feira, às 10 horas, reunião da Comissão de Relações 
Exteriores para a audiência que teríamos, a arguição 
dos Embaixadores Alexandre Addor Neto, designado 
pelo Presidente da República para representar o Brasil 
na Sérvia, assim como o Embaixador Dante Coelho 
de Lima, designado pelo Presidente para representar 
o Brasil em Chipre. Ambos, aliás, encontram-se aqui 
junto à nossa Embaixadora Cláudia. 

Houve um apelo, da parte de diversos Senado-
res, para, quem sabe, anteciparmos para amanhã a 
reunião da CRE. Falo aqui inclusive com o Senador 
Valdir Raupp. De maneira que, prezado Senador Quin-
tanilha, teremos maior possibilidade de presença dos 
Senadores. 

Então, o Senador Eduardo Azeredo, que se en-
contra em viagem para Brasília, pediu-me para trans-
mitir que fica convocada para amanhã, às 11 horas, 
nesta quarta-feira, a reunião da Comissão de Rela-
ções Exteriores para a audiência dos Embaixadores 
Alexandre Addor Neto e Dante Coelho de Lima. Ele 
pediu inclusive que eu fizesse a comunicação de pron-
to à Casa, antes do final da sessão, já comunicada à 
Secretaria da Comissão de Relações Exteriores, se 
possível conclamando a todos os Senadores da Co-

missão para estarem presentes, a fim de garantirmos 
o quorum necessário.

Era a comunicação que avaliei que precisava ser 
feita, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-
co/PRB – PB) – Senador Eduardo Suplicy, está feita a 
convocação para que os nobres Senadores membros 
da Comissão de Relações Exteriores estejam aqui 
presentes amanhã, às 11 horas, para a reunião com 
os Srs. Embaixadores.

Com a palavra o Senador Leomar Quintanilha, 
do PMDB de Tocantins.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma 
razão muito forte me traz à tribuna desta Casa, neste 
início de noite: hoje o Estado de Tocantins comemora 
mais um ano de vida. 

Os 22 anos do Tocantins são um marco do de-
senvolvimento social e econômico, do trabalho per-
severante e da grandeza do povo pioneiro que ali 
nasceu ou que escolheu essas terras para viver e ser 
feliz. Nosso Estado consolida-se como referência de 
gente trabalhadora e inovadora, como demonstram 
os investimentos nas mais diversas áreas produtivas 
da economia. 

A história registra que o ânimo de sua criação 
começou com a determinação do Desembargador 
Joaquim Teotônio Segurado, que em 1821 chegou a 
proclamar um governo autônomo. O movimento foi 
reprimido, e a luta pela emancipação do norte goiano 
ficou estagnada, até que, em maio de 1956, Felicia-
no Machado Braga, Juiz de Direito de Porto Nacional, 
juntamente com outros ativistas da luta pela autono-
mia, lançaram o movimento emancipacionista do nor-
te de Goiás.

O Estado de Goiás era uma grande extensão ge-
ográfica, o que dificultava a sua administração. Porém, 
maior que sua dimensão era a diferença da qualida-
de de vida de quem vivia no norte para quem vivia no 
sul. Isso era o que mais chamava a atenção. Além de 
sua capital, Goiânia, estar localizada mais ao sul do 
Estado, a construção de Brasília também estimulou 
o desenvolvimento mais acentuado do sul de Goiás, 
que se transformou em uma região próspera e rica, 
com grande ênfase no agronegócio e, depois, na in-
dústria, criando-se um ambiente favorável a novos 
investimentos.

Já o norte goiano, devido à distância da capital 
do Estado e à falta de investimentos em infraestrutu-
ra, em tecnologia para o cultivo de suas terras férteis, 
continuava entregue ao atraso e ao isolamento. Can-
sadas de reivindicar maior atenção do Governo goia-
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no e de não serem atendidas, as lideranças políticas 
do norte decidiram unir esforços em prol da criação 
de um Estado autônomo, com representação política 
própria, única forma de garantir o desenvolvimento da 
região. Assim, reacendeu-se a chama da criação do 
nosso Estado. 

Entre os defensores dessa idéia, destaca-se a 
ação vigorosa, perseverante e decisiva do então Depu-
tado José Wilson Siqueira Campos, autor da proposta 
de emenda constitucional que criava o novo Estado, 
apresentada já em 1985. Pela sua tenacidade, Siqueira 
Campos estimulou tantos outros Líderes a se aglutina-
rem nesse esforço, nessa luta que culminou na criação 
do nosso Estado. A emancipação só ocorreu em 5 de 
outubro de 1988, sob a égide da nova Constituição. 
Siqueira Campos foi o seu primeiro Governador, agora 
reeleito para o cargo.

Hoje, decorridos 22 anos da criação do Estado do 
Tocantins, a realidade da antiga região norte de Goiás 
passou por uma profunda transformação. A criação do 
Tocantins veio acompanhada de considerável fluxo 
migratório de brasileiros de todas as regiões do País, 
que para lá se dirigiram em busca de novas oportu-
nidades de emprego, investimentos e qualidade de 
vida. A construção da capital, Palmas, repetiu a saga 
da construção de Brasília, tendo a cidade alcançado, 
por vários anos sucessivos, recordes de crescimento 
demográfico. 

O tocantinense ali nascido ou integrado é um povo 
que estuda, que labuta, que participa, que enfrenta 
os desafios de seu tempo. Um povo jovem, dinâmico, 
audaz, que tem a justa ambição de construir uma so-
ciedade fraterna e progressista. 

Com a ocupação do mais novo eldorado brasilei-
ro, vieram os investimentos públicos e privados, res-
ponsáveis pela organização da infraestrutura básica 
do Estado. Nesse sentido, cabe destacar o apoio do 
Governo Federal, que não tem faltado com sua res-
ponsabilidade de garantir investimentos em obras de 
infraestrutura no Estado do Tocantins. A construção e 
pavimentação de rodovias federais, a implantação de 
projetos de irrigação, o apoio à agricultura familiar e ao 
agronegócio e a construção da Ferrovia Norte-Sul são 
alguns dos principais projetos mantidos pelo Governo 
Federal no nosso Estado, sem os quais teríamos ainda 
maior dificuldade em organizar a nossa economia. 

É bem verdade que muito ainda tem de ser feito, 
para conferir condições dignas de vida à população to-
cantinense. O Estado ainda apresenta indicadores so-
ciais muito longe dos desejáveis em áreas como saúde 
e educação, mas tem registrado avanços significativos, 
e hoje se pode afirmar, com absoluta convicção, que 
a autonomia política e administrativa da região norte 

de Goiás foi uma decisão acertada, que só trouxe be-
nefícios para a população tocantinense e para a área 
remanescente de Goiás. 

Do Congresso Nacional, em que represento o 
povo tocantinense desde a criação do Estado, saíram 
inúmeros apoios de natureza orçamentária, fruto de 
um trabalho de equipe da Bancada Federal, que atua 
em busca de viabilizar mais recursos que beneficiem 
as cidades mais carentes de infraestrutura. Coordenei 
a Bancada Federal por várias vezes e me sinto orgu-
lhoso em dizer que participei diretamente na liberação 
de verbas para quase todas as obras que hoje existem 
no meu Estado. 

Pela forma como foi criado, por meio de uma 
emenda legislativa, o Estado do Tocantins serve hoje 
de exemplo para todo o País. É a prova de que a de-
cisão política, aliada ao esforço e à determinação de 
um povo, só pode resultar em melhor condição de vida 
para a população. E é esse resultado que comemoro, 
hoje, ao lado de cada tocantinense, pois foi uma luta 
de que valeu a pena participar. Dedico todos os dias 
da minha vida, nos últimos 22 anos, a servir a meu 
Estado, que hoje aniversaria em meio a novos rumos 
políticos.

Por essa razão, quero cumprimentar cada cidadão 
do meu querido Estado do Tocantins pelo seu 22º ani-
versário, renovando a esperança de que continuaremos 
crescendo, gerando emprego e renda e melhorando 
as condições de vida da nossa gente. 

É para mim, meu ilustre Presidente, motivo de 
muito orgulho e muita satisfação ter podido ser um 
agente útil e participativo dessa extraordinária saga, 
que foi criar o Estado, implantá-lo e fazer com que ele 
avançasse e chegasse aos dias de hoje, oferecendo 
uma qualidade de vida melhor à nossa gente. 

Por isso, comemoro, com cada tocantinense, 
com cada homem e com cada mulher, o extraordi-
nário avanço que a antiga região do norte de Goiás 
experimentou. Hoje, o nosso Estado do Tocantins é 
fruto de um trabalho diuturno, árduo e perseverante 
de cada homem, de cada mulher, que, com seu suor, 
com sua dignidade, constroem a grandeza desse que 
é um dos mais importantes e prósperos Estados da 
Federação.

Era o que queria registrar, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-

co/PRB – PB) – Parabenizo V. Exª pelo Estado do 
Tocantins. 

Vinte e dois anos! É incrível: tão jovem e tão pu-
jante! Realmente, está de parabéns o povo do Tocan-
tins; está de parabéns a Bancada do Tocantins. Está 
de parabéns V. Exª, inclusive pelo pragmatismo do 
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pronunciamento. Já estamos no limite do horário, e V. 
Exª teve a competência de fazer toda essa exaltação 
ao seu Estado, de forma esplendorosa.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Sobre a mesa, requerimento que pas-
so a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 810, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 218 do 
Regimento Interno do Senado Federal, de 
acordo com as tradições da Casa, home-
nagem de pesar, consistente em inserção 
em ata de Voto de Pesar e apresentação de 
condolências à família, pelo falecimento, 
ocorrido no final da noite de sábado, dia 4, 
do jornalista e radialista Paulo Ubiratan, de 
Londrina, Paraná.

Justificação

O radialismo e o jornalismo paranaenses perde-
ram, no final da noite do último sábado, dia 2, uma de 
suas mais expressivas figuras, que era o diretor de 
Jornalismo da Rádio CBN de Londrina, Paulo Ubiratan 
Campos de Carvalho. Aos 72 anos, ele se foi, levado 
por um implacável câncer de pulmão contra o qual vi-
nha lutando há três meses.

Gaúcho de Santa Maria, Paulo Ubiratan, como se 
tornou conhecido, estava radicado em Londrina desde 
1985, quando foi contratado pelo jornal Folha de Lon-
drina, no qual, durante 14 anos, atuou com destaque 
na área da reportagem policial. Sua trajetória no rádio 
londrinense começou em 1997, na antiga Rádio Tabaja-
ra, hoje CBN Londrina. Seu trabalho logo se destacou, 
particularmente pelos sempre polêmicos comentários 
que fazia e que finalizava sempre com um chamado ao 
ouvinte para meditar sobre o que ouvira: “Trabalhador, 
trabalhadora, pense nisso!”

Paulo Ubiratan dispunha de embasamento para 
fazer comentários que levassem a pensar. Além de 

Jornalismo, ele também era formado em Filosofia, di-
plomas que obteve na respeitada Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. Além do conteúdo teórico, ele 
também levou para Londrina a experiência que adquiriu 
trabalhando em respeitáveis veículos de comunicação 
gaúchos, como a TV Piratini, a Rádio Farroupilha e o 
jornal Diário de Notícias, de Porto Alegre. Em Santa 
Catarina, passou pela TV Barriga Verde, em Florianó-
polis, antes de tomar o rumo de Londrina.

Na literatura, Paulo Ubiratan incursionou pelo ter-
reno da poesia, lançando, em 2007, o livro Nuances, no 
qual revelou uma outra face do jornalista aguerrido que 
Londrina aprendera a admirar. A doença o encontrou 
concluindo outro livro – Alvorada de Londrina, Saga de 
um Gaúcho, a ser lançado brevemente. Paulo Ubiratan 
deixou quatro filhos, sete netos e dois bisnetos. Para 
eles, deixa o reconhecimento do povo da cidade que 
escolheu para viver e que lhe concedeu, em março 
último, o título de Cidadão Honorário, aprovado pela 
Câmara Municipal. E deixou, principalmente, um exem-
plo de amor e dedicação à profissão que escolheu e 
integração com a comunidade onde viveu. O prefeito 
de Londrina, Barbosa Neto, decretou luto oficial de 
três dias pela morte do profissional de comunicação 
e cidadão honorário. E o governador Orlando Pessuti 
emitiu nota de pesar pela morte do jornalista, de quem 
era amigo e admirador há muitos anos.

Pelo exemplo de dedicação à comunicação e à 
comunidade onde viveu e pelo respeito e admiração 
que conquistou, estou certo de que Paulo Ubiratan se 
faz merecedor desta homenagem, por parte do Sena-
do Federal, que tenho a honra de propor.

Sala das Sessões, Senador Álvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-

co/PRB – PB) – A Presidência encaminhará o voto de 
pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Há oradores inscritos, porém nenhum dos 
Srs. Senadores inscritos encontra-se no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Os Srs. Senadores Sérgio Guerra e Alvaro 
Dias enviaram discursos à Mesa para serem publica-
dos na forma do disposto no art. 203, combinado com 
o inciso I,§ 2º do art. 210 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada, “A FORÇA MORAL 
DERROTA A BAJULAÇÃO”, publicada pela revista Veja 
em sua edição de 14 de julho de 2010.

A matéria destaca que a diplomacia lulista jus-
tifica o apoio a ditadores com o lema “negócios são 
negócios”. O cubano Fariñas prova que princípios são 
princípios.

Sr. Presidente, como segundo assunto, gostaria 
de fazer o registro da matéria intitulada, “A CRIATURA 
CONTRA-ATACA”, publicada pela revista Veja em sua 
edição de 14 de julho de 2010.

A matéria destaca que o programa de governo 
do PT traz de volta a ameaça de censura à imprensa 
e reacende um debate: Dilma Rousseff conseguirá 
controlar os radicais de seu partido e domar o mons-
tro do autoritarismo?

Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima 
citadas sejam consideradas parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passem a constar dos Anais 
do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna no dia de hoje registrar a 
matéria intitulada “Um aloprado na cadeia”, publicada 
pelo jornal Correio Braziliense em sua edição de 08 
de abril de 2010.

A reportagem destaca que Valdebran Padilha, 
empresário acusado de comprar dossiê falso contra 
tucanos é preso pela Polícia Federal por suspeita de 
fraudes de até R$250 milhões na Funasa.

Como segundo assunto, venho registrar a ma-
téria intitulada “Compra de dossiê pode virar pizza”, 
publicada pelo jornal O Globo em sua edição de 08 
de abril de 2010.

A reportagem destaca que o Procurador da Re-
pública Mário Lúcio Avelar, responsável pelas investi-
gações sobre o dossiê dos “aloprados”, admitiu pela 
primeira vez que pode encerrar o caso sem conseguir 

chegar à origem do dinheiro. Ele se queixou que está 
difícil concluir o trabalho. “Estou pensando em encerrar 
o caso. O juiz não defere nossos pedidos de quebra 
de sigilo. A coisa não anda. Está difícil seguir com esta 
investigação”, lamenta o Procurador.

Sr. Presidente, solicito que as matérias acima 
citadas sejam consideradas parte deste pronuncia-
mento, para que passem a constar dos Anais do Se-
nado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA 

1  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 27, DE 2010  
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do 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 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. 

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, tendo 
como primeiro signatário o Senador Tião Viana, 
que acrescenta parágrafo único ao art. 54 da Cons-
tituição Federal, para permitir a Deputados Fede-
rais e Senadores o exercício de cargo de professor 
em instituição pública de ensino superior. 

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy. 

6  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 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 Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Inácio Arruda, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece. 

7 
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. 
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Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko. 

8 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Discussão, em turno suplementar, do Substi-
tutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 2001 
(nº 4.594/94, na Casa de origem, do Deputado 
Paulo Paim), que altera a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, que “dispõe sobre as condi-
ções para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos ser-
viços correspondentes e dá outras providências”, 
para determinar que o atendimentode urgências 
e emergências médicas, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, seja prestado pela iniciativa pri-
vada, mediante ressarcimento, nos casos em que 
as disponibilidades do Sistema forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial. 

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

9  
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. 

10  
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. 

11 
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. 

12  
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. 

13  
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 
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1-CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na 
forma de Subemenda.

14  
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, Rela-
tor: 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. 

15  
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. 

16 
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. 

17 
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. 

18  
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. 

19 
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. 

20 
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, 
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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. 

21  
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. 

22  
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. 

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina. 

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

24 
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. 

25 
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. 

26 
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 cento 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, favorá-
vel; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009). 
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27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados. 

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, Relator ad hoc: Sena-
dor Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, Relator 
ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 636, de 2009). 

28 
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. 

29 
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. 

30 
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. 

31 
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. 

32  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira), 
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningo-
cócica conjugada C, pneumocócica conjugada 
sete valente, varicela e pneumococo no Calen-
dário Básico de Vacinação da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa. 

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abi-
calil), que dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede 
pública de ensino e dá outras providências. 

Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de 
2009, das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Papaléo Paes, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE. 
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34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, na 
Casa de origem, do Deputado Celso Russoman-
no), que acrescenta parágrafos ao art. 31 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor, para garantir ao con-
sumidor o exame dos produtos adquiridos. 

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro. 

35  
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. 

36  
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. 

37 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 77, DE 2007  
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do Regi-

mento 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), 

queaprova 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. 

38  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 60, DE 2009  
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do Regi-

mento 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. 

39  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006  
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do Regi-

mento 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. 

40 
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. 
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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. 

41  
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. 

42 
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. 

43  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

44 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 175, DE 2003– COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que altera 
o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990, que dispõe sobre 

OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL176



46460 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010

inelegibilidade cominada aos que tiveram suas 
contas relativas ao exercício de cargos ou funções 
públicas rejeitadas pelo órgão competente. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

45 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegi-
bilidades), para declarar a inelegibilidade, em 
quaisquer outros Municípios do mesmo Esta-
do, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na 
eleição imediatamente anterior. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

46 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complemen-
tar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, 
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que 
os Chefes do Poder Executivo e respectivos 
Vices devem se licenciar para concorrer à 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 
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. 

47 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acres-
centa a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade, nas eleições 
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subseqüentes, do ocupante de cargo público 
que a ele renuncie. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

48 
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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

49 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Tião Viana, que altera 
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de 
1990, para acrescentar nova hipótese de ine-
legibilidade quando houver renúncia ao man-
dato parlamentar. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

50  
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. 
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição,Justiça 
e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

51  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

52 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon 
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
(dispõe sobre casos de inelegibilidade). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

53  
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.
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– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

54  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Romeu Tuma, que al-
tera a redação da alínea “g” do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para impedir que a mera propositura 
de ação judicial que vise desconstituir a deci-
são que rejeitou as contas de agente público 
suspenda sua inelegibilidade. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

55 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 
condenados ou processados por crime contra 
a administração pública. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

56 
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-
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tes próximos as condições de inelegibilidade 
aplicáveis aos agentes políticos. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para tornar inelegíveis os apresentado-
res, locutores e comentaristas de programas 
de rádio ou televisão que não se afastarem 
de suas funções até um ano antes do pleito, 
e proibir detentores de mandatos eletivos de 
exercer essas atividades. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
 (Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Se-
nado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 

de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

59  
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. 
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

60  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera 
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a 
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento, 
no prazo de três meses da decisão adminis-
trativa irrecorrível do órgão competente para 
rejeição das contas, de ação que questione a 
legalidade dessa deliberação. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

61 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 209, DE 2008  
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 2007-
Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

62  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para fazer constar que a contagem 
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo. 
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
e 2008 da Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania.– 1º pronunciamento 
(sobre o Projeto de Lei do Senado nº 390, de 
2005-Complementar), Relator: Senador José 
Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 1 a 
5 – CCJ, que apresenta, com votos contrários 
do Senador Romero Jucá e, em separado, do 
Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

63  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

64 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso 
nº 1, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do 
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei 
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obri-
gatoriedade do ensino da Libras na educação 
infantil e no ensino fundamental. 

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 
2008, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): 
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, 
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na 
forma de subemenda que apresenta. 

65  
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. 

66  
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. 
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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 favorável, nos termos de Subemen-
da, que oferece. 

67  
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. 

68  
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. 

69 
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 (Roberto Cavalcanti. Blo-
co/PRB – PB) – Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 8 
minutos.) 
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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 3 minu-
tos e encerra-se às 17 horas e 33 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 162ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 6 de outubro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência da Srª Serys Slhessarenko e do Sr. Jefferson Praia
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MS) – Há número regimental. Declaro aberta 
a sessão.

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

Com a palavra, pela inscrição, o Senador Papa-
léo Paes.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem, Srª Presidenta.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MS) – Pela ordem o Senador Antonio Carlos 
Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – De 
acordo com o art. 14, eu gostaria de me inscrever pela 
liderança do PSB para falar nesta sessão.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MS) – O senhor é o primeiro inscrito como 
Líder do PSB.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MS) – Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 243, DE 2010 

Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho 
de 1990, para classificar como hediondo o 
crime de exploração sexual de criança ou 
adolescente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 

8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. Consideram-se também 

hediondos, na sua forma tentada ou consuma-
da, os crimes de:

I – genocídio, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º 
da Lei nº 2.889, de 1o de outubro de 1956;

II – exploração sexual de criança ou ado-
lescente, previsto no art. 244-A da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990.” (NR)

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

Justificação

Um dos crimes mais graves de que temos co-
nhecimento é a exploração sexual de crianças e ado-
lescentes. Poucos comportamentos suscitam tanto 
repúdio social, sobretudo quando resulta em atentado 

à liberdade sexual e se revela como a face mais ne-
fasta da pedofilia.

O art. 244-A do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA), com redação determinada pela Lei 
nº 9.975, de 23 de junho de 2000, passou a reprimir 
duramente a submissão de crianças e adolescentes 
à prostituição ou exploração sexual, cominando-lhe a 
pena de reclusão de 4 a 10 anos.

Estranha-nos, porém, o fato de que o citado tipo 
penal, bem como o correspondente dispositivo legal, 
não esteja incluído entre os crimes hediondos, como 
disposto no art. 1º da lei nº 8.072, de 25 de julho de 
1990. 

Estamos convencidos de que o crime de explo-
ração sexual de crianças ou adolescentes, pela repul-
sa que desperta no meio social, deve ser classificado 
como crime hediondo. Não é demais enfatizar, ainda, 
que tal medida mostra-se absolutamente consentânea 
com a gravidade objetiva da apontada conduta.

Com a aprovação do presente projeto de lei, a 
exploração sexual de crianças e adolescentes recebe-
rá tratamento punitivo mais austero, daí resultando o 
aumento do prazo mínimo para a concessão de diver-
sos benefícios legais, como, por exemplo, o livramento 
condicional e a progressão de regimes, além da impos-
sibilidade de concessão de fiança e anistia.

Não temos dúvidas de que a proposta contará 
com o interesse e sensibilidade de nossos ilustres Pa-
res. – Senador Alfredo Nascimento.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre os crimes hediondos, 
nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Cons-
tituição Federal, e determina outras provi-
dências.

O Presidente da República, Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

Art. 1o São considerados hediondos os seguintes 
crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 – Código Penal, consuma-
dos ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, 
de 6.9.1994)

I – homicídio (art. 121), quando praticado em 
atividade típica de grupo de extermínio, ainda que co-
metido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 
121, § 2o, I, II, III, IV e V); (Inciso incluído pela Lei nº 
8.930, de 6.9.1994)

II – latrocínio (art. 157, § 3o, in fine); (Inciso in-
cluído pela Lei nº 8.930, de 6.9.1994)
....................................................................................
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LEI Nº 2.889, DE 1 DE OUTUBRO DE 1956. 

Define e pune o crime de genocídio.

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

Art. 1º Quem, com a intenção de destruir, no todo 
ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religio-
so, como tal:

a) matar membros do grupo;
b) causar lesão grave à integridade física ou 

mental de membros do grupo;
c) submeter intencionalmente o grupo a condições 

de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição 
física total ou parcial;

d) adotar medidas destinadas a impedir os nas-
cimentos no seio do grupo;

e) efetuar a transferência forçada de crianças do 
grupo para outro grupo;

Será punido:
Com as penas do art. 121, § 2º, do Código Penal, 

no caso da letra a;
Com as penas do art. 129, § 2º, no caso da le-

tra b;
Com as penas do art. 270, no caso da letra c;
Com as penas do art. 125, no caso da letra d;
Com as penas do art. 148, no caso da letra e;
Art. 2º Associarem-se mais de 3 (três) pessoas para 

prática dos crimes mencionados no artigo anterior:
Pena: Metade da cominada aos crimes ali pre-

vistos.
Art. 3º Incitar, direta e publicamente alguém a co-

meter qualquer dos crimes de que trata o art. 1º:
Pena: Metade das penas ali cominadas.
§ 1º A pena pelo crime de incitação será a mes-

ma de crime incitado, se este se consumar.
§ 2º A pena será aumentada de 1/3 (um terço), 

quando a incitação for cometida pela imprensa.
....................................................................................

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências

....................................................................................
Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, 

como tais definidos no caput do art. 2o desta Lei, à 
prostituição ou à exploração sexual: (Incluído pela Lei 
nº 9.975, de 23.6.2000)

Pena – reclusão de quatro a dez anos, e multa.
§ 1o Incorrem nas mesmas penas o proprietá-

rio, o gerente ou o responsável pelo local em que se 
verifique a submissão de criança ou adolescente às 
práticas referidas no caput deste artigo. (Incluído pela 
Lei nº 9.975, de 23.6.2000)

§ 2o Constitui efeito obrigatório da condenação a 
cassação da licença de localização e de funcionamen-
to do estabelecimento. (Incluído pela Lei nº 9.975, de 
23.6.2000)
....................................................................................

(Às Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa; e de Constituição, 
Justiça e Cidadania, cabendo à última a deci-
são terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 244, DE 2010

Acresce o art. 255-A à Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro, para dar priori-
dade aos veículos de transporte coletivo de 
passageiros no atendimento em operações 
de fiscalização de trânsito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 255-A:

“Art. 255-A. Os veículos de transporte 
coletivo com passageiros embarcados terão 
prioridade de atendimento em operações de 
fiscalização de trânsito.”

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

Justificação

A fiscalização de trânsito é item fundamental para 
a garantia, não apenas da segurança do trânsito, como 
também da durabilidade das estradas brasileiras. As 
ações de fiscalização, contudo, deveriam atentar para 
o caráter social do transporte coletivo. Não é aceitá-
vel que ônibus lotados de passageiros submetam-se 
a intermináveis filas – que chegam a durar de 30 a 40 
minutos – para serem pesados, como se contivessem 
cargas como as depositadas nos caminhões.

Os veículos de transporte coletivo, por conduzi-
rem pessoas, merecem receber tratamento prioritário 
em relação aos veículos de transporte de carga nas 
operações de fiscalização.

Acreditamos, contudo, que não é o caso de se 
conceder um salvo conduto para esses veículos terem 
passagem franca nas Blitze, pois tal medida poderia 
canalizar para essas viaturas a prática de infrações 
de trânsito, como o excesso de peso, por exemplo, 
no caso de eles não terem de passar pelas balanças. 
Propomos, entretanto, que a autoridade de trânsito 
responsável pela fiscalização seja obrigada a lhes dar 
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prioridade em caso de formação de filas, a fim de mi-
norar os atrasos impostos aos passageiros.

Visto que, ao reduzir o tempo perdido nas filas 
durante a fiscalização, aumenta consideravelmente o 
nível de conforto e bem-estar dos passageiros, que são 
os maiores beneficiários da proposta, respeitando-os 
não só no tempo do percurso, mas, sobretudo, à con-
dição de cidadãos. 

Ante a importância do tema aqui apresentado, 
estamos certos de poder contar com a aprovação pe-
los nobres colegas de Congresso Nacional do projeto 
que ora oferecemos. – Senador Acir Gurgacz.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasi-
leiro.

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

CAPÍTULO XV 
Das Infrações

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobser-
vância de qualquer preceito deste Código, da legislação 
complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo 
o infrator sujeito às penalidades e medidas adminis-
trativas indicadas em cada artigo, além das punições 
previstas no Capítulo XIX.

 Parágrafo único. As infrações cometidas em relação 
às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e me-
didas administrativas definidas nas próprias resoluções.

Art. 255. Conduzir bicicleta em passeios onde 
não seja permitida a circulação desta, ou de forma 
agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo 
único do art. 59:

 Infração – média;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – remoção da bicicleta, 

mediante recibo para o pagamento da multa.
....................................................................................

CAPÍTULO XVI 
Das Penalidades

 Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das 
competências estabelecidas neste Código e dentro 
de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele 
previstas, as seguintes penalidades:

 I – advertência por escrito;
 II – multa;
 III – suspensão do direito de dirigir;
 IV – apreensão do veículo;

 V – cassação da Carteira Nacional de Habilitação;
 VI – cassação da Permissão para Dirigir;
 VII – freqüência obrigatória em curso de reci-

clagem.
 § 1º A aplicação das penalidades previstas nes-

te Código não elide as punições originárias de ilícitos 
penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme 
disposições de lei.

 § 2º (VETADO)
 § 3º A imposição da penalidade será comuni-

cada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito 
responsáveis pelo licenciamento do veículo e habili-
tação do condutor.

 Art. 257. As penalidades serão impostas ao con-
dutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao 
transportador, salvo os casos de descumprimento de 
obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou 
jurídicas expressamente mencionados neste Código.

 § 1º Aos proprietários e condutores de veículos 
serão impostas concomitantemente as penalidades de 
que trata este Código toda vez que houver responsa-
bilidade solidária em infração dos preceitos que lhes 
couber observar, respondendo cada um de per si pela 
falta em comum que lhes for atribuída.

 § 2º Ao proprietário caberá sempre a responsabi-
lidade pela infração referente à prévia regularização e 
preenchimento das formalidades e condições exigidas 
para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação 
e inalterabilidade de suas características, componen-
tes, agregados, habilitação legal e compatível de seus 
condutores, quando esta for exigida, e outras disposi-
ções que deva observar.

 § 3º Ao condutor caberá a responsabilidade pe-
las infrações decorrentes de atos praticados na dire-
ção do veículo.

 § 4º O embarcador é responsável pela infração 
relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos 
eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for 
o único remetente da carga e o peso declarado na nota 
fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido.

 § 5º O transportador é o responsável pela infração 
relativa ao transporte de carga com excesso de peso 
nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de 
um embarcador ultrapassar o peso bruto total.

 § 6º O transportador e o embarcador são solida-
riamente responsáveis pela infração relativa ao excesso 
de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, 
fatura ou manifesto for superior ao limite legal.

 § 7º Não sendo imediata a identificação do infrator, 
o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após 
a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma 
em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o 
fazendo, será considerado responsável pela infração.
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 § 8º Após o prazo previsto no parágrafo anterior, 
não havendo identificação do infrator e sendo o veículo 
de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova 
multa ao proprietário do veículo, mantida a originada 
pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo 
número de infrações iguais cometidas no período de 
doze meses.

 § 9º O fato de o infrator ser pessoa jurídica não 
o exime do disposto no § 3º do art. 258 e no art. 259.

 Art. 258. As infrações punidas com multa clas-
sificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro 
categorias:

 I – infração de natureza gravíssima, punida com 
multa de valor correspondente a 180 (cento e oiten-
ta) UFIR;

 II – infração de natureza grave, punida com multa 
de valor correspondente a 120 (cento e vinte) UFIR;

 III – infração de natureza média, punida com 
multa de valor correspondente a 80 (oitenta) UFIR;

 IV – infração de natureza leve, punida com multa 
de valor correspondente a 50 (cinqüenta) UFIR.

 § 1º Os valores das multas serão corrigidos no 
primeiro dia útil de cada mês pela variação da UFIR ou 
outro índice legal de correção dos débitos fiscais.

 § 2º Quando se tratar de multa agravada, o fator 
multiplicador ou índice adicional específico é o previs-
to neste Código.

 § 3º (VETADO)
 § 4º (VETADO)
 Art. 259. A cada infração cometida são compu-

tados os seguintes números de pontos:
 I – gravíssima – sete pontos;
 II – grave – cinco pontos;
 III – média – quatro pontos;
 IV – leve – três pontos.
 § 1º (VETADO)
 § 2º (VETADO)

....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 245, DE 2010

Regula o exercício da profissão de 
instrumentador cirúrgico e dá outras pro-
vidências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regulamenta a profissão de ins-

trumentador cirúrgico, estabelece os requisitos para o 
exercício da atividade profissional e determina o regis-
tro em órgão competente.

Art. 2º É livre o exercício da atividade profissional 
de instrumentador cirúrgico, desde que atendidas às 
qualificações exigências estabelecidas nesta Lei.

Art. 3º O exercício da profissão de instrumentador 
cirúrgico, em todo o território nacional, é privativa dos:

I – os que tenham concluído curso específico de 
instrumentação cirúrgica, ministrado por escola oficial 
ou reconhecida pelo Governo Federal;

II – os que tenham concluído curso de instru-
mentação cirúrgica ministrado por escola estrangeira 
reconhecida em seu país e que revalidem o diploma 
no Brasil;

III – os que, na data da entrada em vigor desta 
Lei, tenham exercido, comprovadamente, por no mínimo 
dois anos, a função de instrumentador cirúrgico;

Art. 4º São deveres do instrumentador cirúrgico:
I – defender a instrumentação cirúrgica;
II – zelar pela dignidade do cirurgião e de sua 

equipe cirúrgica, tratando as autoridades e funcioná-
rios com respeito e independência, não prescindindo 
de igual tratamento;

III – ordenar e controlar o instrumental cirúrgico;
IV – selecionar e apresentar os instrumentais 

ao médico cirurgião e aos seus auxiliares, durante as 
intervenções cirúrgicas;

V – assepsiar os materiais cirúrgicos;
VI – preparar e desmontar as mesas para as 

cirurgias;
VII – guardar e conservar o material cirúrgico.
VIII – exercer sua atividade com zelo e probi-

dade;
IX – manter segredo sobre fato sigiloso que te-

nham conhecimento em razão de sua atividade pro-
fissional;

X – representar ao poder competente contra 
a autoridade e funcionários por falta de correção no 
cumprimento do dever;

XI – respeitar a vida humana desde a concepção 
até a morte, jamais cooperando em ato que volunta-
riamente atente contra ela, ou que coloque em risco a 
integridade física ou psíquica do paciente;

XII – respeitar o natural pudor e a intimidade do 
cliente;

XIII – prestar contas ao cliente e fornecer recibo 
de quitação de honorários;

Art. 5º O exercício das atividades de instrumenta-
dor cirúrgico por pessoas não habilitadas nos termos 
desta lei caracteriza exercício ilegal da profissão.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação
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O profissional de instrumentação cirúrgica tem 
função de extrema importância para o bom desempe-
nho do ato cirúrgico. É de sua responsabilidade o per-
feito funcionamento de instrumental e equipamentos 
usados pelo cirurgião. 

As atividades do instrumentador incluem entre 
outras: preparar o instrumental utilizado nas cirurgias, 
selecionar e apresentar os instrumentos ao médico 
cirurgião e auxiliares, efetuar assepsia dos materiais 
cirúrgicos, preparar e desmontar as mesas para as 
cirurgias, evitar desperdício de material.

O Projeto de Lei que ora apresentamos visa a 
atender demanda desses profissionais quanto à ne-
cessidade de regulamentação e valorização da pro-
fissão.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio de 
nossos ilustres pares para a aprovação e possível aperfei-
çoamento desta proposição. – Senador Papaléo Paes.

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 246, DE 2010

Altera o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, para conferir, nos feitos infracio-
nais, efeito suspensivo ao recurso de ape-
lação sempre que houver perigo de dano 
irreparável ou de difícil reparação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 198 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, passa 
a vigorar acrescido do seguinte inciso IX:

“Art. 198.  ..............................................
 ..............................................................
IX – a apelação nos feitos infracionais 

será recebida em seu efeito devolutivo. Será 
também conferido efeito suspensivo sempre 
que houver perigo de dano irreparável ou de 
difícil reparação.” (NR)

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

Justificação

Com o presente projeto, objetiva-se acrescentar o 
inciso IX ao art. 198 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
para conferir efeito suspensivo ao recurso de apelação 
nos feitos infracionais, nos casos em que houver perigo 
de dano irreparável ou de difícil reparação.

A finalidade deste projeto de lei é afastar o efei-
to suspensivo como regra para a apelação nos referi-
dos feitos, porquanto não sendo recebida a apelação 

em seu efeito suspensivo, é possível que se inicie a 
execução provisória da sentença, o que faz com que 
haja o atendimento célere à efetivação dos direitos das 
crianças e dos adolescentes.

Essa alteração legislativa corrobora as diretrizes 
da Doutrina da proteção integral e da prioridade abso-
luta dos direitos da pessoa em desenvolvimento, que 
orientaram toda a elaboração do Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Referida estratégia legal também está 
em consonância com a exigência constitucional da ra-
zoável duração do processo e dos meios que garantam 
a celeridade de sua tramitação, prevista expressamente 
no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Além disso, evitam-se os recursos com finalidade 
meramente procrastinatória, que são interpostos tão-
somente para que a parte se beneficie da suspensão 
dos efeitos da sentença, acarretada pelo recebimento 
da apelação, fato que faz com que os Tribunais fiquem 
sobrecarregados, como é do conhecimento de todos.

Considerando que o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente se aplica, excepcionalmente, após os 18 anos 
de idade; considerando que na hipótese de ser aplicado 
após os 18 anos a medida eventualmente aplicada será 
compulsoriamente extinta quando o jovem completar 21 
anos; considerando que a necessidade de o adolescen-
te, após o devido processo legal, iniciar o cumprimento 
da medida o mais breve possível é flagrante, pois está 
em situação de risco em razão de sua conduta e de fa-
lhas do Estado, da sociedade e dos pais (art. 98, ECA); 
considerando que a atribuição de efeito suspensivo fará 
com que nenhum adolescente cumpra medida socio-
educativa de internação ou de semiliberdade antes de 
julgado o recurso de apelação; considerando, finalmen-
te, que a rapidez da intervenção aumenta as chances 
de recuperação do adolescente, sentimo-nos seguros 
em afirmar que a presente medida legislativa está em 
total harmonia com as diretrizes do ECA.

De se registrar, ademais, que o art. 198, VI, do 
ECA, previa o efeito devolutivo como regra, ressalvan-
do a possibilidade de concessão de efeito suspensivo 
nas hipóteses de adoção internacional ou nos casos em 
que, a juízo da autoridade judiciária, houvesse perigo 
de dano irreparável ou de difícil reparação. No entanto, 
citado dispositivo foi revogado pelo art. 8° da Lei 12.010, 
de 3 de agosto de 2009 – Lei da Adoção. Na prática, tal 
revogação impossibilitou a concessão de simples efeito 
devolutivo às apelações no âmbito da Justiça Especia-
lizada da Infância e da Juventude, já que o Estatuto da 
Criança e do Adolescente toma como referência o siste-
ma recursal do Código de Processo Civil, que estabele-
ce, como regra geral, que a apelação será recebida nos 
efeitos devolutivo e suspensivo (art. 520, caput).

O presente projeto de lei corrige, nesse particular, o 
equívoco gerado pela Lei da Adoção, prestigiando a con-
cepção original do Estatuto da Criança e do Adolescente 
quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensi-
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vo em situações excepcionais. – Senador Demóstenes 
Torres.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências.

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

CAPÍTULO IV 
Dos Recursos

Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da 
Infância e da Juventude fica adotado o sistema recur-
sal do Código de Processo Civil, aprovado pela Lei 
n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973, e suas alterações 
posteriores, com as seguintes adaptações:

I – os recursos serão interpostos independente-
mente de preparo;

II – em todos os recursos, salvo o de agravo de 
instrumento e de embargos de declaração, o prazo para 
interpor e para responder será sempre de dez dias;

III – os recursos terão preferência de julgamento 
e dispensarão revisor;

IV – o agravado será intimado para, no prazo de cinco 
dias, oferecer resposta e indicar as peças a serem trasla-
dadas; (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

V – será de quarenta e oito horas o prazo para a 
extração, a conferência e o conserto do traslado; (Re-
vogado pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VI – a apelação será recebida em seu efeito devo-
lutivo. Será também conferido efeito suspensivo quando 
interposta contra sentença que deferir a adoção por es-
trangeiro e, a juízo da autoridade judiciária, sempre que 
houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação; 
(Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VII – antes de determinar a remessa dos autos 
à superior instância, no caso de apelação, ou do ins-
trumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária 
proferirá despacho fundamentado, mantendo ou refor-
mando a decisão, no prazo de cinco dias;

VIII – mantida a decisão apelada ou agravada, o 
escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior 
instância dentro de vinte e quatro horas, independen-
temente de novo pedido do recorrente; se a reformar, 
a remessa dos autos dependerá de pedido expresso 
da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo 
de cinco dias, contados da intimação.

Brasília, 13 de julho de 1990; 169º da Indepen-
dência e 102º da República. – FERNANDO COLLOR  
– Bernardo Cabral – Carlos Chiarelli – Antônio Magri  
– Margarida Procópio. 

Este texto não substitui o publicado no DOU 16.7.1990

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO  Nº 247, DE 2010  
(COMPLEMENTAR)

Altera a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, para estabelecer a 
possibilidade de parcelamento dos débitos 
relativos ao Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Simples Nacional).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, passa a vigorar acrescida do se-
guinte art. 79-E:

“Art. 79-E. Poderão ser objeto de parcela-
mento os débitos relativos ao Simples Nacional, 
com vencimento até 30 de junho de 2010.

§ 1º O valor mínimo da parcela mensal 
será de R$ 100,00 (cem reais).

§ 2º O parcelamento será requerido junto 
à Fazenda Nacional, no prazo estabelecido em 
regulamentação do Comitê Gestor, alcançando 
inclusive débitos inscritos em dívida ativa.

§ 3º Aplicam-se ao disposto neste artigo 
as demais regras vigentes para parcelamento 
de tributos e contribuições federais, na forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor.”

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

Justificação

O advento da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 
2009, resultante da aprovação da Medida Provisória 
nº 449, de 3 de dezembro de 2008, trouxe a possibi-
lidade de se parcelar, em até cento e oitenta meses, 
os débitos referentes a tributos administrados pela 
Receita Federal do Brasil, vencidos até 30 de novem-
bro de 2008. Além do parcelamento, foi viabilizada a 
possibilidade de redução de penalidades e encargos 
aplicados aos devedores.

No entanto, não existe previsão para parcela-
mento dos tributos recolhidos segundo o regime do 
Simples Nacional.

Essa diferença de tratamento legislativo, plena-
mente justificável tecnicamente, criou uma situação 
insólita: os grandes empresários têm à sua disposição 
o amparo legal para refinanciar suas dívidas fiscais e 
contornar as penalidades aplicáveis em decorrência 
do inadimplemento, ao passo que os pequenos em-
preendedores em débito com o fisco restam comple-
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tamente desprotegidos, correndo mesmo o risco de 
serem excluídos do regime diferenciado.

Nada contra as megaempresas, que têm o legíti-
mo direito de renegociar seus compromissos e continuar 
contribuindo com o crescimento do País. Entretanto, é 
de pasmar que o mesmo tratamento não seja dispen-
sado ao pequeno empresário, que, com sua iniciativa, 
também contribui na geração de empregos à população 
e receitas para o financiamento do Estado.

Tentando corrigir tal distorção, ofereço à consi-
deração dos ilustres Pares o presente Projeto de Lei 
Complementar, de modo a adequar o ordenamento 
jurídico brasileiro a tão premente demanda.

Ciente da contribuição prestimosa que o Senado 
Federal pode oferecer para a alavancagem da economia 
brasileira, conto com a aprovação da presente matéria 
nesta Casa. – Senador Demóstenes Torres.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR  
Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 

(Republicação em atendimento ao disposto no art. 6o da 
Lei Complementar no 128, de 19 de dezembro de 2008.)  
(Ver Leis Complementares nos 127, de 14 de agosto 

de 2007, e 128, de 19 de dezembro de 2008)

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 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:
....................................................................................

Art. 79. Será concedido, para ingresso no Simples 
Nacional, parcelamento, em até 100 (cem) parcelas 
mensais e sucessivas, dos débitos com o Instituto Na-
cional do Seguro Social – INSS, ou com as Fazendas 
Públicas federal, estadual ou municipal, de responsa-
bilidade da microempresa ou empresa de pequeno 
porte e de seu titular ou sócio, com vencimento até 
30 de junho de 2008. 

§ 1o O valor mínimo da parcela mensal será de 
R$ 100,00 (cem reais), considerados isoladamente 
os débitos para com a Fazenda Nacional, para com a 

Seguridade Social, para com a Fazenda dos Estados, 
dos Municípios ou do Distrito Federal. 

§ 2o Esse parcelamento alcança inclusive débitos 
inscritos em dívida ativa. 

§ 3o O parcelamento será requerido à respecti-
va Fazenda para com a qual o sujeito passivo esteja 
em débito. 

§ 3o-A O parcelamento deverá ser requerido no 
prazo estabelecido em regulamentação do Comitê 
Gestor. 

§ 4o Aplicam-se ao disposto neste artigo as de-
mais regras vigentes para parcelamento de tributos e 
contribuições federais, na forma regulamentada pelo 
Comitê Gestor. 

§ 5o (VETADO).
§ 6o (VETADO).
§ 7o (VETADO).
§ 8o (VETADO).
§ 9o O parcelamento de que trata o caput des-

te artigo não se aplica na hipótese de reingresso de 
microempresa ou empresa de pequeno porte no Sim-
ples Nacional. 

Art. 79-A. (VETADO).
Art. 79-B. Excepcionalmente para os fatos gerado-Excepcionalmente para os fatos gerado-

res ocorridos em julho de 2007, os tributos apurados na 
forma dos arts. 18 a 20 desta Lei Complementar deverão 
ser pagos até o último dia útil de agosto de 2007. 

Art. 79-C. A microempresa e a empresa de peque-
no porte que, em 30 de junho de 2007, se enquadravam 
no regime previsto na Lei no 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996, e que não ingressaram no regime previsto 
no art. 12 desta Lei Complementar sujeitar-se-ão, a 
partir de 1o de julho de 2007, às normas de tributação 
aplicáveis às demais pessoas jurídicas. 

§ 1o Para efeito do disposto no caput deste ar-
tigo, o sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento 
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ 
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL 
na forma do lucro real, trimestral ou anual, ou do lucro 
presumido. 

§ 2o A opção pela tributação com base no lucro 
presumido dar-se-á pelo pagamento, no vencimento, 
do IRPJ e da CSLL devidos, correspondente ao 3o (ter-
ceiro) trimestre de 2007 e, no caso do lucro real anual, 
com o pagamento do IRPJ e da CSLL relativos ao mês 
de julho de 2007 com base na estimativa mensal. 

Art. 79-D. Excepcionalmente, para os fatos ge-
radores ocorridos entre 1o de julho de 2007 e 31 de 
dezembro de 2008, as pessoas jurídicas que exerçam 
atividade sujeita simultaneamente à incidência do IPI 
e do ISS deverão recolher o ISS diretamente ao Mu-
nicípio em que este imposto é devido até o último dia 
útil de fevereiro de 2009, aplicando-se, até esta data, 
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o disposto no parágrafo único do art. 100 da Lei no 
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário 
Nacional – CTN. 

Brasília, 14 de dezembro de 2006; 185o da Inde-
pendência e 118o da República. – LUIZ INÁCIO LULA 
DA SILVA – Guido Mantega – Luiz Marinho – Luiz 
Fernando Furlan – Dilma Rousseff.

Este texto não substitui o republicado no DOU de 31.1.2009

(À Comissão de Assuntos Econômico.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 248 , DE 2010

Revoga o art. 115 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, para extinguir a redução dos prazos 
prescricionais em razão da idade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Revoga-se o art. 115 do Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

A presente proposição pretende extinguir a redu-
ção dos prazos prescricionais em razão da idade do 
processado ou condenado. É que nosso Código Penal 
(CP) estabelece que são reduzidos de ½ (metade) os 
prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo 
do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data 
da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Valho-me, para bem justificar o Projeto de Lei 
do Senado em questão, de parecer aprovado à una-
nimidade pela Comissão de Estudos Institucionais e 
Acompanhamento Legislativo da Associação Paulista 
do Ministério Público, tendo funcionado como relator o 
Promotor de Justiça Christiano Jorge Santos:

“Com efeito, se o infrator da lei entre dezoi-
to e vinte e um anos de idade, por presunções 
legais, é plenamente capaz de entender o ca-
ráter ilícito de seu ato e se sujeita a uma pena 
(arts. 26, caput, e 27, ambos do CP), deveria 
arcar com as conseqüências penais de uma 
condenação como os demais infratores da lei, 
ou, na melhor das hipóteses, deveria ‘pagar’ as 
penas de modo distinto, mas nunca ser delas 
isento, como ocorre muitas vezes com os lapsos 
de prescrição reduzidos à metade.

[...]
Enfim, vale para a questão do idoso o que 

se disse acerca da hipótese do criminoso ‘relativa-

mente menor’ ou ‘imputável imaturo’: se as condi-
ções físicas, via de regra, presumivelmente menos 
favorecidas das pessoas com mais idade, justi-
ficam um tratamento especial no que tange ao 
cumprimento da pena, não pode tal circunstância 
ser utilizada para autorizar a premiação com a 
ausência de punição (o que muitas vezes ocor-
re por conta da redução do lapso prescricional 
pela metade) da pessoa que completa os setenta 
anos ‘até a data da sentença’. É por demais caro 
à sociedade tal ‘presente de aniversário’.”

Por essas razões, conclamo todos os Senado-
res a apoiarem a presente proposição, que entendo 
contribuir para o aperfeiçoamento da legislação penal. 
– Senador Demóstenes Torres.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte Lei:

Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 – São reduzidos de metade os prazos 

de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do 
crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da 
sentença, maior de 70 (setenta) anos.(Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 361 – Este Código entrará em vigor no dia 
1º de janeiro de 1942.

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1940; 119º da 
Independência e 52º da República. – GETÚLIO VAR-
GAS – Francisco Campos. 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 
de 31.12.1940

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 249, DE 2010 – COMPLEMENTAR

Altera a Lei Complementar nº 116, de 
31 de julho de 2003, para excluir da lista de 
serviços tributáveis pelo Imposto Sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza os serviços de 
registros públicos, cartorários e notariais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei Complementar nº 116, de 

31 de julho de 2003, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
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“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
IV – os serviços notariais e de registros, 

exercidos em caráter privado, por delegação 
do poder público.

 .....................................................” (NR)

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

Art. 3º Ficam excluídos o item 21 e o subitem 
21.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 
nº 116, de 2003.

Justificação

A Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 
2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS), de competência dos Muni-
cípios e do Distrito Federal, prevê, no item 21, subitem 
21.01, da sua lista de serviços anexa, a incidência do 
tributo sobre os serviços de registros públicos, carto-
rários e notariais.

Essa tributação estaria autorizada pelo § 3º do 
art. 1º da norma, que determina a incidência do ISS 
sobre serviços prestados mediante a utilização de 
bens e serviços públicos explorados economicamente 
mediante autorização, permissão ou concessão, com 
o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário 
final do serviço.

Contudo, a atividade exercida pelos serviços 
notariais e de registro não se confunde com aquelas 
exploradas economicamente mediante autorização, 
permissão ou concessão, previstas no art. 175 da Cons-
tituição Federal (CF). Efetivamente, de acordo com o 
art. 236 da CF, os serviços notariais e de registro são 
exercidos por delegação do Poder Público e seus titu-
lares exercem função pública, sendo escolhidos me-
diante concurso público de provas e títulos.

Ademais, os emolumentos, a teor dos arts. 1º e 
2º da Lei nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000, são 
fixados pelos Estados e pelo Distrito Federal levando 
em conta a natureza pública e o caráter social dos 
serviços notariais e de registro, tendo clara natureza 
tributária, qualificando-se como taxa.

Portanto, constata-se que os serviços notariais 
e de registro, destinados a garantir a publicidade, au-
tenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, 
são eminentemente públicos, prestados mediante o 
pagamento de tributo. A atividade não se confunde 
com a privada, com finalidade meramente econômica, 
não sendo exercida em nome próprio, mas em nome 
do Estado delegante.

A incidência do ISS sobre os serviços em comento 
fere os arts. 150, VI, a; e 236 da CF. A primeira norma 
institui a imunidade recíproca entre os entes Federados. 

O art. 236, como visto acima, determina que a ativi-
dade notarial é delegada. Dessa forma, sendo serviço 
público delegado sem cunho econômico e remunerado 
por taxa, essa atividade não poderia ser fato gerador 
do ISS, haja vista a regra de imunidade.

Comunga dessa opinião o Ministro Carlos Britto, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no âmbito 
do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionali-
dade (ADIN) nº 3.089/DF, entendeu não ser possível 
a incidência do ISS sobre os serviços notariais e de 
serviços.

Entretanto, a correta opinião do Ministro Carlos 
Britto é minoritária no STF, que tem, a despeito dos 
argumentos alinhados acima, considerado constitucio-
nal a incidência tributária em discussão.

E, conquanto não possamos contrariar a instân-
cia máxima do Poder Judiciário brasileiro, temos, como 
membros do legislativo federal, o dever de buscar o 
aperfeiçoamento das normas nacionais. E a tributação 
dos serviços notariais e de registro pelo ISS é desar-
razoada e merece combate, razão pela qual apresen-
tamos este projeto de lei complementar.

Devido à relevância da matéria, contamos com 
o apoio dos ilustres colegas para a sua aprovação. – 
Senador Neuto de Conto.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 116,  
DE 31 DE JULHO DE 2003

Dispõe sobre o Imposto Sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza, de competência 
dos Municípios e do Distrito Federal, e dá 
outras providências.

Mensagem de veto

O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:

Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, de competência dos Municípios e do Dis-
trito Federal, tem como fato gerador a prestação de 
serviços constantes da lista anexa, ainda que esses 
não se constituam como atividade preponderante do 
prestador.

§ 1o O imposto incide também sobre o serviço 
proveniente do exterior do País ou cuja prestação se 
tenha iniciado no exterior do País.

§ 2o Ressalvadas as exceções expressas na 
lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam 
sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Cir-
culação de Mercadorias e Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comu-
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nicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva for-
necimento de mercadorias.

§ 3o O imposto de que trata esta Lei Complemen-
tar incide ainda sobre os serviços prestados mediante 
a utilização de bens e serviços públicos explorados 
economicamente mediante autorização, permissão 
ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou 
pedágio pelo usuário final do serviço.

 § 4o A incidência do imposto não depende da 
denominação dada ao serviço prestado.

Art. 2o O imposto não incide sobre:
I – as exportações de serviços para o exterior 

do País;
II – a prestação de serviços em relação de empre-

go, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros 
de conselho consultivo ou de conselho fiscal de socie-
dades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e 
dos gerentes-delegados;

 III – o valor intermediado no mercado de títulos 
e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, 
o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a 
operações de crédito realizadas por instituições fi-
nanceiras.

Parágrafo único. Não se enquadram no disposto 
no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo 
resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento 
seja feito por residente no exterior.

Art. 3o O serviço considera-se prestado e o im-
posto devido no local do estabelecimento prestador ou, 
na falta do estabelecimento, no local do domicílio do 
prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 
I a XXII, quando o imposto será devido no local:

I – do estabelecimento do tomador ou intermedi-
ário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde 
ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1o do art. 1o 
desta Lei Complementar;

II – da instalação dos andaimes, palcos, cobertu-
ras e outras estruturas, no caso dos serviços descritos 
no subitem 3.05 da lista anexa;

III – da execução da obra, no caso dos serviços 
descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa;

IV – da demolição, no caso dos serviços descri-
tos no subitem 7.04 da lista anexa;

V – das edificações em geral, estradas, pontes, 
portos e congêneres, no caso dos serviços descritos 
no subitem 7.05 da lista anexa;

VI – da execução da varrição, coleta, remoção, 
incineração, tratamento, reciclagem, separação e des-
tinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quais-
quer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 
da lista anexa;

VII – da execução da limpeza, manutenção e 
conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, 

chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, 
no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da 
lista anexa;

VIII – da execução da decoração e jardinagem, 
do corte e poda de árvores, no caso dos serviços des-
critos no subitem 7.11 da lista anexa;

IX – do controle e tratamento do efluente de 
qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e 
biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 
7.12 da lista anexa;

X – (VETADO) 
XI – (VETADO)
XII – do florestamento, reflorestamento, semea-

dura, adubação e congêneres, no caso dos serviços 
descritos no subitem 7.16 da lista anexa;

XIII – da execução dos serviços de escoramen-
to, contenção de encostas e congêneres, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa;

XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos ser-
viços descritos no subitem 7.18 da lista anexa;

XV – onde o bem estiver guardado ou estaciona-
do, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 
da lista anexa;

XVI – dos bens ou do domicílio das pessoas vigia-
dos, segurados ou monitorados, no caso dos serviços 
descritos no subitem 11.02 da lista anexa;

XVII – do armazenamento, depósito, carga, des-
carga, arrumação e guarda do bem, no caso dos ser-
viços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;

XVIII – da execução dos serviços de diversão, 
lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos servi-
ços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, 
da lista anexa;

XIX – do Município onde está sendo executado 
o transporte, no caso dos serviços descritos pelo su-
bitem 16.01 da lista      anexa;

XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-
obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver 
domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subi-
tem 17.05 da lista anexa;

XXI – da feira, exposição, congresso ou congê-
nere a que se referir o planejamento, organização e 
administração, no caso dos serviços descritos pelo 
subitem 17.10 da lista anexa;

XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal 
rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos ser-
viços descritos pelo item 20 da lista anexa.

§ 1o No caso dos serviços a que se refere o su-
bitem 3.04 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato 
gerador e devido o imposto em cada Município em cujo 
território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, ca-
bos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de 
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locação, sublocação, arrendamento, direito de passa-
gem ou permissão de uso, compartilhado ou não.

§ 2o No caso dos serviços a que se refere o subi-
tem 22.01 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato 
gerador e devido o imposto em cada Município em cujo 
território haja extensão de rodovia explorada.

 § 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do 
imposto no local do estabelecimento prestador nos 
serviços executados em águas marítimas, excetuados 
os serviços descritos no subitem 20.01.

Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador 
o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de 
prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e 
que configure unidade econômica ou profissional, sendo 
irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de 
sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, 
escritório de representação ou contato ou quaisquer 
outras que venham a ser utilizadas.

 Art. 5o Contribuinte é o prestador do serviço.
 Art. 6o Os Municípios e o Distrito Federal, me-

diante lei, poderão atribuir de modo expresso a res-
ponsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, 
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, 
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atri-
buindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento 
total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que 
se refere à multa e aos acréscimos legais.

§ 1o Os responsáveis a que se refere este artigo 
estão obrigados ao recolhimento integral do imposto 
devido, multa e acréscimos legais, independentemente 
de ter sido efetuada sua retenção na fonte.

§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput e no § 
1o deste artigo, são responsáveis:

 I – o tomador ou intermediário de serviço prove-
niente do exterior do País ou cuja prestação se tenha 
iniciado no exterior do País;

II – a pessoa jurídica, ainda que imune ou isen-
ta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos 
nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 
7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da 
lista anexa.

Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço 
do serviço.

§ 1o Quando os serviços descritos pelo subitem 
3.04 da lista anexa forem prestados no território de 
mais de um Município, a base de cálculo será propor-
cional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodo-
via, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de 
qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes 
em cada Município.

 § 2o Não se incluem na base de cálculo do Im-
posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I – o valor dos materiais fornecidos pelo prestador 
dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de 
serviços anexa a esta Lei Complementar;

II – (VETADO)
§ 3o (VETADO)
Art. 8o As alíquotas máximas do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza são as seguintes:
I – (VETADO)
II – demais serviços, 5% (cinco por cento).
Art. 9o Esta Lei Complementar entra em vigor na 

data de sua publicação.
Art. 10. Ficam revogados os arts. 8o, 10, 11 e 12 

do Decreto-Lei no 406, de 31 de dezembro de 1968; 
os incisos III, IV, V e VII do art. 3o do Decreto-Lei no 
834, de 8 de setembro de 1969; a Lei Complementar 
no 22, de 9 de dezembro de 1974; a Lei no 7.192, de 
5 de junho de 1984; a Lei Complementar no 56, de 15 
de dezembro de 1987; e a Lei Complementar no 100, 
de 22 de dezembro de 1999.

Brasília, 31 de julho de 2003; 182o da Independência 
e 115o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA –  
Antônio Palocci Filho

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 
de 1º.8.2003

Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 
116, de 31 de julho de 2003.

1 – Serviços de informática e congêneres.
1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas.
1.02 – Programação.
 1.03 – Processamento de dados e congêne-

res.
1.04 – Elaboração de programas de computado-

res, inclusive de jogos eletrônicos.
 1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de 

uso de programas de computação.
1.06 – Assessoria e consultoria em informática.
 1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive 

instalação, configuração e manutenção de programas 
de computação e bancos de dados.

1.08 – Planejamento, confecção, manutenção e 
atualização de páginas eletrônicas.

2 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de 
qualquer natureza.

2.01 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento 
de qualquer natureza.

3 – Serviços prestados mediante locação, cessão 
de direito de uso e congêneres.

 3.01 – (VETADO)
 3.02 – Cessão de direito de uso de marcas e de 

sinais de propaganda.
3.03 – Exploração de salões de festas, centro 

de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras 
esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de 
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espetáculos, parques de diversões, canchas e con-
gêneres, para realização de eventos ou negócios de 
qualquer natureza.

        3.04 – Locação, sublocação, arrendamento, 
direito de passagem ou permissão de uso, comparti-
lhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos 
e condutos de qualquer natureza.

        3.05 – Cessão de andaimes, palcos, cober-
turas e outras estruturas de uso temporário.

        4 – Serviços de saúde, assistência médica 
e congêneres.

        4.01 – Medicina e biomedicina.
        4.02 – Análises clínicas, patologia, eletrici-

dade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sono-
grafia, ressonância magnética, radiologia, tomografia 
e congêneres.

        4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sana-
tórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, 
ambulatórios e         congêneres.

        4.04 – Instrumentação cirúrgica.
        4.05 – Acupuntura.
        4.06 – Enfermagem, inclusive serviços au-

xiliares.
        4.07 – Serviços farmacêuticos.
        4.08 – Terapia ocupacional, fisioterapia e 

fonoaudiologia.
        4.09 – Terapias de qualquer espécie desti-

nadas ao tratamento físico, orgânico e mental.
        4.10 – Nutrição.
        4.11 – Obstetrícia.
        4.12 – Odontologia.
        4.13 – Ortóptica.
        4.14 – Próteses sob encomenda.
        4.15 – Psicanálise.
        4.16 – Psicologia.
        4.17 – Casas de repouso e de recuperação, 

creches, asilos e congêneres.
        4.18 – Inseminação artificial, fertilização in 

vitro e congêneres.
        4.19 – Bancos de sangue, leite, pele, olhos, 

óvulos, sêmen e congêneres.
        4.20 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, 

órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
        4.21 – Unidade de atendimento, assistência 

ou tratamento móvel e congêneres.
        4.22 – Planos de medicina de grupo ou in-

dividual e convênios para prestação de assistência 
médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

        4.23 – Outros planos de saúde que se cum-
pram através de serviços de terceiros contratados, cre-
denciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador 
do plano mediante indicação do beneficiário.

        5 – Serviços de medicina e assistência ve-
terinária e congêneres.

        5.01 – Medicina veterinária e zootecnia.
        5.02 – Hospitais, clínicas, ambulatórios, 

prontos-socorros e congêneres, na área veterinária.
        5.03 – Laboratórios de análise na área ve-

terinária.
        5.04 – Inseminação artificial, fertilização in 

vitro e congêneres.
        5.05 – Bancos de sangue e de órgãos e 

congêneres.
        5.06 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, 

órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
        5.07 – Unidade de atendimento, assistência 

ou tratamento móvel e congêneres.
        5.08 – Guarda, tratamento, amestramento, 

embelezamento, alojamento e congêneres.
        5.09 – Planos de atendimento e assistência 

médico-veterinária.
        6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, 

atividades físicas e congêneres.
        6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, 

pedicuros e congêneres.
        6.02 – Esteticistas, tratamento de pele, de-

pilação e congêneres.
        6.03 – Banhos, duchas, sauna, massagens 

e congêneres.
        6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, 

artes marciais e demais atividades físicas.
        6.05 – Centros de emagrecimento, spa e 

congêneres.
        7 – Serviços relativos a engenharia, arquite-

tura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, 
limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.

        7.01 – Engenharia, agronomia, agrimen-
sura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e 
congêneres.

        7.02 – Execução, por administração, emprei-
tada ou subempreitada, de obras de construção civil, 
hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, 
inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, 
drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, 
concretagem e a instalação e montagem de produ-
tos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços 
fora do local da prestação dos serviços, que fica su-
jeito ao ICMS).

        7.03 – Elaboração de planos diretores, es-
tudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, 
relacionados com obras e serviços de engenharia; ela-
boração de anteprojetos, projetos básicos e projetos 
executivos para trabalhos de engenharia.

        7.04 – Demolição.

197ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 46493 

        7.05 – Reparação, conservação e reforma 
de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (ex-
ceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo 
prestador dos serviços, fora do local da prestação dos 
serviços, que fica sujeito ao ICMS).

        7.06 – Colocação e instalação de tapetes, 
carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, 
vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com 
material fornecido pelo tomador do serviço.

        7.07 – Recuperação, raspagem, polimento 
e lustração de pisos e congêneres.

        7.08 – Calafetação.
        7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, 

tratamento, reciclagem, separação e destinação final 
de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

        7.10 – Limpeza, manutenção e conserva-
ção de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, 
piscinas, parques, jardins e congêneres.

        7.11 – Decoração e jardinagem, inclusive 
corte e poda de árvores.

        7.12 – Controle e tratamento de efluentes 
de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos 
e biológicos.

        7.13 – Dedetização, desinfecção, desinseti-
zação, imunização, higienização, desratização, pulve-
rização e congêneres.

        7.14 – (VETADO)
        7.15 – (VETADO)
        7.16 – Florestamento, reflorestamento, se-

meadura, adubação e congêneres.
        7.17 – Escoramento, contenção de encostas 

e serviços congêneres.
        7.18 – Limpeza e dragagem de rios, por-

tos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e 
congêneres.

        7.19 – Acompanhamento e fiscalização da 
execução de obras de engenharia, arquitetura e ur-
banismo.

        7.20 – Aerofotogrametria (inclusive inter-
pretação), cartografia, mapeamento, levantamentos 
topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, 
geológicos, geofísicos e congêneres.

        7.21 – Pesquisa, perfuração, cimentação, 
mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, 
pescaria, estimulação e outros serviços relacionados 
com a exploração e explotação de petróleo, gás natu-
ral e de outros recursos minerais.

        7.22 – Nucleação e bombardeamento de 
nuvens e congêneres.

        8 – Serviços de educação, ensino, orienta-
ção pedagógica e educacional, instrução, treinamento 
e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.

        8.01 – Ensino regular pré-escolar, funda-
mental, médio e superior.

        8.02 – Instrução, treinamento, orientação 
pedagógica e educacional, avaliação de conhecimen-
tos de qualquer natureza.

        9 – Serviços relativos a hospedagem, turis-
mo, viagens e congêneres.

        9.01 – Hospedagem de qualquer natureza 
em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, 
hotéis residência, residence-service, suite service, hote-
laria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação 
por temporada com fornecimento de serviço (o valor 
da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da 
diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

        9.02 – Agenciamento, organização, pro-
moção, intermediação e execução de programas de 
turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens 
e congêneres.

        9.03 – Guias de turismo.
        10 – Serviços de intermediação e congê-

neres.
        10.01 – Agenciamento, corretagem ou in-

termediação de câmbio, de seguros, de cartões de 
crédito, de planos de saúde e de planos de previdên-
cia privada.

        10.02 – Agenciamento, corretagem ou in-
termediação de títulos em geral, valores mobiliários e 
contratos quaisquer.

        10.03 – Agenciamento, corretagem ou in-
termediação de direitos de propriedade industrial, ar-
tística ou literária.

        10.04 – Agenciamento, corretagem ou in-
termediação de contratos de arrendamento mercantil 
(leasing), de franquia (franchising) e de faturização 
(factoring).

        10.05 – Agenciamento, corretagem ou inter-
mediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos 
em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realiza-
dos no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, 
por quaisquer meios.

        10.06 – Agenciamento marítimo.
        10.07 – Agenciamento de notícias.
        10.08 – Agenciamento de publicidade e 

propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação 
por quaisquer meios.

        10.09 – Representação de qualquer natu-
reza, inclusive comercial.

        10.10 – Distribuição de bens de terceiros.
        11 – Serviços de guarda, estacionamento, 

armazenamento, vigilância e congêneres.
        11.01 – Guarda e estacionamento de veí-

culos terrestres automotores, de aeronaves e de em-
barcações.
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        11.02 – Vigilância, segurança ou monitora-
mento de bens e pessoas.

        11.03 – Escolta, inclusive de veículos e 
cargas.

        11.04 – Armazenamento, depósito, carga, 
descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer 
espécie.

        12 – Serviços de diversões, lazer, entrete-
nimento e congêneres.

        12.01 – Espetáculos teatrais.
        12.02 – Exibições cinematográficas.
        12.03 – Espetáculos circenses.
        12.04 – Programas de auditório.
        12.05 – Parques de diversões, centros de 

lazer e congêneres.
        12.06 – Boates, taxi-dancing e congêne-

res.
        12.07 – Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, 

óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
        12.08 – Feiras, exposições, congressos e 

congêneres.
        12.09 – Bilhares, boliches e diversões ele-

trônicas ou não.
        12.10 – Corridas e competições de ani-

mais.
        12.11 – Competições esportivas ou de des-

treza física ou intelectual, com ou sem a participação 
do espectador.

        12.12 – Execução de música.
        12.13 – Produção, mediante ou sem enco-

menda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, 
shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, 
concertos, recitais, festivais e congêneres.

        12.14 – Fornecimento de música para am-
bientes fechados ou não, mediante transmissão por 
qualquer processo.

        12.15 – Desfiles de blocos carnavalescos 
ou folclóricos, trios elétricos e congêneres.

        12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, mu-
sicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, ópe-
ras, competições esportivas, de destreza intelectual 
ou congêneres.

        12.17 – Recreação e animação, inclusive 
em festas e eventos de qualquer natureza.

        13 – Serviços relativos a fonografia, fotogra-
fia, cinematografia e reprografia.

        13.01 – (VETADO)
        13.02 – Fonografia ou gravação de sons, inclu-

sive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.
        13.03 – Fotografia e cinematografia, inclusi-

ve revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem 
e congêneres.

        13.04 – Reprografia, microfilmagem e di-
gitalização.

        13.05 – Composição gráfica, fotocomposição, 
clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

        14 – Serviços relativos a bens de tercei-
ros.

        14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revi-
são, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, 
manutenção e conservação de máquinas, veículos, 
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de 
qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, 
que ficam sujeitas ao ICMS).

        14.02 – Assistência técnica.
        14.03 – Recondicionamento de motores 

(exceto peças e partes empregadas, que ficam sujei-
tas ao ICMS).

        14.04 – Recauchutagem ou regeneração 
de pneus.

        14.05 – Restauração, recondicionamento, 
acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, 
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, cor-
te, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de 
objetos quaisquer.

        14.06 – Instalação e montagem de apare-
lhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem 
industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente 
com material por ele fornecido.

        14.07 – Colocação de molduras e congê-
neres.

        14.08 – Encadernação, gravação e douração 
de livros, revistas e congêneres.

        14.09 – Alfaiataria e costura, quando o mate-
rial for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.

        14.10 – Tinturaria e lavanderia.
        14.11 – Tapeçaria e reforma de estofamen-

tos em geral.
        14.12 – Funilaria e lanternagem.
        14.13 – Carpintaria e serralheria.
        15 – Serviços relacionados ao setor ban-

cário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por 
instituições financeiras autorizadas a funcionar pela 
União ou por quem de direito.

        15.01 – Administração de fundos quaisquer, 
de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congê-
neres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados 
e congêneres.

        15.02 – Abertura de contas em geral, inclu-
sive conta-corrente, conta de investimentos e aplica-
ção e caderneta de poupança, no País e no exterior, 
bem como a manutenção das referidas contas ativas 
e inativas.
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        15.03 – Locação e manutenção de cofres 
particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de 
atendimento e de bens e equipamentos em geral.

        15.04 – Fornecimento ou emissão de ates-
tados em geral, inclusive atestado de idoneidade, ates-
tado de capacidade financeira e congêneres.

        15.05 – Cadastro, elaboração de ficha ca-
dastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão 
ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques 
sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos 
cadastrais.

        15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento 
de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono 
de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e va-
lores; comunicação com outra agência ou com a admi-
nistração central; licenciamento eletrônico de veículos; 
transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou 
depositário; devolução de bens em custódia.

        15.07 – Acesso, movimentação, atendimen-
to e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou 
processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e 
telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive 
vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede 
compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais 
informações relativas a contas em geral, por qualquer 
meio ou processo.

        15.08 – Emissão, reemissão, alteração, ces-
são, substituição, cancelamento e registro de contrato 
de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de 
crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação 
de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços rela-
tivos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

        15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de 
quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obriga-
ções, substituição de garantia, alteração, cancelamento 
e registro de contrato, e demais serviços relacionados 
ao arrendamento mercantil (leasing).

        15.10 – Serviços relacionados a cobranças, 
recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quais-
quer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e 
por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio 
eletrônico, automático ou por máquinas de atendimen-
to; fornecimento de posição de cobrança, recebimento 
ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compen-
sação, impressos e documentos em geral.

        15.11 – Devolução de títulos, protesto de 
títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, 
reapresentação de títulos, e demais serviços a eles 
relacionados.

        15.12 – Custódia em geral, inclusive de tí-
tulos e valores mobiliários.

        15.13 – Serviços relacionados a operações 
de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, 

cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão 
de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou 
depósito no exterior; emissão, fornecimento e cance-
lamento de cheques de viagem; fornecimento, trans-
ferência, cancelamento e demais serviços relativos a 
carta de crédito de importação, exportação e garantias 
recebidas; envio e recebimento de mensagens em ge-
ral relacionadas a operações de câmbio.

        15.14 – Fornecimento, emissão, reemis-
são, renovação e manutenção de cartão magnético, 
cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e 
congêneres.

        15.15 – Compensação de cheques e títulos 
quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive 
depósito identificado, a saque de contas quaisquer, 
por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais 
eletrônicos e de atendimento.

        15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, 
alteração, cancelamento e baixa de ordens de paga-
mento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio 
ou processo; serviços relacionados à transferência de 
valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclu-
sive entre contas em geral.

        15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, 
sustação, cancelamento e oposição de cheques quais-
quer, avulso ou por talão.

        15.18 – Serviços relacionados a crédito imo-
biliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análi-
se técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, 
transferência e renegociação de contrato, emissão e 
reemissão do termo de quitação e demais serviços 
relacionados a crédito imobiliário.

        16 – Serviços de transporte de natureza 
municipal.

        16.01 – Serviços de transporte de natureza 
municipal.

        17 – Serviços de apoio técnico, administra-
tivo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

        17.01 – Assessoria ou consultoria de qual-
quer natureza, não contida em outros itens desta lista; 
análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e forne-
cimento de dados e informações de qualquer natureza, 
inclusive cadastro e similares.

        17.02 – Datilografia, digitação, estenografia, 
expediente, secretaria em geral, resposta audível, re-
dação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio 
e infra-estrutura administrativa e congêneres.

        17.03 – Planejamento, coordenação, pro-
gramação ou organização técnica, financeira ou ad-
ministrativa.

        17.04 – Recrutamento, agenciamento, se-
leção e colocação de mão-de-obra.
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        17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mes-
mo em caráter temporário, inclusive de empregados 
ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados 
pelo prestador de serviço.

        17.06 – Propaganda e publicidade, inclusi-
ve promoção de vendas, planejamento de campanhas 
ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, 
textos e demais materiais publicitários.

        17.07 – (VETADO)
        17.08 – Franquia (franchising).
        17.09 – Perícias, laudos, exames técnicos 

e análises técnicas.
        17.10 – Planejamento, organização e ad-

ministração de feiras, exposições, congressos e con-
gêneres.

        17.11 – Organização de festas e recepções; 
bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, 
que fica sujeito ao ICMS).

        17.12 – Administração em geral, inclusive 
de bens e negócios de terceiros.

        17.13 – Leilão e congêneres.
        17.14 – Advocacia.
        17.15 – Arbitragem de qualquer espécie, 

inclusive jurídica.
        17.16 – Auditoria.
        17.17 – Análise de Organização e Méto-

dos.
        17.18 – Atuária e cálculos técnicos de qual-

quer natureza.
        17.19 – Contabilidade, inclusive serviços 

técnicos e auxiliares.
        17.20 – Consultoria e assessoria econômi-

ca ou financeira.
        17.21 – Estatística.
        17.22 – Cobrança em geral.
        17.23 – Assessoria, análise, avaliação, aten-

dimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento 
de informações, administração de contas a receber 
ou a pagar e em geral, relacionados a operações de 
faturização (factoring).

        17.24 – Apresentação de palestras, confe-
rências, seminários e congêneres.

        18 – Serviços de regulação de sinistros vincu-
lados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de 
riscos para cobertura de contratos de seguros; preven-
ção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.

        18.01 – Serviços de regulação de sinis-
tros vinculados a contratos de seguros; inspeção e 
avaliação de riscos para cobertura de contratos de 
seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis 
e congêneres.

        19 – Serviços de distribuição e venda de 
bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, car-

tões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, 
inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e 
congêneres.

        19.01 – Serviços de distribuição e venda 
de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, car-
tões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, 
inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e 
congêneres.

        20 – Serviços portuários, aeroportuários, 
ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários 
e metroviários.

        20.01 – Serviços portuários, ferroportuários, 
utilização de porto, movimentação de passageiros, 
reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atra-
cação, desatracação, serviços de praticagem, capa-
tazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços 
acessórios, movimentação de mercadorias, serviços 
de apoio marítimo, de movimentação ao largo, ser-
viços de armadores, estiva, conferência, logística e 
congêneres.

        20.02 – Serviços aeroportuários, utilização 
de aeroporto, movimentação de passageiros, armaze-
nagem de qualquer natureza, capatazia, movimenta-
ção de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, 
serviços acessórios, movimentação de mercadorias, 
logística e congêneres.

        20.03 – Serviços de terminais rodoviários, 
ferroviários, metroviários, movimentação de passagei-
ros, mercadorias, inclusive     suas operações, logística 
e congêneres.

        21 – Serviços de registros públicos, carto-
rários e notariais.

        21.01 – Serviços de registros públicos, car-
torários e notariais.

        22 – Serviços de exploração de rodovia. 
        22.01 – Serviços de exploração de rodovia 

mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, 
envolvendo execução de serviços de conservação, ma-
nutenção, melhoramentos para adequação de capaci-
dade e segurança de trânsito, operação, monitoração, 
assistência aos usuários e outros serviços definidos 
em contratos, atos de concessão ou de permissão ou 
em      normas oficiais.

        23 – Serviços de programação e comunica-
ção visual, desenho industrial e congêneres. 

        23.01 – Serviços de programação e comu-
nicação visual, desenho industrial e congêneres.

        24 – Serviços de chaveiros, confecção de 
carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesi-
vos e congêneres. 

        24.01 – Serviços de chaveiros, confecção 
de carimbos, placas, sinalização visual, banners, ade-
sivos e congêneres.
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        25 – Serviços funerários. 
        25.01 – Funerais, inclusive fornecimento de 

caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte 
do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e 
outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; 
fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsa-
mento, embelezamento, conservação ou restauração 
de cadáveres.

        25.02 – Cremação de corpos e partes de 
corpos cadavéricos.

        25.03 – Planos ou convênio funerários.
        25.04 – Manutenção e conservação de ja-

zigos e cemitérios.
        26 – Serviços de coleta, remessa ou entre-

ga de correspondências, documentos, objetos, bens 
ou valores, inclusive pelos correios e suas agências 
franqueadas; courrier e congêneres.

        26.01 – Serviços de coleta, remessa ou en-
trega de correspondências, documentos, objetos, bens 
ou valores, inclusive pelos correios e suas agências 
franqueadas; courrier e congêneres.

        27 – Serviços de assistência social.
        27.01 – Serviços de assistência social.
        28 – Serviços de avaliação de bens e ser-

viços de qualquer natureza.
        28.01 – Serviços de avaliação de bens e 

serviços de qualquer natureza.
        29 – Serviços de biblioteconomia.
        29.01 – Serviços de biblioteconomia.
        30 – Serviços de biologia, biotecnologia e 

química.
        30.01 – Serviços de biologia, biotecnologia 

e química.
        31 – Serviços técnicos em edificações, ele-

trônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e 
congêneres.

        31.01 – Serviços técnicos em edificações, 
eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações 
e congêneres.

        32 – Serviços de desenhos técnicos.
        32.01 – Serviços de desenhos técnicos.
        33 – Serviços de desembaraço aduaneiro, 

comissários, despachantes e congêneres.
        33.01 – Serviços de desembaraço aduaneiro, 

comissários, despachantes e congêneres.
        34 – Serviços de investigações particulares, 

detetives e congêneres.
        34.01 – Serviços de investigações particu-

lares, detetives e congêneres.
        35 – Serviços de reportagem, assessoria de 

imprensa, jornalismo e relações públicas.
        35.01 – Serviços de reportagem, assessoria 

de imprensa, jornalismo e relações públicas.

        36 – Serviços de meteorologia.
        36.01 – Serviços de meteorologia.
        37 – Serviços de artistas, atletas, modelos 

e manequins.
        37.01 – Serviços de artistas, atletas, mode-

los e manequins.
        38 – Serviços de museologia.
        38.01 – Serviços de museologia.
        39 – Serviços de ourivesaria e lapidação.
        39.01 – Serviços de ourivesaria e lapida-

ção (quando o material for fornecido pelo tomador do 
serviço).

        40 – Serviços relativos a obras de arte sob 
encomenda.

        40.01 – Obras de arte sob encomenda.

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania e de Assuntos Econômicos)

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 60, DE 2010

Institui o Grupo Parlamentar Brasil-
Dinamarca e dá outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É instituído, como serviço de cooperação 

interparlamentar, o Grupo Brasil-Dinamarca, com a 
finalidade de incentivar e desenvolver as relações bi-
laterais entre seus Poderes Legislativos.

Art. 2º O Grupo Parlamentar será integrado por 
membros do Congresso Nacional que a ele livremen-
te aderirem.

Art. 3º O Grupo Parlamentar reger-se-á pelo seu 
regulamento interno ou, na falta deste, pela decisão da 
maioria absoluta de seus membros fundadores, respei-
tadas as disposições legais e regimentais em vigor.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justificação

Percebe-se na esfera das relações exteriores uma 
consistente identidade de abordagens e interesses entre 
o Brasil e a Dinamarca, o que os tornam, por essa via, 
parceiros naturais, ainda que geográfica e socialmente 
distanciados. Os coincidentes ideais de coexistência 
internacional, a defesa da solução pacífica de contro-
vérsias, a valorização do institucionalismo e do papel de 
organismos internacionais como foros para o desenvol-
vimento da cooperação internacional e o regular apoio 
dinamarquês às candidaturas brasileiras em organismos 
internacionais – inclusive a um assento permanente no 
Conselho de Segurança –, e o apoio ao curso das nego-
ciações Mercosul-União Européia, pugnam para que as 
relações bilaterais, sempre marcadas pela cordialidade, 
ganhem em densidade e profundidade. 
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Não obstante ser a Dinamarca país pouco exten-
so, com população de pouco mais de cinco milhões e 
quinhentos mil habitantes, trata-se de monarquia cons-
titucional e parlamentarista de grande prestígio inter-
nacional, de tradição democrática e cultural. Gozando 
de altos índices de desenvolvimento, com economia 
equilibrada e de elevada sofisticação tecnológica, o 
país pode transformar-se em importante parceiro para 
o Brasil, mais que parceiro comercial, como aliado es-
tratégico para a maior presença brasileira na Europa. 
Tradicionalmente comprometida com a cooperação 
internacional para o desenvolvimento, a Dinamarca 
destina cerca 1% do seu Produto Interno Bruto (PIB) 
para tais fins. Na América Latina, sua ênfase é na iden-
tificação, na aproximação e no diálogo com países que 
denomina serem “forças democráticas” da região.

As relações bilaterais, caracterizadas por at-
mosfera de cordialidade e crescente interesse mútuo, 
atingiram, nos últimos anos, dinâmica inédita, tendo 
havido três visitas oficiais do Presidente Lula da Silva 
a Copenhague, seguidas de encontros de empresá-
rios e autoridades governamentais, nos quais foram 
identificadas várias possibilidades de parcerias entre 
os países, nos setores de biocombustíveis, biotecnolo-
gia, energia, indústria naval, insumos para a indústria 
alimentícia e máquinas e equipamentos. No plano do 
relacionamento comercial, a Dinamarca apresenta-se 
como um mercado distante e de acesso complexo ao 
exportador brasileiro. Diante disso, o montante do fluxo 
de comércio bilateral ainda está aquém das possibi-
lidades de ambos os países. Em 2009, o intercâmbio 
comercial com a Dinamarca representou 0,22% do total 
de intercâmbio brasileiro, e apenas 0,96% do intercâm-
bio com a União Européia. Com mercado portador de 
hábitos de consumo austeros, a Dinamarca ainda não 
é destino ideal para produtos industrializados brasilei-
ros, em virtude de forte concorrência de fornecedores 
tradicionais e de elevado grau tecnológico e de sofis-
ticação dos bens de consumo demandados.

No domínio de investimentos, percebe-se pouco 
dinamismo relativo. Embora tenha experimentado no-
tável crescimento entre 1995 e 2004, o estoque acu-
mulado de capital dinamarquês no Brasil, até 2004, 
alcançou o patamar de US$ 548 milhões. Segundo 
dados do Banco Central, em 2007 e 2008, os inves-
timentos diretos da Dinamarca no Brasil somaram, 
respectivamente, US$ 119,25 e 169,87 milhões. Já em 
2009, entre janeiro e abril, ingressaram US$ 13,43 mi-
lhões. A maior parte desse valor, segundo o Itamaraty, 
concentrada nas áreas de extração de petróleo e gás 
natural (US$ 8,33 milhões) e na fabricação de máqui-
nas e de aparelhos de refrigeração e ventilação para 
uso industrial e comercial (US$ 4,36 milhões).

No plano político, secundamos a percepção de 
que o Brasil encontra-se em posição privilegiada para 
servir de ponte de diálogo entre América do Sul e Di-

namarca, incluindo agrupamentos regionais como o 
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), a União de 
Nações Sul-Americanas (UNASUL) e o Grupo do Rio, 
o que, pragmaticamente, poderá se reverter em apoio 
para o avanço de alguns temas prioritários da agenda 
internacional regional e brasileira. 

Em face das sobreditas possibilidades, e igual-
mente enfatizados desafios, acreditamos incumbir a 
esta Casa Parlamentar, diante de perspectiva alvissa-
reira de aprofundamento de tão promissora parceria, 
que se instrumentalizem todos os canais cabíveis para 
incentivar as relações bilaterais. Nesse sentido, apre-
sentamos o presente Projeto de Resolução, para que 
o Poder Legislativo dê sua contribuição – nos limites 
de suas competências constitucionais, e valendo-se 
de instrumento legítimo de diplomacia parlamentar – 
para realizar todo o potencial que a maior aproximação 
entre Brasil e Dinamarca pode comportar, pelo que 
esperamos granjear o apoio dos nobres senadores.  – 
Senador Eduardo Azeredo.

(Às Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, e Diretora)

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 61, DE 2010

Institui o Grupo Parlamentar Brasil-
Sérvia e dá outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É instituído, como serviço de cooperação 

interparlamentar, o Grupo Brasil-Sérvia, com a finali-
dade de incentivar e desenvolver as relações bilaterais 
entre seus Poderes Legislativos.

Art. 2º O Grupo Parlamentar será integrado por 
membros do Congresso Nacional que a ele livremen-
te aderirem.

Art. 3º O Grupo Parlamentar reger-se-á pelo seu 
regulamento interno ou, na falta deste, pela decisão da 
maioria absoluta de seus membros fundadores, respei-
tadas as disposições legais e regimentais em vigor.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justificação

A República da Sérvia, cuja capital é Belgrado, 
está localizada no sudeste da Europa, na região balcâni-
ca. A província do Kosovo, no sul da Sérvia, proclamou 
sua independência unilateralmente em 17 de fevereiro 
de 2008, mas o governo sérvio não a reconhece. 

A Sérvia é uma ex-república iugoslava, tendo 
integrado, até junho de 2006, uma confederação com 
Montenegro denominada Sérvia e Montenegro. No 
dia 5 de junho do mesmo ano, a Sérvia declarou sua 
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independência, dois dias após Montenegro ter feito o 
mesmo. No entanto, a Sérvia foi reconhecida como o 
estado sucessor da união, que por sua vez sucedia a 
República Federal da Iugoslávia. A 22 de dezembro 
de 2009, a Sérvia apresentou a candidatura oficial de 
adesão à União Europeia.

A diplomacia parlamentar moderna forma inter-
locução entre Estados soberanos, que tem produzido 
resultados em prol da aproximação dos povos e da 
convivência harmoniosa entre Nações. Em particular, 
a atuação de grupos parlamentares, formalmente com-
postos com o objetivo de fortalecer relações bilaterais 
já existentes, tem sido exitosa na recente prática par-
lamentar brasileira, facilitando a atuação da diplomacia 
e da política externa como um todo.

No caso ora proposto, a formação de Grupo 
Parlamentar Brasil-Sérvia irá permitir maior interação 
entre membros dos Poderes Legislativos do Brasil e 
da Sérvia, importante República remanescente da ex-
Iugoslávia, que vai se projetando como democracia 
consolidada e com crescente inserção internacional, 
com sua adesão à União Europeia já formalizada em 
2009.

Passados os graves acontecimentos que marca-
ram o ocaso da ex-Iugoslávia, com lamentáveis conflitos 

armados e numerosos casos de violência inominável, 
a região volta a conviver de forma pacífica, sem no 
entanto ter superado dilemas étnicos e culturais que 
permeiam suas relações.

A aproximação do Brasil à Servia é por conse-
guinte oportuna e conveniente aos interesses maiores 
da política externa brasileira. A República da Sérvia 
poderá consolidar-se como importante aliada brasileira 
no sudeste europeu, fronteira ainda a ser explorada 
pela agenda de nossa diplomacia. A maior presença 
brasileira em Belgrado poderá ser facilitada pelos bons 
ofícios do Grupo Parlamentar Brasil-Sérvia, que poderá 
ser proativo para o fortalecimento dos laços políticos, 
econômicos e culturais do Brasil com aquele impor-
tante país. – Senador Eduardo Azeredo.

(Às Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional e Diretora)

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MS) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão publicados e encaminhados às Comissões 
competentes.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. Nº 79/2010-CDR

Brasília, 6 de outubro de 2010

Assunto: Eleição do Presidente da Comissão.
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que fui eleito na data 

de hoje, 6 de outubro de 2010, por unanimidade, Pre-
sidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e 
Turismo (CDR) na vacância da Presidência.

Respeitosamente, Senador Neuto de Conto, 
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo – CDR.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MS) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 63, 
de 2010 (nº 78/2010, na origem), de 29 de setembro 
último, do Banco Central do Brasil, encaminhando, 
nos termos do inciso II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 
1995, o demonstrativo das emissões do real referente 

ao mês de agosto de 2010, as razões delas determi-
nantes e a posição das reservas internacionais a elas 
vinculadas.

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 63, DE 2010

Aviso nº 78/2010-BCB-Presi

Brasília, 29 de setembro de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Demonstrativo das emissões do Real.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069, 

de 29 de junho de 1995, que estabeleceu as condi-
ções para emissão do Real, a fórmula de apuração 
das emissões realizadas e as bases para o acompa-
nhamento e controle monetário, encaminho a Vossa 
Excelência o anexo demonstrativo das emissões re-
ferentes ao mês de agosto de 2010, as razões delas 
determinantes e a posição das reservas internacionais 
a elas vinculadas.

Atenciosamente, Antonio Gustavo Matos do 
Vale, Presidente, substituto.
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MS) – A matéria vai à Comissão de Assuntos 
Econômicos.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 64, de 
2010, do Tribunal de Contas da União, encaminhando 
cópia do Acórdão nº 2317/2010-TCU, proferido nos 
autos do TC – 009.643/2009-5, que trata de auditoria 
realizada na Agência Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis – ANP.

O Aviso nº 64, de 2010, vai às Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos Eco-
nômicos; e de Serviços de Infraestrutura; e, em cópia, 
anexado ao Requerimento nº 569, de 2009. 

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MS) – Com a palavra, pela inscrição, o Senador 
Papaléo Paes. 

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

Srª Presidenta Serys Slhessarenko, Srªs Senado-
ras, Srs. Senadores, hoje venho à tribuna para retomar 
um tema que já abordei em outra ocasião, mas que 
possui importância, considero mais do que oportuno 
abordar novamente. 

Refiro-me, Srª Presidenta, à Estratégia Nacional 
de Defesa, especialmente no que diz respeito à Ama-
zônia e ao Estado do Amapá. No Brasil, após o fim dos 
governos militares vínhamos tendo certa aversão em 
tratar de assuntos relacionados com a defesa nacio-
nal por considerá-los equivocadamente circunscritos 
à área militar.

É certo, Srªs e Srs. Senadores, que somos um 
país pacífico, que rege suas relações internacionais 
pelos princípios da não intervenção, defesa da paz e 
solução pacífica dos conflitos. Mas isso não significa 
que devamos abrir mão de proteger o nosso território 
e os interesses nacionais. Nesse sentido, a Estratégia 
Nacional de Defesa trabalha com uma perspectiva de 
50 anos, meio século, Srª Presidenta, tempo necessá-
rio para haver uma mudança geracional.

O plano, como não poderia deixar de ser, é com-
plexo, e não disponho de tempo para abordar todos 
os aspectos que considero relevantes. Por isso, quero 
chamar a atenção das Srªs e dos Srs. Senadores ape-
nas para um ponto que considero vital dentro desse 
documento, que é a proteção da Amazônia.

No meu modesto modo de ver e entender, este 
é, sem dúvida, um dos pontos centrais da END. A ba-
cia amazônica comporta a maior rede hidrográfica do 
mundo. Trata-se, como sabemos, de uma área vastís-
sima de 6.500.000km², dos quais, 70% estão dentro 

do território brasileiro, representando 12.400km de 
fronteiras. 

Além de vasta e pouco povoada, a Amazônia é 
fonte de incalculáveis riquezas e, por isso, tem sido alvo 
da cobiça internacional, já que isso não vem de hoje. 
Atualmente, a cobiça internacional continua e pelos 
mesmos motivos – a fantástica riqueza as terras ama-
zônicas traduzida em sua incalculável biodiversidade, 
nos formidáveis recursos hídricos de que dispõe, nas 
enormes riquezas minerais e no maior estoque de re-
cursos energéticos do mundo.

A essa fabulosa riqueza, Srªs e Srs. Senadores, 
gostaria de adicionar alguns ingredientes explosivos, 
como a globalização, que relativiza a soberania dos 
países mais fracos em benefício dos mais fortes; as 
correntes migratórias; a segurança alimentar e ener-
gética; as lutas territoriais; a crise da água; as pande-
mias; o terrorismo; o narcotráfico e a necessidade de 
se promover o desenvolvimento sustentável. Todos 
esses ingredientes são fatores potenciais de conflitos 
e intervenções internacionais a que devemos estar 
atentos, hoje e sempre.

Não podemos descuidar disso. Um área tão vas-
ta, tão rica e tão fracamente povoada e desenvolvida 
como a Amazônia é um prato cheio para as raposas 
internacionais, ávidas por nossa terra. Por isso, nada 
mais urgente do que o desenvolvimento sustentável 
da Amazônia. Nada mais urgente do que integrá-la, de 
fato, ao restante do País e à América do Sul.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho 
refletido muito sobre o papel a ser desempenhado 
pelo meu Estado do Amapá dentro do contexto ama-
zônico, para a defesa nacional e para a integração 
sul-americana. 

O Amapá é “o único Estado do Brasil que se tor-
nou brasileiro pela vontade de ser brasileiro”, como 
bem diz o Presidente José Sarney em seu livro Amapá, 
a Terra onde o Brasil Começa, editado pelo Senado 
Federal. “Foi a luta e a determinação dos homens e 
mulheres do Amapá que todos os dias, em incursões 
de idealismo e patriotismo, baixavam a bandeira da 
França e faziam subir a bandeira do Brasil. O coração 
de ser brasileiro estava no peito dos amapaenses”, 
escreveu o Senador Sarney.

Como sabemos, senhoras e senhores, o Amapá 
foi palco de inúmeras disputas entre franceses, ingleses, 
holandeses e portugueses. As razões são muitas: sua 
localização privilegiada junto à foz do rio Amazonas, 
imensas reservas minerais, fauna e flora abundantes 
e proximidade marítima com o Caribe.

Esses, Srªs e Srs. Senadores, são motivos que, 
ainda hoje, fazem do Amapá um ator muito importante 
no contexto amazônico, do ponto de vista da Estraté-
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gia de Defesa Nacional, que tem duas vertentes: a do 
desenvolvimento e a da defesa.

No que se refere ao desenvolvimento, o Amapá 
possui imensas terras apropriadas à bubalinocultura 
e também grandes bancos pesqueiros, resultantes 
da abundante matéria orgânica depositada na foz do 
Amazonas.

Isso faz do Amapá um Estado naturalmente vo-
cacionado à produção de proteína, que poderia ser 
facilmente exportada para a Comunidade Europeia, 
via Caiena, e também para o Caribe e os Estados Uni-
dos. Temos incalculáveis reservas minerais a serem 
exploradas e condições excepcionais de promover o 
desenvolvimento sustentável, gerando bem-estar para 
nossa gente.

Com muita honra, concedo o aparte ao Senador 
Jefferson Praia.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Muito obri-
gado, Senador Papaléo Paes. Eu estou aqui fazendo 
uma breve reflexão sobre o que V. Exª apresenta, fa-
zendo observações, nesta tarde, sobre a nossa querida 
Amazônia. Vou fazer o possível para não me alongar 
no aparte, porque, quando se fala em Amazônia, todos 
nós ficamos bastante entusiasmados para apresentar 
nossas posições. Mas, de forma bem sucinta, enten-
do que nós temos que ter as políticas públicas para a 
Amazônia com uma visão de curto prazo. Então, neste 
momento, o que acontece na Amazônia? Desmata-
mentos, uma política de fiscalização intensa, mas, ao 
mesmo tempo, não existe uma orientação às pessoas 
para que elas possam utilizar de forma correta ou de 
forma sustentável os recursos naturais daquela região 
fantástica, com potencial, como V. Exª acaba de dizer. 
Então, no curto prazo, entendo que poderemos traba-
lhar alguma coisa como pactos municipais, nos Muni-
cípios com mais desmatamento, buscando soluções 
para que os empreendedores que utilizam os recursos 
naturais ou que estejam utilizando os recursos naturais 
de forma inapropriada possam ter uma opção de em-
preendimento e possam gerar emprego e renda dentro 
do contexto de uma atividade econômica sustentável. 
Então, essa é a minha avaliação dentro do contexto do 
curto prazo, e, é claro, dentro do contexto do médio e 
longo prazo... Volto rapidamente ao curto prazo. Nós 
teremos que aproveitar, Senador Papaléo, todas as 
pesquisas existentes. Por exemplo, lá no meu Estado 
do Amazonas, eu apoio o Instituto Nacional de Pes-
quisas da Amazônia, o Inpa, para que ele leve os seus 
conhecimentos às comunidades rurais, porque o Inpa 
teve um conhecimento. É claro que tem que avançar 
ainda mais, mas precisa levar esses conhecimentos 
às populações que precisam tê-los para aproveitar de 
forma correta os recursos naturais. Agora, de médio e 

longo prazo, nós temos que trabalhar muito a pesquisa. 
Naquela região, V. Exª sabe, acima de tudo os incenti-
vos à pesquisa para a Amazônia. Se o Brasil quer uma 
Amazônia verde, uma Amazônia com seu povo bem, 
os 25 milhões que moram ali, que residem ali, com 
uma forma de vida digna, o Brasil precisa incentivar 
as pesquisas. E depois de termos essas pesquisas, 
precisamos fazer com que elas cheguem às pesso-
as. E é claro que temos que investir em infraestrutura 
econômica e social, como V. Exª, muitas vezes, já rela-
tou – eu acompanho o discurso de V. Exª. E, acima de 
tudo, temos que incentivar os empreendedores, que eu 
chamo de empreendedores amazônicos, aqueles que 
querem aproveitar os recursos naturais, sim, mas não 
querem causar dano ambiental, não querem problemas 
com a natureza. Eles percebem o novo momento de um 
século, que é o século XXI, em que vamos ter que tra-
balhar sempre percebendo a importância da natureza. 
Neste século, nós vamos ter que construir essa nova 
forma de lidar com a economia e a ecologia. Entendo 
que nós estamos caminhando, para finalizar, Senador 
Papaléo – e agradeço a concordância de V. Exª nes-
te período em que me estendi no aparte –, para uma 
economia que já começa a dar os primeiros resulta-
dos, que é uma economia verde, que vem daqui para 
frente. É uma nova forma de produzir. E a Amazônia é 
uma região estratégica, fundamental. Parabéns por V. 
Exª estar, neste momento, falando um pouco da nos-
sa região, apresentando setores importantíssimos e 
como devemos cuidar melhor daquela região. Muito 
obrigado pelo aparte.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Jefferson Praia. V. Exª conhece 
muito bem porque as nossas situações – Amapá e 
Amazônia – são similares. O Estado do Amazonas 
também tem uma área de preservação exemplar, as-
sim como o Amapá.

Agora veja: V. Exª fala muito bem quando observa 
para todos nós o equilíbrio entre economia e natureza. 
Tem que haver o equilíbrio. Não pode haver radicalis-
mo de nenhum dos dois lados.

Vou lhe dar um exemplo: o Estado do Amapá 
tem 57% da sua área territorial, das suas terras, imo-
bilizadas por áreas de preservação, de conservação, 
envolvendo todas elas. Uma das últimas foi a grande 
área de preservação das montanhas do Tumucuma-
que. Ali tivemos diversos Municípios atingidos. Quando 
essa área de preservação atingiu esses Municípios, 
atingiu também a economia autossustentável desses 
Municípios. No decreto que fazia essa determinação 
sobre a reserva das montanhas do Tumucumaque 
havia a recompensa. E o que seria a recompensa? 
Esses Municípios têm áreas dentro dessa grande re-
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serva ecológica das montanhas do Tumucumaque, que 
é uma indústria do turismo extremamente forte ali. O 
que esperávamos? Que o Governo Federal desse a 
recompensa, as medidas compensatórias, dando in-
fraestrutura para esse Município gerar emprego, gerar 
renda, dando condições de saneamento básico de água 
potável para o turista ir para lá, conhecer essas novas 
reservas. Isso não causaria nenhum dano à natureza; 
muito pelo contrário, melhoraria a qualidade de vida 
do nosso morador desses Municípios, daria emprego 
a eles, que estariam sendo recompensados pela falta 
do trabalho braçal que faziam naquela área em que 
foram impedidos. 

Então, precisamos ser olhados com mais carinho, 
com mais atenção. Precisamos que as pessoas conhe-
çam um pouco o que é a nossa Amazônia para poder 
fazer justiça a todos nós da região amazônica.

Mas, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, as 
zonas de livre comércio estabelecidas em Macapá e 
Santana, o segundo maior Município, já estão permi-
tindo dar uma nova configuração ao Estado, com o 
surgimento de um polo mercantilista com braços for-
tes no exterior. 

Na linha de desenvolvimento, eu gostaria de 
destacar dois projetos de minha autoria. O primeiro é 
o Projeto de Lei do Senado nº 111, de 2005, que pro-
pus com a finalidade de autorizar o Executivo a criar 
a Região Integrada de Desenvolvimento de Macapá e 
Santana, numa estrutura legal que compreende, ain-
da, um programa especial de desenvolvimento para 
toda essa área. O Programa prevê o estabelecimento 
de normas e critérios para unificação de procedimen-
tos entres os três níveis de gestão federativa – União, 
Estados e Municípios – no que toca a tarifas de fretes, 
seguros, linhas de crédito especiais. Prevê, também, 
isenções e incentivos fiscais para fomento de ativida-
des consideradas prioritárias à geração de emprego 
e à fixação geográfica da mão de obra.

O segundo é o Projeto de Lei do Senado nº 348, 
de 2005, que tem por objetivo conceder aos bens de 
informática – isso é importante para nós – e de auto-
mação produzidos na Área de Livre Comércio de Ma-
capá e Santana os incentivos fiscais de que gozam, 
hoje, produtos semelhantes fabricados na Zona Fran-
ca de Manaus.

O projeto tem os objetivos de promover o efetivo 
desenvolvimento do Amapá e de incrementar as rela-
ções bilaterais com os países vizinhos.

Quanto ao aspecto estritamente de defesa, o 
Amapá necessita, urgentemente, de um maior efetivo 
militar na região, do mesmo modo que uma maior pre-
sença da Polícia Federal, sobretudo agora que estamos 

prestes a inaugurar a ponte binacional entre Oiapoque 
e Saint Georges, na Guiana Francesa. 

Essa ponte, Srª Presidente, ao tempo em que in-
crementará o turismo e o comércio entre os dois países, 
favorecerá a integração da América do Sul e exigirá um 
maior efetivo da Polícia Federal naquela região.

Eu quero lhe deixar, Srª Presidente, a certeza de 
uma coisa: o País ainda não olhou para o Oiapoque. 
Ele ainda não conseguiu perceber que a conclusão 
dessa ponte, em vez de gerar o tão sonhado turismo 
de deixar divisas aqui em nosso País, pode gerar um 
turismo altamente maléfico à nossa região do Oiapo-
que e ao Estado do Amapá.

Além de mais efetivos policiais e militares, estão 
previstos, na Estratégia de Defesa que a Marinha ini-
ciará, os estudos e preparativos para estabelecer, em 
lugar próprio, o mais próximo possível da foz do rio 
Amazonas, uma base naval de uso múltiplo, compa-
rável na abrangência e na densidade de seus meios 
à Base Naval do Rio de Janeiro.

Para essa finalidade, eu gostaria, mais uma vez, 
de sugerir ao Sr. Ministro da Defesa, Nelson Jobim, a 
cidade amapaense de Santana, cujo porto possui um 
calado de mais de 15 metros, o que lhe assegura re-
ceber navios de até 70 toneladas, além de possuir lo-
calização privilegiada. Tal iniciativa certamente poderá 
aumentar a geração de empregos e o desenvolvimento 
de nossa região. A estratégia nacional de defesa vem 
em boa hora ao incorporar a defesa da Amazônia como 
uma das suas prioridades.

Tenho certeza, Senadora Serys, de que o Ama-
pá poderá dar uma importante contribuição para que 
possamos promover o desenvolvimento sustentável 
da Amazônia, preservando-a e defendendo-a para as 
futuras gerações de brasileiros.

Peço desculpas por ter-me alongado em meu 
pronunciamento, Srª Presidente, mas sou um apaixo-
nado pela Amazônia e pelo meu Amapá, e não poderia 
deixar de trazer aqui algumas reflexões que considero 
fundamentais para a defesa dos interesses nacionais 
a que deve se dedicar um Senador da República. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado, Srs. Senadores, Srªs Senadoras 

e, especialmente, à Srª Presidente, pela paciência.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/

PT – MT) – Obrigada, Senador Papaléo Paes.
Com a palavra, pela Liderança do PSB, o Sena-

dor Antonio Carlos Valadares.
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Srª Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/

PT – MT) – Pela ordem, Senador João Faustino.
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O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Eu queria comunicar 
à Presidência que encaminhei requerimento, para 
apreciação da Casa, solicitando que fosse destinado 
o Período do Expediente da sessão de 9 de novem-
bro a uma homenagem ao Cardeal do Rio de Janeiro, 
Dom Eugênio de Araújo Sales, que completa 90 anos 
de existência.

Peço a V. Exª que tão logo se tenha o quorum 
regimental se submeta a matéria à apreciação do Ple-
nário para a sua aprovação.

Era essa a questão de ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/

PT – MT) – Obrigada, Senador João Faustino.
Estamos com o requerimento aqui na mesa e, 

tão logo tenhamos o quorum regimental, ele será co-
locado em votação. Muito obrigada.

Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Va-
ladares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Srª Presidente.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, participa-
mos, mais uma vez, de uma eleição para o Senado da 
República e, pela terceira vez consecutiva, fui eleito 
para trabalhar nesta Casa por mais oito anos.

Sou o único Senador sergipano que, em sua his-
tória política, elegeu-se por três vezes seguidas, pela 
vontade livre, soberana e consciente do povo do meu 
Estado, a quem agradeço, do fundo do coração, não 
só o seu voto, como esta homenagem especial feita a 
um homem que aqui, no Senado e ao longo de minha 
carreira política, tenho me devotado de corpo e alma 
à melhoria das condições de vida do povo brasileiro 
e, notadamente, especialmente, do povo sergipano, 
do povo nordestino.

Foi uma campanha, sem dúvida alguma, muito 
acirrada, muito disputada, e eu posso lhes dizer, Srªs e 
Srs. Senadores, que fiz uma campanha limpa, não usei 
de subterfúgios para vencer as eleições, não comprei 
votos, não traí os meus princípios. Sempre procurei 
agir, durante a campanha, com a maior lisura e com a 
maior responsabilidade e respeito ao eleitor, à Consti-
tuição e às normas eleitorais vigentes, aprovadas por 
este Congresso Nacional.

Assumi, perante o meu povo, diversos compro-
missos, compromissos que não foram simbolizados 
em palavras típicas de um candidato, mas de um bra-
sileiro que sempre se manteve em atitude de respeito, 
de consideração ao seu povo.

Assumi compromissos bem nítidos, dentre ou-
tros trabalhos que farei aqui nesta Casa e a continui-
dade daqueles projetos que apresentei e que estão 

em tramitação. Assumi compromissos de que lutaria 
incansavelmente por algumas reformas que considero 
importantes para a consolidação do nosso regime de-
mocrático, para o fortalecimento dos partidos políticos e 
para a efetivação de uma justiça tributária, desonerando 
a produção, reduzindo a carga de impostos, permitindo 
que o nosso País entre definitivamente numa fase de 
pleno emprego, de investimentos consideráveis, não só 
no setor público, mas principalmente no setor privado, 
com a geração de emprego e renda.

No compromisso com a reforma política, esta-
mos cansados de ouvir, de discutir e de reclamar que 
as eleições, ano a ano, estão se tornando mais caras, 
estão se tornando inviáveis, estão se tornando menos 
transparentes, mais difíceis, mais corruptas do que 
antes, apesar, Sr. Presidente, de uma pletora de leis e 
resoluções que procuram conter o ímpeto do poderio 
econômico, por punir os infratores na compra de votos, 
dando maior igualdade à disputa eleitoral.

Infelizmente, Sr. Presidente, apesar da Lei da 
Ficha Limpa, da Lei da Compra de Votos, da atuação 
do Ministério Público e da Polícia Federal, apesar de 
todo esse aparato da nossa legislação, ainda persistem 
os compradores de votos, ainda persistem os compra-
dores de consciência, ainda persiste a força do poder 
econômico nas eleições.

Por isso, Sr. Presidente, de nada adianta ficarmos 
reclamando aqui que não existe igualdade na disputa, 
que os candidatos que agem com lisura são prejudi-
cados na disputa, o que não é o meu caso, porque agi 
com lisura e fui eleito. Nós não teremos condições, Sr. 
Presidente, de fazer novas eleições dentro do quadro 
das eleições que fizemos este ano. Do que precisamos 
realmente? De fazer uma reforma. Esse Congresso 
eleito terá condições de fazer as reformas – a reforma 
política, a reforma eleitoral, a reforma tributária, a re-
forma do sistema de governo? Terá condições?

Bom, numericamente, acho que, se Dilma tiver 
condições de ganhar as eleições – e certamente ela 
tem uma vantagem enorme sobre o seu principal ad-
versário –, se chegar à Presidência da República, terá 
condições de tocar essas reformas. Nesta Casa, por 
exemplo, com os Senadores e Senadoras que foram 
eleitos ligados à Dilma, se contarmos com aqueles 
Senadores que já temos e aqueles que vamos ter no 
próximo ano, teremos uma Bancada de, no mínimo, 
60 Senadores que apoiam o governo Dilma; e, na 
Câmara dos Deputados, nem se fala, é uma maioria 
esmagadora.

Se formos levar em conta esse fator numérico, 
sem dúvida que as reformas poderão acontecer, mui-
to embora eu sempre tenha pregado uma constituinte 
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exclusiva para fazer as reformas pontuais de que pre-
cisamos no Brasil.

Mas se o futuro governo resolver pela alterna-
tiva de emendas constitucionais, teremos condições 
de fazer as reformas tão esperadas, porque várias 
tentativas já foram efetivadas. Na reforma política, o 
Senado se empenhou, mandou para a Câmara dos 
Deputados vários artigos que foram aqui discutidos e 
votados, mas a Câmara dos Deputados, infelizmente, 
não chegou a nenhuma conclusão. A mesma coisa na 
reforma tributária: o Governo mandou um projeto que 
ficou parado, e até agora não houve nenhuma solução 
por causa da briga dos Estados e das dificuldades de 
o Governo Federal ceder algum tipo de receita para a 
conciliação dos Estados e Municípios.

Nós podemos, sim, fazer as reformas por meio 
desse Congresso que foi eleito. O art. 60 da Constitui-
ção, em seu § 4º, só proíbe três coisas numa reforma. 
Nós não podemos mudar a forma federativa de Estado, 
ou seja, temos uma Federação, na qual há um poder 
central e um poder federativo – o poder central é re-
presentado pela União, e o federativo, pelos Estados 
e pelos Municípios. Então, nós não podemos mudar 
essa forma de Estado. É uma cláusula pétrea, imutá-
vel. Então, tudo o mais podemos fazer desde que não 
tenhamos de colocar os Estados, os Municípios e a 
União em situação de desigualdade.

Também não podemos mudar o voto secreto, 
o voto direto e secreto, universal e periódico, porque 
isso seria a instituição da ditadura em nosso País e, 
consequentemente, não haveria alternância de Poder, 
demarcada pela data certa de cada eleição, nacional, 
estadual ou municipal. Igualmente, não podemos mudar 
outra cláusula, a separação de Poderes – o Poder Le-
gislativo, o Judiciário e o Executivo. Desde Montesquieu, 
que estabeleceu essa regra, o Brasil segue rigorosa-
mente esse ditame, e não há possibilidade nenhuma 
de apresentação de uma emenda visando dar maior 
força a um Poder em detrimento dos demais.

Além disso, os direitos e as garantias individuais 
têm de ser assegurados nas emendas constitucionais 
que o Congresso poderá fazer futuramente nas refor-
mas que estou propugnando. As garantias individuais, 
representadas, por exemplo, no direito do voto, no di-
reito de ser votado, no direito de ir e vir, no direito da 
ampla defesa e do contraditório, tudo isso são princí-
pios nos quais não podemos bulir na Constituição. Ora, 
assegurados esses princípios, o Poder Legislativo e 
o Poder Executivo tudo podem no próximo ano. Só se 
não quisermos fazer nenhuma reforma.

Mas a primeiríssima de todas elas é a reforma 
política, com a qual eu me comprometi. E uma outra 
que não pode faltar no nosso calendário é a reforma 

tributária. Todos reclamam que 36%, 37% do PIB é 
para pagar impostos, representa os impostos que nós 
cobramos aqui no nosso País. Isso difere do compor-
tamento de muitas nações que se desenvolveram, que 
criaram condições para uma felicidade mais ampla do 
seu povo.

Se há desigualdade em nosso País, isso também 
fica por conta desse peso na nossa carga tributária, um 
peso que precisa ser equacionado; do contrário, jamais 
alcançaremos o patamar de uma nação desenvolvida, 
justa e equânime para o seu povo.

Senador, V. Exª deseja um aparte?
Pois não, Senador Jefferson Praia. Com muito 

prazer.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador An-

tonio Carlos Valadares, eu quero, inicialmente, parabe-
nizar V. Exª pela votação e parabenizar o povo do seu 
Estado por reconduzir V. Exª a esta Casa. Eu, desde 
que cheguei aqui, tenho acompanhado o trabalho de 
V. Exª, pessoa competente que representa muito bem 
o povo do seu Estado e o povo brasileiro. E hoje faz 
uma abordagem, uma reflexão sobre toda essa ques-
tão das reformas de que o Brasil precisa, em especial 
a reforma política, e agora começa um pouco a sua 
abordagem sobre a reforma tributária. Tenho refletido 
muito sobre esta questão da reforma política do nosso 
País. Já vejo que tivemos alguns avanços, e avanços 
muito bons. Por exemplo, a minha experiência nes-
sa eleição. Andei por praticamente todo o Estado do 
Amazonas nessa eleição, e pouquíssimos, talvez nem 
meia dúzia de eleitores, chegaram a me pedir alguma 
vantagem pelo voto. Já foi um avanço. E para aqueles 
que chegaram a pedir alguma coisa eu disse: olha, 
isso é proibido pela lei. Rapidamente, o eleitor recuava. 
Agora, o eleitor só passou a ter esse comportamento 
a partir do momento em que estabelecemos as regras 
do jogo. Se esperássemos, talvez, o próprio eleitora-
do evoluir a um nível tal de ele perceber que não tem 
que pedir nada ao político, porque o político que dá 
alguma coisa a ele é o que depois vai vendê-lo onde 
ele quer que esteja, no Parlamento ou no Executivo. 
Mas nós avançamos, acredito que avançamos, e fiquei 
muito satisfeito em caminhar nessa eleição. Em alguns 
momentos, as pessoas diziam, por exemplo, no meu 
Estado, o Estado do Amazonas: “Fazer campanha no 
interior do Amazonas é difícil, Jefferson. São muitos 
pedidos.” Olha, eu não tive nada de pedidos, pratica-
mente. O que o povo vinha pedir para nós era o quê? 
Maior atenção, propostas boas, bons projetos, que 
continuássemos representando bem o nosso povo. O 
Ficha Limpa, por exemplo, já foi também, com todos os 
problemas, um avanço. O povo começou a falar quem 
é ficha suja, quem é ficha limpa. E daqui para frente, 
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Senador Antonio Carlos Valadares, esta é a minha 
percepção: os fichas sujas vão ficar fora. Não vai ter 
jeito para essa gente. Quem é ficha suja vai ficar fora, 
não vai poder caminhar. O eleitor vai tirar esses caras, 
essas pessoas, de uma vez por todas, porque, se ele 
aceitou nessa eleição ainda, foi por alguma má inter-
pretação, por não ter absorvido direito essa questão 
do ficha suja – muitos foram votados, tiveram esses 
problemas e ainda continuam tendo certos proble-
mas. Mas acredito que o próprio eleitor vai começar a 
acompanhar mais os políticos. Por último, V. Exª toca 
num ponto com muita propriedade, e que vou conti-
nuar estudando, procurando soluções. V. Exª também 
procura e todos nós aqui, que é a questão relacionada 
aos recursos, ao dinheiro nas campanhas eleitorais. 
Como fazer isso? As disputas são desiguais. Enquanto 
um tem voluntários, meia dúzia de voluntários, o outro 
tem centenas, milhares de pessoas distribuindo seu 
papel, com tudo pago. Fazer campanha, por exemplo, 
no meu Estado, um Estado muito grande, o maior da 
Federação, as pessoas lá na ponta precisam, às ve-
zes, se locomover e precisam de recursos. Se tu não 
tens, tu ficas em desvantagem, não tens como dispu-
tar. São pontos importantes. Então, parabenizo V. Exª 
por, nesta tarde, procurar aprofundar este debate, pro-
curar uma solução. Temos que encaminhar para uma 
reforma que passe pelos partidos políticos também. 
Os partidos se tornarem mais democráticos, cresce-
rem e serem democráticos, e o povo perceber mais os 
partidos políticos, isso para mim é muito importante. 
E todo esse sistema que está aí precisa, sim, eleger 
melhor os seus representantes. É claro que vamos 
ter que avançar muito porque o nosso povo precisa 
perceber melhor os representantes que ele escolhe. 
Para finalizar, muito obrigado pelo aparte. Desejo a V. 
Exª um futuro com grandes resultados para a sua vida 
política e, especialmente, para o povo do seu Estado. 
Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senador Jefferson Praia, V. Exª dá uma 
grande contribuição ao debate tão importante que é o 
da reforma política.

De fato, algumas conquistas foram conseguidas, 
como a Lei da Compra do Voto, a Lei da Ficha Limpa. 
Mas, apesar dessas conquistas, há não só as tentati-
vas como também a efetivação de irregularidades ou 
fraudes durante as eleições, isso permaneceu. Logi-
camente que ouvimos à boca pequena comentários, 
obtivemos informações. E tudo isso gera uma descon-
fiança generalizada das eleições, corroendo a legitimi-
dade dos mandatos.

Para que isso seja reduzido ao máximo, uma re-
forma política com financiamento público de campa-

nha, com uma nova configuração para a escolha dos 
candidatos. O voto proporcional é fator de divisão nos 
partidos políticos. Nós sabemos que os candidatos a 
deputado, quando estão disputando uma eleição, não 
procuram saber o que o adversário está fazendo, mas 
o que o seu companheiro de partido está fazendo. É 
uma máquina calculadora na mão para derrotar o seu 
companheiro de partido. Essa é a chamada, vamos 
dizer, preocupação com o voto proporcional que, além 
dessa distorção, tem outra: um candidato, por exem-
plo, que tem dois milhões de votos, ou porque é mui-
to bom ou porque é muito engraçado, é hilariante na 
sua campanha, poderá levar três ou quatro deputados 
desconhecidos, meros candidatos que participaram 
da chapa sem as mínimas condições de conseguirem 
votos para se eleger e conseguem se eleger. Quer di-
zer, outra distorção do voto proporcional é o chamado 
quociente eleitoral, que proporciona a eleição dos que 
não têm voto nem proposta.

Outro assunto que nós teremos que resolver nes-
sa reforma é a quantidade de partidos políticos. Não 
sou favorável a que sejam extintos os partidos políti-
cos. Sou favorável a que eles sejam reunidos numa 
federação, tal qual idealizamos aqui, no Senado. Foi 
aprovada essa ideia da federação. Está lá, na Câmara 
dos Deputados, que também aprovou nas comissões 
competentes. Está no plenário, mas ainda não foi vo-
tada a reforma.

A federação de partidos políticos reuniria dois ou 
mais partidos, e cada partido com a sua individualida-
de. A federação teria um Presidente; no Senado, teria 
um líder; na Câmara dos Deputados, teria um líder. A 
federação funcionaria como uma verdadeira coligação, 
como uma aliança, uma união das mais diferentes siglas 
partidárias que têm uma mesma doutrina, uma mesma 
filosofia de trabalho, uma mesma finalidade ideológica. 
A federação de partidos políticos teria essa vantagem 
de congregar, num só lugar, todos os partidos políti-
cos. Qual é a vantagem disso aí? A primeira vantagem 
é que, ao invés de termos 32 partidos registrados no 
Tribunal Superior Eleitoral, teríamos no máximo 6 ou 
7 partidos com a federação. Isso facilitaria, inclusive, 
o financiamento público de campanha. Porque entre 
distribuir recurso e tempo de televisão para 32 partidos 
e distribuir para 7, a diferença é muito grande.

Lógico que nós não iríamos reduzir a questão, 
vamos dizer assim, da diferenciação partidária. Não 
estaríamos trabalhando contra a pluralidade partidá-
ria porque a federação abrigaria no seu seio todas as 
siglas partidárias atualmente existentes.

Eu cito como exemplo V. Exª, que é do PDT, par-
tido que tem uma ideologia parecida, uma doutrina 
parecida com a do PSB. Nós poderíamos fazer uma 

OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL226



46522 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010

federação envolvendo o PCdoB, o PDT, o PSB, partidos 
ideologicamente irmãos, e aí três partidos se tornariam 
um só, mas o PDT continuaria coexistindo dentro da 
federação, com o seu presidente, o presidente do PDT, 
o presidente do PSB, o presidente do PCdoB. A única 
diferença é que o fundo partidário seria distribuído para 
a federação, que redistribuiria para os partidos políti-
cos. Além da economia processual, também haveria 
uma economia de recursos e evitaria essa disparida-
de, essa distorção que nós temos hoje: grandes par-
tidos políticos, candidatos muito ricos que esmagam 
os candidatos mais pobres, que dificilmente chegam 
a uma eleição, morrem na praia por falta de recursos 
mínimos para fazer a sua publicidade, para fazer a sua 
propaganda, para pagar a televisão, o rádio.

Na verdade, Senador Jefferson Praia, eu fui elei-
to. Pessoalmente, não tenho o que reclamar, como eu 
disse, porque foi o voto consciente, o voto do povo de 
Sergipe, que acompanhou o meu trabalho, a minha 
vida, o meu passado, que me trouxe de volta ao Se-
nado Federal. Mas quantos tiveram essa felicidade? 
Quantos tiveram essa alegria que eu tive?

Ao chegar aqui, a Brasília, eu fui à Catedral de 
Brasília, construída pelo Presidente Juscelino Kubits-
chek, que está fechada por estar em reforma, e ali, em 
frente àquela igreja, que simboliza a religião católica, 
que simboliza a fé, que simboliza a igualdade, a liber-
dade, a autonomia de todos para se candidatarem e, 
tendo condições, se elegerem, eu me ajoelhei e rezei. 
Não pude entrar porque estava em reforma. Agradeci 
a Deus e ao meu povo de Sergipe por me terem tra-
zido aqui, ao Senado Federal, mais uma vez. Então, 
eu não tenho o que reclamar. O que eu estou falando 
é que os vícios, as fragilidades da nossa democracia 
ainda continuam imperando.

As reformas que nós fizemos aqui foram boas. 
Esta última, da Ficha Limpa, foi edificante. Não sei 
se terá validade para esta eleição porque o próprio 
Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu. Cinco a 
cinco, houve um empate. Não sabemos qual vai ser 
a consequência desta Lei da Ficha Limpa. Em vez de 
uma legislação ordinária como esta, que dá realmen-
te sustentação aos mandatos legítimos, teremos que 
mudar a nossa Constituição para mudar nosso siste-
ma de votação. Em vez do voto proporcional, por que 
não adotamos o voto distrital misto, em que 50% são 
eleitos pelo voto direto da população, 50%, por uma 
lista organizada pelos partidos políticos? Quem sabe 
se essa não é a melhor solução? Essa solução será 
debatida no âmbito da reforma política. E assim por 
diante, Sr. Presidente.

O Parlamentarismo. Por que o Parlamentarismo 
caiu aqui no Brasil? Porque as lideranças que coorde-

navam o movimento eleitoral durante dois plebiscitos 
que houve aqui eram lideranças que queriam o Presi-
dencialismo. O Presidencialismo quase que monárqui-
co, que absorve quase todos os Poderes. Agora, com 
as medidas provisórias, o Presidencialismo no Brasil 
se tornou um Presidencialismo mitigado: não é nem 
Parlamentarismo nem Presidencialismo. É algo pare-
cido com as duas coisas. Então, precisamos definir o 
sistema de Governo em nosso País: Presidencialismo, 
Parlamentarismo. Não precisamos dessa colcha de 
retalhos que temos aí, não só de partidos políticos, 
mas também de um regime que não define muito o 
que representa na atualidade do Brasil.

Finalmente, Presidente, agradeço a V. Exª esta 
sua paciência. Espero que, na retomada dos nossos 
trabalhos, possamos aprovar matérias importantes que 
estão em tramitação nesta Casa: a reforma política e 
a reforma tributária, vários projetos e proposições que 
apresentei – mais de cem propostas –, que estão tra-
mitando nesta Casa, da minha autoria, da autoria de 
Senadores, de Deputados Federais. Que possamos 
este ano aprovar o Orçamento federal, que o Orça-
mento da União seja o mais representativo possível 
dos anseios, dos sentimentos e das reivindicações 
do povo dos Estados e dos Municípios do Brasil; que 
possamos terminar este ano com uma pauta bastan-
te cheia de aprovações nesta Casa, porque, assim, 
prestaremos contas da confiança que o povo deposi-
tou em todos nós.

Senador Jefferson Praia, eu gostaria de desejar 
a V. Exª felicidades nas novas atividades que, no pró-
ximo ano, V. Exª exercerá em seu Estado. V. Exª não 
foi eleito, mas demonstrou o seu valor durante a cam-
panha, porque fez uma campanha limpa, como disse, 
sem comprar votos, sem receber pedidos, sem fazer 
nenhuma coerção sobre os seus eleitores. V. Exª deu 
uma lição de brasilidade, de um homem democrata, 
de um homem cumpridor das suas obrigações legais, 
constitucionais. E aqui, no Senado, até o final do seu 
mandato, haveremos de continuar contando com a 
sua colaboração para melhorarmos o Brasil e o Ama-
zonas.

Obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Antonio Carlos Va-
ladares.

Eu gostaria de passar a palavra, pela inscrição, 
ao Senador Jefferson Praia. Logo após, ao Senador 
Roberto Cavalcanti.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Srª Presidenta Serys Slhessarenko. 
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Quero, neste momento, agradecer ao povo do 
meu Estado do Amazonas pela votação que tive nesta 
eleição do dia 3 de outubro do corrente ano. Agradeço 
a cada cidadão e cidadã do meu Estado que acreditou 
e acredita no meu trabalho.

Cheguei a esta Casa há dois anos e alguns me-
ses para suceder um dos maiores políticos que este 
Senado já teve: o nosso saudoso Senador Jefferson 
Péres. Quero, neste momento, agradecer também a 
todos que me apoiaram no meu Estado, em especial 
o Senador Alfredo Nascimento, que foi o nosso can-
didato ao Governo, o ex-Prefeito de Manaus Serafim 
Corrêa, nosso candidato a vice-Governador, e a todos 
os companheiros e companheiras, candidatos da co-
ligação “Amazonas Melhor para Todos”, formada pe-
los PDT – meu Partido –, PR, PT, PSL, PSDC, PSB 
e PTdoB.

Quero agradecer também aos prefeitos e vere-
adores que me apoiaram; a todos que pediram votos 
para nossa coligação. E quero agradecer aos Sena-
dores e Senadoras que me deram forças para que eu 
possa continuar fazendo um trabalho representando 
bem o meu Estado do Amazonas. 

Agradeço em especial aos Senadores Mão Santa, 
Cristovam Buarque e Pedro Simon por me permitirem 
utilizar depoimentos deles a meu respeito nesta Casa. 

Eu tive 243.298 votos, um percentual de 8,27% 
dos votos. Considero uma boa votação. Saio desta elei-
ção, Srª Presidente, bastante entusiasmado, Senador 
Antonio Carlos Valadares, bastante entusiasmado para 
continuar com o que eu considero uma missão: a de 
lutar sempre por uma sociedade melhor. 

Luto por um país melhor e mais justo, por uma 
Amazônia mais bem cuidada e com a atenção que 
ela merece, que essa região merece. Luto para que o 
Amazonas continue mais verde. O nosso Estado do 
Amazonas vai ser um estado verde e um estado que 
na minha avaliação deve ser um exemplo para a nova 
economia que neste momento começa a se desenhar: 
a economia verde, a economia deste século.

É claro, acima de tudo, luto pelo meu Estado com 
uma boa qualidade de vida para a nossa gente, porque 
não adianta sermos um Estado verde de pessoas com 
uma qualidade de vida que não é boa. 

Eu não posso deixar também de falar um pouco 
da minha cidade, Manaus, que me deu uma votação 
muito expressiva, muito boa e que faz com que cada 
vez mais eu me entusiasme e fique mais motivado 
para continuar o que considero uma missão. Manaus 
precisa, é claro, de uma atenção melhor e tem um 
povo maravilhoso. 

E continuarei nesta luta política por entender que 
os espaços, Senador Antonio Carlos Valadares, para 

os idealistas não podem ser deixados de lado, sempre 
devem existir. A política para mim é aquela feita pelos 
idealistas, porque V. Exª sabe que muitos são os que 
se envolvem na política pelos mais diversos interes-
ses; alguns por interesses financeiros, outros para se 
tornarem uma autoridade ou para serem chamados de 
Excelência. Todavia, os idealistas, esses para mim são 
pessoas de grande valor, porque este não se derrota, 
ele nunca se sente derrotado, ele está sempre na luta, 
está sempre buscando dar a sua contribuição na sua 
cidade, no seu Município, no seu Estado, buscando 
construir uma sociedade melhor, independentemente 
de ganhar ou perder a eleição. 

E eu saio com este entusiasmo dessa eleição, 
com esta vontade de contribuir mais ainda com o meu 
Estado, com a minha cidade de Manaus e com este 
País, por acreditar que nós que estamos neste campo, 
no campo do idealismo, dos ideais, dos que querem 
um País sem corrupção, que querem um País com 
melhores governantes, com governantes capacitados, 
que respeitem o povo, que não se elejam e depois fa-
çam as coisas erradas ou apenas privilegiem grupos 
econômicos.

Temos que continuar lutando contra isso. E o 
Brasil, certamente, vai se tornar um grande País pelo 
seu povo. O povo brasileiro é um povo maravilhoso, o 
povo de cada Estado que está aqui, de cada um de 
nós que representa, nesta Casa, os nossos Estados, 
são pessoas maravilhosas. 

Sou do Estado do Amazonas, nasci em Manaus, 
saio dessas eleições muito mais apaixonado pelo povo 
do Amazonas. Em todos os lugares que fomos! Con-
fesso aqui para vocês: fui a Municípios muito simples, 
com a qualidade de vida talvez muito parecida com a 
que têm hoje alguns países africanos, mas a alegria 
do povo, a vontade do povo em ter um Município me-
lhor, um Estado melhor, isso move a gente, isso mexe 
com a gente, isso faz com que nós acreditemos que 
teremos, sim, um País melhor porque o povo vai mu-
dando. O povo, infelizmente, escolheu para represen-
tá-lo alguém de quem, depois, ele vai se arrepender, 
claro, como temos visto aí. Não podemos e não quero 
fazer um julgamento apressado; quero que todos aqui 
tenham um bom desempenho, todos os que foram 
eleitos, porque o bom desempenho significa valorizar 
o que a população quer, valorizar os projetos, aplicar 
bem os recursos públicos. Agora, infelizmente, alguns 
se elegem apenas para fazer o seu jogo, o jogo de in-
teresse pessoal, o jogo de grupos econômicos, o jogo 
daqueles que querem se aproveitar da política para 
fugir das prisões. Sobre esses, temos que ficar com 
os olhos voltados, acompanhando o mandato e não 
deixarmos que voltem nunca mais. É dessa forma que 
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o povo brasileiro tem que fazer. É dessa forma que o 
povo do meu Estado, o Estado do Amazonas, tem que 
fazer. Se fizermos isso, certamente teremos sempre 
bons representantes. 

Srª Presidente, quero apenas agradecer a opor-
tunidade que tenho nesta tarde de fazer esta breve 
observação, que é um agradecimento ao meu povo, ao 
povo do meu Estado, em que acredito muito.

Muito obrigado, Sr.ª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/

PT – MT) – Obrigada, Senador Jefferson Praia.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Ro-

berto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 

PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Srª Presidenta? Não sei qual 
das duas formas é a mais correta, mas assisto, no dia 
a dia, até nas campanhas presidenciais, se falar em 
Srª Presidente ou Srª Presidenta.

Mas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ainda 
ontem, nesta tribuna, ao comentar os resultados das 
eleições de 3 de outubro, usei meu tempo para repu-
diar, com firmeza e apoiado em fatos comprovados de 
domínio público, alguns boatos que poderão ser extre-
mamente danosos não apenas aos candidatos, mas, 
por extensão, ao Brasil e à sua gente. Na oportunidade, 
citei como exemplo candente matéria da revista Veja 
sobre suposta inquietação de investidores estrangeiros 
quanto a uma eventual vitória de Dilma Rousseff.

Hoje volto ao tema por vias transversas para con-
tribuir com o debate de maneira positiva, trazendo à 
reflexão das senhoras e dos senhores algumas tran-
sações do Brasil real e não daquela economia fragi-
lizada que as cassandras de plantão têm criado para 
confundir o eleitor, na esperança de desviar o deba-
te dos temas que realmente interessam à população 
que trabalha, recolhe seus impostos e sonha com um 
País melhor.

No Brasil de verdade, redesenhado em grande 
parte no Governo Lula, Srª Presidenta, os negócios e 
os investimentos se dão num ritmo jamais observa-
do e teimam em desmoralizar, na prática, o “País de 
mentirinha” onde os investidores estariam inquietos e 
temerosos.

Não é isso que a economia tem demonstrado. 
E é sobre essa economia pujante e sua força que 

quero me debruçar na tarde de hoje. Estou convencido 
de que o Brasil atualmente é a bola da vez no mercado 
internacional. São vários os fatores recentes que me 
levam a esta conclusão que acredito compartilhar com 
a maioria dos analistas econômicos internacionais.

No começo do mês de setembro, um grupo de 
investidores brasileiros que formam o grupo de inves-

timentos 3G Capital adquiriu o controle da marca da 
segunda maior rede de lanchonetes food service do 
mundo, a Burger King, em um acordo de mais de US$4 
bilhões. Trata-se do mesmo grupo de investidores bra-
sileiros que anteriormente já havia adquirido o controle 
acionário da maior cervejaria americana, marca que 
representa um grande símbolo nacional da maior po-
tência econômica dos Estados Unidos em se tratando 
de cerveja, a Budweiser. 

Srª Presidenta, há alguns anos, quando eu es-
tava na Paraíba e tinha uma viagem programada aos 
Estados Unidos, uma das referências de aproveitar a 
viagem, na minha simplicidade, era comer um san-
duíche da Burger King com uma cerveja Budweiser. 
Para mim, era uma referência de qualidade. Naquela 
época, na Paraíba não existiam essas lanchonetes 
chamadas fast food; não existiam as filiais de algumas 
marcas que hoje já existem. Porém, naquela época, o 
humilde sonho de consumo era tomar uma Budweiser 
com sanduíche da Burger King.

Hoje tanto a Budweiser como a Burger King são 
brasileiras. Não é um destino bacana, na minha gera-
ção eu assistir a essa transição?

Trata-se, o Grupo 3G Capital, do mesmo grupo 
de investidores que antes exatamente adquiriu a Bu-
dweiser.

Para os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras 
terem uma idéia, o prestigioso jornal The New York 
Times qualificou o negócio, esse negócio brasileiro lá 
nos Estados Unidos, em seu editorial, como “marca da 
contínua ascendência do Brasil como grande jogador 
internacional”. Então é o reconhecimento lá nos Esta-
dos Unidos: os grandes investidores mundiais acham 
que o Brasil passa a ser um dos grandes jogadores 
da economia internacional. 

Pois bem, Srª Presidente, até mesmo empre-
sas americanas bastante representativas, gigantes 
dos ramos de alimentação e bebidas cujas marcas 
ostentam o orgulho do american way of life, agora se 
encontram sob o controle empresarial de investidores 
do nosso País.

Tal condição, como bem salientou o famoso pe-
riódico americano, representa mais do que uma trans-
ferência acionária entre grupos de investimentos. Ela 
ratifica o processo absolutamente inquestionável de 
transformação do Brasil em um dos atores de relevo 
no cenário econômico mundial, cuja posição já não 
pode ser desconsiderada ou diminuída. O fato é que 
temos atualmente grandes empresas multinacionais 
de matriz brasileira com investimentos e aquisições 
espalhadas pelo globo terrestre.

Por trás desse processo, há uma política de Es-
tado bem definida para esse fim. 
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O BNDES, inclusive, dispõe de uma linha de cré-
dito específica para internacionalização de empresas 
brasileiras, com resultados já bastante significativos. 

Para citar os casos mais conhecidos, a Vale, se-
gunda maior mineradora do mundo, tem posições nos 
mais diversos rincões do planeta, com unidade em 
operação na África, Oceania, Ásia e nas Américas.

A Petrobras, por sua vez, já exportou sua tec-
nologia de exploração em águas profundas para inú-
meros países e participa de empreendimentos desse 
segmento em quase todos os continentes.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a grande 
crise mundial de dois anos atrás, tal qual ensinam os 
chineses, parece ter se constituído em grande oportu-
nidade para os nossos grupos empresariais.

Empresas tradicionais americanas e européias, 
combalidas pela restrição de crédito e diminuição da 
demanda nos grandes centros econômicos, viram-se 
na contingência de buscar os recursos de mercados 
emergentes para manter os seus negócios.

China, Índia e Brasil, sobretudo, passaram a re-
presentar, então, um novo Eldorado de investimentos 
e investidores, cujas oportunidades de negócios sal-
varam a economia mundial da débâcle geral.

O sentido das correntes dos grandes investimen-
tos internacionais, portanto, vem sofrendo significativa 
transformação.

Essa “rodovia”, atualmente, configura-se em mão 
dupla, com atração de investimentos estrangeiros e 
exportação de capitais empresariais e de experiências 
administrativas.

Exemplo claro disso se deu no anúncio, no mesmo 
mês de setembro, do investimento da ordem de 200 
milhões de reais da GE americana em um centro de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Brasil.

A decisão é bastante emblemática: já não somos 
mais apenas importadores ou meros montadores dos 
produtos eletrônicos mais modernos; temos, agora, a 
necessidade e a condição de desenvolvê-los conjun-
tamente.

Essa situação chegou a levar Alan Mulally, presi-
dente de uma grande montadora americana, a Ford, a 
afirmar que “o Brasil é, hoje, o centro do universo”.

É claro que a condição brasileira de quarto maior 
mercado mundial de veículos automotores influenciou 
a força retórica da afirmação.

Mas, por trás do afago ao nosso sentimento pa-
triótico por parte do executivo estadunidense, está o 
reconhecimento da importância vital de nosso País 
no contexto da nova arquitetura econômica interna-
cional.

Por tudo isso, Sr. Presidente, retomo a minha con-
sideração inicial para endossar que, sim, somos hoje 

a bola da vez dos grandes negócios e investimentos 
mundiais e essa conquista se deve aos anos de esta-
bilidade econômica e normalidade democrática.

Tal condição nos impõe, hoje, o aumento de nos-
sas expectativas quanto ao crescimento de nossa eco-
nomia de forma sustentada e no longo prazo.

Espero que, neste momento em que o País de-
cide quem irá governá-lo e os rumos que tomará nos 
próximos anos, saibamos fazer as escolhas certas no 
sentido de dar continuidade a esse processo.

Afinal, são esses novos atores políticos, escolhi-
dos pela soberana vontade popular, que irão completar 
as reformas de que o Brasil necessita para garantir 
assento permanente no seleto grupo das nações de-
senvolvidas.

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

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Com muita honra, nobre Senador e companheiro 
de viagens internacionais e vitorioso nas eleições no 
Estado de Sergipe.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Senador Roberto Cavalcanti, V. Exª está fazendo 
um pronunciamento que é um verdadeiro atestado de 
otimismo de um empresário, de um nordestino, que 
acredita na condução administrativa, na condução 
política de desenvolvimento econômico do Presidente 
Lula, de um governo que aprimorou, sem dúvida al-
guma, o acesso ao emprego, as condições sociais do 
nosso povo, notadamente das camadas mais pobres 
da população, introduzindo-as no mercado de trabalho 
fazendo com que acabasse com o preconceito sobre 
o nordeste do Brasil, onde volumosos investimentos 
são feitos, não só em seu Estado, como em todos os 
Estados da nossa região, numa prova mais do que evi-
dente de que a abertura econômica que houve neste 
País, não só em nível internacional, como também 
em nível nacional, com o acesso ao crédito facilitado 
com taxas de juros generosas para todos os segmen-
tos econômicos do nosso Estado. Tudo isso resultou 
numa política exitosa que combateu a inflação, que 
devolveu ao povo brasileiro a sua autoestima, que 
permitiu que o nosso País equilibrasse a sua balança 
de pagamentos e contribuísse para que os alimentos, 
com essa inflação baixa, pudessem chegar a todas 
as mesas do povo brasileiro, derrubando, sem dúvida 
alguma, essa chaga que tanto envergonhava o Brasil 
que é a pobreza absoluta. Milhões de brasileiros hoje 
ingressaram na chamada classe média e estão parti-
cipando ativamente desse processo de mudança que 
se opera em nosso País. Esse processo de mudan-
ça precisa ter continuidade; não pode sofrer nenhum 
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abalo; antes, pelo contrário, tem que ter a ratificação 
do povo brasileiro, tem que ter, novamente, a aprova-
ção do povo brasileiro neste momento de definições, 
quando candidaturas são apresentadas num segun-
do turno e que só uma candidatura tem compromisso 
com esse ideário, com esse projeto que deu certo, 
que é a da ex-Ministra Dilma Rousseff. Agradeço a V. 
Exª, Senador Roberto Cavalcanti, e o parabenizo por 
esse pronunciamento, que partiu de um homem que 
conhece a economia do nosso País, notadamente a 
economia regional do Nordeste, e que contribui com 
seu trabalho, com a força das suas empresas, com a 
desenvoltura da sua inteligência, dos operários e tra-
balhadores, das pessoas que comungam das suas 
ideias, para o desenvolvimento da nossa região. 

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Agradeço o honroso aparte do nobre Senador 
Antonio Carlos Valadares, que é um homem de extre-
ma vivência política, extrema sensibilidade e compe-
tência. Então, na verdade, tudo que foi dito por ele vem 
somar, vem agregar ao pronunciamento que acabo de 
fazer. Senador Antonio Carlos Valadares, quem sou eu 
para, na verdade, ser o gestor... Eu sou tão-somente 
o porta-voz dessas informações. 

Trago aqui, nobre Senador, por exemplo, um arti-
go – este, sim, merece credibilidade – de Antonio Del-
fim Netto, publicado na Carta Capital, que tem como 
título Pode ficar melhor, mostrando que nós estamos 
numa fase de ascensão internacional e que tudo pode 
melhorar. Nada poderá ser feito para atrapalhar tanto o 
nosso processo democrático quanto o nosso processo 
de desenvolvimento econômico. 

Trago também material do jornal O Globo: “Empre-
sários brasileiros compram 2ª maior rede de fast food 
do mundo”. Então, minhas fontes são extremamente 
ilibadas: jornais e periódicos de circulação...

Outra matéria, do Correio Braziliense: “Fundo de 
investimento de empresários brasileiros compra o Bur-
ger King”. É referente ao tema que acabei de falar.

Outra matéria: “O Brasil no centro do universo 
da Ford”.

Eu teria centenas de recortes de jornais e re-
vistas.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Senador Roberto Cavalcanti.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Pois não, Senador.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – V. Exª está dizendo algo que é verdade.

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

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – O Brasil é um outro Brasil. Melhor que está pode 
ficar, sem dúvida, com Dilma no Governo.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – É a matéria do nobre economista Delfim Netto. 
Temos que fazer tudo para que ele melhore, não fazer 
nada que possa atrapalhar esse processo.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB 
– SE) – Exatamente. Vamos melhorar mais ainda, 
aperfeiçoar.

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

Srª Presidente, peço a concessão de mais al-
guns minutos.

Para finalizar, eu diria que minha grande preocu-
pação, Srªs e Srs. Senadores, é no sentido de que nós 
possamos, em função eleitoral – são vinte e cinco dias 
–, causar dano ao País: dano nacional na nossa auto-
estima, gerando dano internacional na nossa credibili-
dade. Nós temos que poupar o Brasil dessa queda de 
braço eleitoral. Nós temos que, em conjunto, qualquer 
que seja a facção política, qualquer que seja a corrente 
política, qualquer que seja o candidato, esse ou aquele, 
nós temos que respeitar, internamente, como o Brasil 
está sendo respeitado internacionalmente.

Srª Presidente, eu gostaria só de abordar um 
tema que foge um pouco deste pronunciamento, mas 
que hoje foi o tema do dia nos bastidores do Senado 
Federal. O assunto se refere às pesquisas eleitorais 
no Brasil, às falhas ocorridas nas pesquisas eleitorais 
no País.

Está evidente que algo está acontecendo. Está 
evidente que da forma como se encontra não pode 
continuar. Está evidente que quem se beneficia dos 
acertos ou erros são só os grandes institutos de pes-
quisa. A população fica à mercê dessas informações 
mal captadas, desses levantamentos mal elaborados. 
Os candidatos ficam à mercê exatamente dessas pes-
quisas. As pesquisas, muitas vezes, em alguns Estados, 
mostram que houve erro de avaliação, por exemplo, 
no tocante ao favoritismo de candidato a Governador. 
Porém, muitas vezes se verifica que o erro acontece 
de forma inversa, como quando se fez a pesquisa da 
expectativa de votação para Senadores. A Paraíba, 
por exemplo, foi emblemática. Ela tinha uma posição 
de Governo, que mostrava uma posição determinada, 
definida, e uma posição inversa nas pesquisas para 
Senadores. O Senador que estava em último lugar foi 
eleito. É inacreditável, porque fazia parte, vamos dizer, 
exatamente da... E esse que estava em último lugar 
fazia parte de uma das chapas... Porque a eleição na 
Paraíba, na verdade, foi empate. Com mais de dois 
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milhões e setecentos mil eleitores, a diferença foi de 
quatro mil votos. Então, foi um empate. 

Na verdade, os institutos de pesquisa deviam 
ter a responsabilidade de colocar, nas suas margens 
de erro, um percentual que expressasse a verdade. 
Se eles coletam, em um Estado que tem uma popu-
lação de dois milhões e setecentos mil eleitores, se 
eles captam a pesquisa com mil ou dois mil eleitores, 
está visto que essa amostragem é insuficiente. Então, 
tinham a obrigação de lá, na margem de erro, colocar 
que a margem de erro é o que aconteceu na verdade: 
no lugar de colocarem 2% ou 3%, tenham a coragem 
de botar margem de erro de 10% logo. Aumentem a 
margem de erro. Agora, é verdade, tem que ser. Agora, 
enganam a população, enganam os eleitores, enganam 
os candidatos, enganam os órgãos de comunicação. 
Por quê? Porque eles saem ilesos. Ano após ano, os 
mesmos institutos de pesquisa, grandes marcas brasi-
leiras, fazem seus descalabros de pesquisa país afora 
e não têm nenhuma punição.

Eu sou um democrata, sou uma pessoa da iniciati-
va privada, mas acho que nós, Senadores, deveríamos 
fazer uma proposta na qual houvesse um certo controle 
por parte da Justiça Eleitoral no tocante a esses institu-
tos. Por exemplo: os institutos que errassem sistemati-
camente acima da faixa de tolerância, da faixa de erro, 
acima do erro matematicamente possível... Da mesma 
forma, se um juiz de futebol – Senador Augusto Botelho, 
entenda o raciocínio – erra sistematicamente ao apitar 
três partidas, o que acontece com ele? Ele é afastado 
pelo órgão que controla a arbitragem daquele esporte 
que o juiz que erra sistematicamente está apitando. Ele 
é suspenso pelo comitê de arbitragem, porque ele está 
provando uma sistemática incompetência.

Se uma empresa que lança um produto que é um 
fracasso contrata um instituto de avaliação de merca-
do para ver se aquele produto é bem recebido pela 
população e esse instituto atesta, erroneamente, que 
foi bem recebido, essa empresa privada, sem dúvida, 
vai afastar a empresa de pesquisa que atestou a vali-
dade de um produto que lá, na prática de mercado, se 
tornou ineficiente, se tornou não aceito. Pode ser por 
um sabor, pode ser por uma qualidade tecnológica, 
alguém errou. Então, a empresa privada, automatica-
mente, afasta essa empresa terceirizada.

Só que, no Brasil, nós assistimos os mesmos ins-
titutos, Estado por Estado, a incorrerem no mesmo tipo 
de erro. Então, deveria haver liberdade democrática e 
econômica para esses institutos poderem trabalhar para 
quem quiserem, mas a publicação dessas pesquisas 
estaria vetada. Esses institutos que, sistematicamente, 
erram, o TSE deveria ter uma chancela de inidôneo ou, 
pelo menos, suspenso por idoneidade sub judice.

Teria de haver isso. Por quê? Porque não acon-
tece nada com os institutos, que colocam no bolso mi-
lhões e milhões. Essas pesquisas em Estados maiores 
chegam a custar centenas de milhares de reais para 
cada pesquisa e não acontece nada com esses ins-
titutos. O eleitor é danificado, o político é danificado, 
os órgãos de comunicação são danificados, mas os 
institutos não. Receberam os valores para que fizes-
sem um bom trabalho e esses trabalhos foram feitos 
de forma equivocada.

Então, Srª Presidente, a minha proposta. Eu es-
tarei, no próximo ano, fora do Senado Federal por 
uma opção pessoal. Não me candidatei. Tenho certe-
za de que, se aqui estivesse, eu estaria tangendo e 
pastorando um projeto como esse, mas tenho certe-
za de que acontecerá. Que algum Senador, que terá 
mandato por mais 4 anos ou por mais 8 anos, abrace 
essa causa, para que haja um instrumento para que o 
tribunal, a justiça eleitoral possa suspender institutos 
que tenham sistematicamente errado acima da mar-
gem de tolerância.

Se existe, matematicamente, uma margem de tole-
rância, esta significa a margem de erro. Se, sistematica-
mente, eles erram acima da margem de erro, então está 
comprovada a incompetência dos mesmos para fazerem 
as pesquisas. Então, não existe dizer que é movimen-
tação eleitoral de última hora. Eu não acredito. 

Eu acredito, também, que esse é um fator, mas 
deveria estar previsto na pesquisa, que deveria dizer 
que, em se tratando da eleição proporcional “x” ou 
majoritária “y”, ao se perceber que há uma movimen-
tação do eleitorado na tendência tal, aumente-se a 
margem de erro. 

Mas colocar o eleitor, colocar o candidato, colocar 
a opinião pública, colocar os órgãos de comunicação 
e deixar registrada uma tendência eleitoral, resultados 
percentuais e manter margem de erro que não expres-
sam a verdade, porque a maior pesquisa é a pesquisa 
da urna, na verdade, eu acho que é preocupante. 

Então, nós, no Congresso Nacional, seja na Câ-
mara dos Deputados, seja no Senado Federal, temos 
de ajudar com uma solução, e eu só acredito em uma 
solução que seja punitiva, a solução de que se erra 
sistematicamente e se continua colocando dinheiro 
no bolso. Isso para mim não vai a lugar nenhum. Eles 
continuarão sem a responsabilidade de fazer as suas 
pesquisas de forma correta.

Era essa contribuição, Srª Presidente, que eu 
gostaria de deixar aqui registrada. Sei que um projeto 
como esse necessita de um acompanhamento pos-
terior. Ele não se materializa se for encaminhado por 
um Senador que deixará no próximo mês de fevereiro 
o Senado Federal. Exige que seja feito por um Sena-
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dor que, na verdade, acompanhe a matéria no trâmite 
da sistemática regimental do Senado e lá, na frente, 
na Câmara Federal e a chancela do Presidente da 
República. 

Era isso, Srª Presidente, e agradeço pela tolerân-
cia com relação ao tempo, mas tenho certeza de que 
trouxe dois temas que são de vital importância, que é 
a preocupação com o Brasil, para que o mesmo não 

seja danificado durante esta campanha, e a preocu-
pação com as pesquisas.

O meu muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ROBERTO CAVALCANTI EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Roberto Cavalcanti, 
pelo seu pronunciamento.

Antes de anunciarmos o próximo inscrito, gos-
taríamos de saudar os alunos do 5º ano do Ensino 
Fundamental de São Sebastião, aqui presentes. Se-
jam muito bem-vindos às galerias do nosso plenário 
do Senado. E, Srs. e Srªs Profissionais da Educação 
aqui presentes, sejam muito bem-vindos. É muito im-
portante a presença de vocês aqui.

Gostaria agora de passar a palavra ao Senador 
Geraldo Mesquita, pela inscrição, por permuta com o 
Senador Marco Maciel.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Senadora Serys, nossa companheira de 
luta aqui, durante quase oito anos já, a quem cabe aqui 
um registro de sua passagem pelo Senado. Trata-se de 
uma Senadora que honrou o povo que tão bem repre-
sentou e representa aqui, nesta Casa. Sou testemunha 
disso. Acho que este registro deve ser feito para ficar 
nos Anais da Casa, porque, por vezes, uma Parlamen-
tar como V. Exª, que tanto batalhou nesta Casa e, no 
final, recebeu tanta ingratidão – e não estou falando da 
boca para fora, falo com absoluta sinceridade –, acho 
que devemos contrapor tanta ingratidão com o regis-
tro de sua passagem, de sua presença nesta Casa, 
honrada, dedicada. Tenho certeza absoluta de que o 
povo da sua terra não se arrependeu um segundo de 
tê-la mandado para o Senado Federal.

Srª Presidente, Srs. Senadores, queridos visitan-
tes, jovens, estudantes de São Sebastião, vou come-
çar minha fala pelo final da fala do Senador Roberto 
Cavalcanti e sendo até um pouco mais ácido. Acho 
que, depois de encerradas as urnas do primeiro turno 
deste processo eleitoral, não resta dúvida de que os 
institutos de pesquisa do nosso País restaram eu não 
diria desmoralizados, mas com a credibilidade muito 
comprometida e muito arranhada.

Eu exemplifico, começando até pela minha terra. 
Lá, a impressão que se tinha agora é a de que os ins-
titutos faziam pesquisas nos diretórios do PT ou nos 
partidos aliados, tal era a margem e as diferenças, os 
índices assustadores que a população era obrigada a 
engolir. E, como já vem acontecendo nos últimos dois 
processos eleitorais, a população do meu Estado mos-
trou – e isso é um exemplo para o País, que também 
exercitou essa prática – que dá valor aos seus ouvidos, 
ou seja, não deu ouvidos, não se deixou influenciar por 
pesquisas tendenciosas, por pesquisas compradas e 
encomendadas tanto no Acre como no País inteiro.

Então, eu não prego aqui punição nenhuma para 
os institutos, porque a população brasileira já os puniu, 

não dando qualquer valor ao trabalho deles. É claro 
que, nessa área, há profissionais honrados, capazes e 
eficientes, mas, de maneira geral, os institutos de pes-
quisa no nosso País sofreram... Acho que eles é que 
foram derrotados. E não há necessidade de punição 
para eles. Aliás, acho que eles ofereceram ao povo 
brasileiro algo que faltava nos processos eleitorais: a 
compreensão de que devemos ter muita atenção com 
esses números que são divulgados, muitas vezes de 
forma completamente irresponsável e com um propó-
sito claro, com o intuito preciso de induzir o voto da 
população brasileira. 

Foram derrotados. Não precisam de punição. A 
população brasileira já os puniu.

Há uma constatação que surge disso tudo: a po-
pulação está de olhos e ouvidos abertos agora. Não se 
deixará levar, não se deixará influenciar por pesquisas 
marotas, tendenciosas e mal-intencionadas, como a 
maioria oferecida à população brasileira.

Em nosso País, há um ditado, pelo menos um 
ditado repetido com muita intensidade antigamente. 
Era desses ditados populares, mais ou menos assim: 
“Enquanto os políticos dormem, o Brasil cresce.” Era 
um ditado. Não o tenho ouvido amiúde ultimamente, 
mas era fácil de se ouvir mais outrora: “Enquanto os 
políticos dormem, o Brasil cresce.”

Eu hoje estava pensando, Senadora Serys, nesse 
ditado popular. Acho que a gente precisa recuperá-lo 
nas reflexões que fazemos hoje acerca do processo 
eleitoral presente. Ele significa algumas coisas: por 
exemplo, que devemos ter claro e presente que quem 
de fato coloca este País para funcionar são os traba-
lhadores brasileiros, são os empresários brasileiros, 
são os homens e mulheres que têm responsabilidade 
com este País. Governo nenhum produz; quem produz 
é a sociedade, quem produz são os empresários, são 
os trabalhadores, são aqueles que estão no segmento 
de serviços. Eles é que fazem o Brasil avançar.

Esse ditado popular traduz também aquilo que 
vai na alma do povo: é que, no máximo, os governos 
ajudam quando não atrapalham. Era por isso que se 
dizia: “quando os políticos estão dormindo, o Brasil 
está crescendo”. Era a forma de a população brasilei-
ra dizer: “Olha, esse povo que está aí no Executivo, 
no Judiciário, no Legislativo, em altos cargos, podia 
pelo menos não atrapalhar. Deixem com a gente que 
a gente cuida do País e produz!”

Governo nenhum produz. A sociedade brasilei-
ra vem acumulando vitórias, ganhos, avanços, e tudo 
deve ser creditado a ela. O mérito é dela, o mérito é 
de quem trabalha neste País!

Há governos que atrapalham menos do que ou-
tros, no sentido de não inventarem normas que punam 
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a atividade produtiva. Na verdade, a constatação que 
devemos tirar é esta: há governos que atrapalham me-
nos do que outros, porque governo nenhum produz.

Aliás, há governos que produzem corrupção, 
bandalheira, safadeza, que deixam um órgão da im-
portância de um Gabinete Civil, de uma Presidência da 
República, ser invadido por ratos! Às vezes, produzem 
isto: produzem mensalão, dão ensejo ao surgimento 
de pessoas que andam com dólar na cueca, e por aí 
vai. Mas o mérito dos avanços que, ao longo desses 
últimos anos, temos observado em relação ao Brasil é 
da sociedade brasileira. O povo brasileiro sabe disso, o 
povo brasileiro tem consciência disso, tem consciência 
da sua própria participação. 

A experiência eleitoral deste ano, no meu Estado, 
deu um susto em muita gente que se acha poderosa 
demais. Dizem até que alguns nem pisam no chão ao 
andar; levitam, tal é a sensação de poder que essas 
pessoas têm. 

Diziam que, em 2002, quando fui eleito... E ne-
garam, até um dia desses, a minha participação na 
minha própria eleição, a participação do meu queri-
do pai, já falecido, da minha família, dos nossos cor-
religionários, negaram como se nada disso tivesse 
existido em determinado momento. E o raciocínio foi 
o seguinte: “Ora, se elegemos o Geraldo, que era um 
poste, podemos eleger para o Senado qualquer um!” 
E tentaram. Acredito até que com muita obstinação, 
numa tentativa fracassada, porque não se pode negar 
o mérito das pessoas, não se pode tripudiar tanto as-
sim, impunemente, sobre as pessoas.

Tentaram eleger Senador, em meu lugar, um ci-
dadão de vários mandatos no meu Estado, atual Pre-
sidente da Assembleia Legislativa, e diziam: “Esse, 
sim, é um grande parceiro”. E ele não se elegeu. Aliás, 
teve uma votação muito abaixo da esperada. Foi eleito 
o atual Deputado Federal Petecão, filiado ao PMDB, 
mas eleito numa grande coligação que envolveu o meu 
Partido, o PMDB, o PSDB, o DEM, o PPS. Petecão 
teve uma votação avassaladora. O povo acriano con-
cedeu-lhe uma das maiores votações no meu Estado. 
Por pouco – pouco mesmo! –, coisa de dois mil, três 
mil votos, ele não foi o Senador mais votado no meu 
Estado, um recado claro da população à empáfia de 
alguns, à arrogância de muitos. Um recado claro da 
população acriana.

A minha contribuição, nesse processo, foi muito 
modesta. Se me perguntarem: “Qual foi, Senador Geral-
do?” Direi sem pestanejar: o fato de que tive a grandeza 
de reconhecer que precisávamos eleger um Senador 
de oposição no nosso Estado, para manter, não digo 
dar continuidade, o trabalho que vinha fazendo este 
modesto Senador nesta Casa, um trabalho indepen-

dente e altivo. Apesar das tentativas de me dobrarem, 
não conseguiram, e eu tive a humildade de, em deter-
minado momento, compreender que, se mantivesse a 
minha candidatura, haveria um risco muito grande de 
pulverizarmos os nossos votos, e nem Petecão, nem 
eu, nem ninguém da Oposição seria eleito. E tive a 
humildade de retirar a minha candidatura. Muitos não 
reconhecerão isso. Não importa, não quero reconhe-
cimento, quero só a minha consciência tranquila de 
que essa foi a minha maior contribuição ao processo 
eleitoral. Retirei minha candidatura para garantir que 
as oposições em torno do Petecão conseguissem ele-
ger um Senador.

Espero, peço a Deus que o atual Deputado Pe-
tecão, eleito Senador da minha terra, mantenha a in-
dependência, não se deixe ameaçar nem dobrar, não 
se renda, enfim.

O processo eleitoral na minha terra, como eu 
disse no início, assustou muita gente. A população 
está cansada.

As forças políticas que hoje estão no poder re-
novaram mais um mandato. Acredito que esse será o 
último, porque a diferença foi de alguns poucos votos 
dessa vez, como já havia sido na eleição para prefeito 
de Rio Branco, em 2008, como havia sido na eleição 
para governador, em 2006. A população deu um re-
cado claro. Aliás, deu um recado claro principalmente 
para as oposições no meu Estado.

Eu não cobro identidade ideológica porque isso, 
nos dias de hoje, está complicado, mas pelo menos 
afinidade política, unidade de propósito, unidade de 
participação num processo eleitoral. Esse foi o recado 
claro que a população do meu Estado passou princi-
palmente para as forças de oposição. Para os da situ-
ação, o recado foi claro: o seu tempo está acabando, 
aproveitem mais esse mandato porque, talvez, não 
tenham a sorte de ter mais outro lá na frente.

E com relação ao nosso País? Assim como os 
institutos de pesquisa saíram seriamente arranhados, 
nós nos deparamos com fatos também que nos deixam 
extremamente preocupados.

O Presidente da República, por exemplo, essa 
pessoa que todo o País conhece, reconhece e, em 
grande parte, gosta muito dele, se comporta em cer-
tas horas da maneira mais inconveniente em relação 
a como deve se comportar um Presidente da Repú-
blica. Ainda agora, mal encerrado o processo eleitoral 
do primeiro turno e ainda não iniciado, oficialmente, o 
processo eleitoral do segundo turno, Sua Excelência 
usa o Palácio da Alvorada para fazer uma reunião po-
lítica. Ou seja, iniciou a campanha eleitoral do segun-
do turno sem que o TSE tenha determinado e usou 
um próprio da União, o que é absolutamente proibido 
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pela legislação eleitoral. Fez propaganda extempo-
rânea, fora de época, porque o processo eleitoral se 
inicia amanhã, não se iniciou ontem, quando ele fez a 
reunião, e, com isso, ele dá um péssimo exemplo ao 
País inteiro, de desrespeito ao Judiciário eleitoral, ao 
Judiciário do nosso País, debocha da inteligência do 
povo brasileiro. Mas o povo brasileiro caminha mesmo 
assim, continua produzindo mesmo assim.

São tempos bons, não tanto como se apregoa. 
Parece a história dos institutos de pesquisa. Eu tiro 
pelo meu Estado. O que tem de gente vivendo ainda 
em absoluta miséria no meu Estado não está no gibi, 
como a gente diz aí pela rua. Tenho visitado outros Es-
tados de meu País e me deparado com situações que 
traduzem o abandono de grandes parcelas da popula-
ção brasileira. Os hospitais públicos no nosso País são 
uma coisa vergonhosa, uma coisa que dá pena. Ai de 
alguém que precise da saúde pública brasileira! 

A educação no nosso País. Às vezes, fico pen-
sando que tem gente puxando as rédeas mesmo, para 
que a gente não avance no processo educacional, para 
que a gente não tire levas e levas de brasileiros do es-
caninho do analfabetismo. Milhões de brasileiros ainda 
se encontram analfabetos no nosso País. 

Pode um país no século XXI, um país grande como 
o Brasil conviver com uma situação como essa? 

Portanto, esse avanço todo, repetidamente, exaus-
tivamente martelado na cabeça dos brasileiros não 
é essa “Brastemp” toda também não. É igual ao que 
acontece com os institutos de pesquisa, não todos, 
mas a grande maioria anuncia aquilo que não existe. 
E é aquilo que dizia Goebbels para o Hitler: “A menti-
ra muitas vezes repetida acaba virando uma verdade”. 
No nosso País, temos muito disso: grandes mentiras 
que são repetidas exaustivamente acabam virando 
verdade, a gente acaba se habituando a elas. É como 
a corrupção, que o Presidente Lula disse uma vez que 
todo mundo faz, para nivelar tudo. Não é assim não, 
não é assim não.

Eu vou dizer uma coisa: a gente pode, sim, manter 
o País crescendo, adotar políticas sérias e comprome-
tidas na área da saúde, da educação, da segurança. 
A gente pode ter, sim, melhoria de vida de levas e le-
vas do povo brasileiro sem ter que pagar o preço por 
isso. Aqui no Brasil a gente paga o pedágio por ter 
avançado um pouco. A gente pode ter governo sério, 
compenetrado. A gente não precisa pagar o preço da 
corrupção, da roubalheira, da rataria lá no gabinete 
civil da Presidência da República.

Não precisa. A gente pode avançar, a gente pode 
produzir, o povo brasileiro pode conquistar vitórias, pode 
avançar mais ainda, sem precisar pagar esse preço 

cruel, ruim, nocivo, que os brasileiros vêm pagando até 
agora. Muita gente feliz, mas a que preço?

Eu acho que foi bom partirmos agora para o 
segundo turno. Não sei o que vai acontecer. Mas, se 
eu fosse candidato, eu diria exatamente isso ao povo 
brasileiro: “Olhe, é inegável – e não só nesses últimos 
oito anos, não – é inegável que nesses últimos quin-
ze, vinte anos, o Brasil vem avançando pari passu, às 
vezes lentamente, às vezes com mais intensidade, às 
vezes, mais rapidamente”.

Todo Governo consegue dar a sua contribuição. 
O Governo Fernando Henrique, que é muito criticado, 
por exemplo, eu não o perdoo pelo Proer. O Proer, para 
mim, foi pagamento de campanha; o socorro aos ban-
cos foi pagamento de campanha. Agora, o processo 
de privatização das comunicações foi um avanço para 
o País, foi um avanço para o País.

Hoje existe mais celular no Brasil do que brasi-
leiro. Em qualquer biboca, em qualquer esquina, em 
qualquer lugar tem um brasileiro, uma brasileira com 
celular no pé do ouvido, falando. 

Eu me lembro da época em que, pra gente falar 
com o exterior, tínhamos que recorrer à telefonista da 
Embratel. Hoje, você pega o telefone e liga diretamen-
te para onde você quiser, sem intermediário. Foi um 
avanço. O Proer, não. O Proer foi um retrocesso. 

Todo Governo tem isso. Tem avanços e retroces-
sos. Exatamente aquilo que na percepção popular é 
claro: o Governo ajuda quando não atrapalha. O Pro-
er atrapalhou o Brasil. A privatização das comunica-
ções ajudou o Brasil. Isso precisa ser dito. E eu, se 
fosse candidato, diria ao povo brasileiro exatamente 
isso: “Senhoras e senhores, nós podemos continuar 
avançando; nós podemos continuar melhorando. Nós 
podemos continuar melhorando o nível de prestação 
de serviço público neste País, que, em determinados 
setores, é lastimável, é vergonhoso ainda”.

Nós podemos continuar avançando sem ter que 
pagar o pedágio da corrupção do mensalão, da pouca 
vergonha que impera no Gabinete Civil da Presidência 
da República, sem ter que pagar esse preço. Porque, 
repito, muito do que é atribuído a algumas vestais deste 
País, algumas pessoas que se sentem, até por que os 
índices de popularidade são extremamente altos, mui-
tas dessas pessoas que se sentem no Olimpo podem 
ajudar muito baixando o sapato alto, contribuindo para 
que a gente estirpe do nosso País essas práticas no-
civas do toma lá dá cá, da bandidagem, da safadeza, 
da roubalheira, da corrupção.

O povo brasileiro precisa saber disso. A gente 
pode conquistar, a gente pode avançar, a gente pode 
melhorar muito ainda a vida dos brasileiros sem ter 
que pagar esse preço. Esse era um recado que estava 
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entalado na minha garganta, e eu gostaria de deixar 
hoje aqui registrado. É o povo brasileiro que trabalha, 
é o povo brasileiro que produz quando as instituições 
públicas não atrapalham, quando aqueles que têm 
obrigação de estabelecer parcerias sérias com a po-
pulação não atrapalham, no sentido de ficar criando 
dificuldades para vender facilidades. 

O brasileiro não precisa pagar esse preço mais. 
Nada disso. A gente pode continuar tendo aí Bolsa 
Família, mas criar as condições para que inclusive os 
beneficiários do Bolsa Família, um dia, possam res-
pirar, chegar em casa e dizer para a mulher ou para 
o marido: “Olha, consegui um trabalho, consegui um 
emprego. Não precisamos mais dessa bolsa.” 

Acho que precisamos pensar assim. Não pode-
mos nos acostumar. Lá na minha terra, por exemplo, 
há dirigentes que festejam quando aumenta o núme-
ro de Bolsas Família. Eu morro de vergonha com um 
negócio desses. Eu morro de vergonha.

Acho que precisamos nos compenetrar de que 
podemos fazer tudo neste País. O Brasil é muito gran-
de, muito generoso, o povo honesto, trabalhador. Se 
não atrapalharem, o povo brasileiro oferecerá ao País 
mais inúmeras vitórias, mais grandes avanços, porque 
isso é da índole do povo brasileiro.

O povo brasileiro precisa perceber o seu próprio 
poder. Quem tem poder no País é o povo brasileiro, 
não é Fulano ou Beltrano que as pesquisas dizem que 
tem isso ou aquilo de popularidade. Quem tem poder 
neste País é o povo brasileiro. Tem poder, inclusive, 
para reverter um processo que parecia irreversível, 
da vitória sobre pau e pedra da candidata oficial deste 
País no primeiro turno. O povo brasileiro inverteu essa 
lógica. Isso é poder! O povo brasileiro tem esse poder 
de mudar o seu destino, de mudar o rumo das coisas. 
Não é ninguém em particular.

Portanto, povo brasileiro, queridos irmãos, queri-
das irmãs, olhemos para nós mesmos, enxerguemos 
em nós o poder que temos de mudar este País, e não 
nos deixemos levar pela cantiga de grilo que mostra 

que uns são os salvadores da Pátria e que outros que-
rem mesmo atrapalhar o rumo da trajetória. Isso não 
existe, não. Isso é conversa fiada.

Nenhum brasileiro deseja o mal para o seu País. 
Nenhuma brasileira deseja que alguém seja malsuce-
dido nisso ou naquilo para poder sorrir. Isso não existe, 
isso não existe! Todos nós queremos que as coisas 
aconteçam da melhor forma possível, mas é necessário 
que olhemos para nós e enxerguemos que nós é que 
temos a força, o poder. Instituto de pesquisa não tem 
força neste País! Pessoas isoladamente não têm for-
ça neste País! Força neste País tem o povo brasileiro, 
que, unido, já derrotou até uma ditadura; que, unido, 
já cassou um Presidente da República; que, unido, fez 
transformações neste País. É só a gente olhar a histó-
ria. É só a gente se dar valor. 

Portanto, Presidente, hoje eu tirei da garganta. 
Eu estava entalado com tanta história da carochinha, 
com tanta conversa fiada. Eu estava com vontade de 
dizer exatamente o que acabei de dizer. Faço votos 
de que o povo brasileiro realize uma profunda reflexão 
acerca dos destinos e do futuro deste País e observe 
o que acabei de falar.

Ninguém individualmente é tão poderoso a ponto 
de mudar o rumo deste País. Só quem pode mudar, 
alterar ou manter o rumo deste País chama-se povo 
brasileiro, Senadora Serys.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/

PT – MS) – Obrigada, Senador Geraldo Mesquita.
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 

expediente do Presidente da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, encaminhando 
proposta de alteração do cronograma de tramitação 
do Projeto de Lei nº 59, de 2010 -CN (que é o nosso 
Orçamento), que “estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 2011”.

É o seguinte o cronograma alterado:
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MS) – A matéria vai à publicação, e será feita a 
comunicação à Câmara dos Srs. Deputados.

Com a palavra, pela inscrição, o Senador Edu-
ardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Querida Presidente Senadora Serys Slhessarenko, 
quero, em primeiro lugar, transmitir que, se fosse eu 
cidadão e eleitor de Mato Grosso, eu certamente te-
ria colocado o meu voto para sua eleição, seja para o 
Senado, seja para a Câmara dos Deputados, confor-
me nessas eleições V. Exª se candidatou, porque seu 
trabalho aqui no Senado Federal foi de modo a fazer 
com que o povo do Mato Grosso pudesse elegê-la no-
vamente para que pudesse continuar o seu trabalho 
no Congresso Nacional.

E quero dizer que, onde V. Exª estiver, continua-
remos a batalhar muito, juntos, pelos ideais comuns, 
pelos anseios que inclusive são os anseios maiores 
de nosso povo, do nosso Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva e da nossa candidata Dilma Rousseff. 

V. Exª, sou testemunha, tantas vezes aqui se pro-
nunciou, mas também por quase todos os Municípios 
do Mato Grosso levou seu apoio e voz em defesa da 
nossa querida Dilma Rousseff.

Gostaria de também trazer aqui uma reflexão a 
respeito da importante decisão que o povo brasileiro 
está por tomar para o segundo turno. Feliz é o Brasil 
por estar vivendo um processo democrático, em que 
algumas pessoas se sentem sem muita vontade de 
votar em virtude dos procedimentos que, por vezes, 
acontecem tanto aqui no Congresso Nacional quanto 
na campanha política, o que leva algumas pessoas a 
terem uma forma negativa.

Precisamos considerar que, embora houvesse 
um número extraordinário, de mais de 135 milhões 
de eleitores inscritos, apenas aproximadamente 100 
milhões compareceram, o que significa que foi muito 
alto o número de abstenções, de votos nulos e de vo-
tos em branco.

É importante nós sabermos um pouco do senti-
mento daqueles que preferiram não votar, que preferi-
ram anular o seu voto. Para que possamos bem com-
preender esse sentimento é que eu gostaria, primeiro, 
de registrar por que uma pessoa que assim decidiu 
anulou o seu voto.

Leio aqui um texto do escritor Ferréz, um escri-
tor de Capão Redondo, um bairro da periferia de São 
Paulo, onde ele diz assim em Os mesmos:

Chegaram, em cartazes, folhetos, ban-
ners, TV, rádio, boca-a-boca. 

A eleição da canalhocracia tem seu início, 
meio e fim. 

Temos que escolher, optar, garimpar, pes-
quisar, enquanto a mídia fica a todo o tempo 
tocando a mesma música, editada pelo siste-
ma democrático.

Temos que votar.
Você escolhe o seu futuro.
É sua chance de mudar as coisas.
Entre frases fáceis, sorrisos falsos, ma-

quiagens fortes, discursos vazios e apoios 
hipócritas, o povo que está tão longe tem que 
escolher.

A culpa pega forte, votar em nulo, é des-
perdício? Vai para outro candidato? 

A resposta é não, voto nulo é nulo, não 
pode ir para ninguém, não é computado em 
nenhum candidato, é uma escolha. 

Escolher, temos que escolher entre ve-
lhos decrépitos à beira da morte, ou promessas 
de mudanças de rostos iguais, de filhos, netos, 
sobrinhos, irmãos, que no fim são os mesmos 
com suas promessas sempre cheirando a mofo. 
Os artistas em massa se candidataram esse 
ano, vendem sua carreira às vezes conquistada 
com tanta luta, talvez por motivos financeiros, 
ou simplesmente pela vaidade, vai saber no 
fim o que motiva a alguém estabilizado na vida 
artística a querer ser deputado, talvez vontade 
de mudar algo?

Você também sente ânsia ao ouvir o dis-
curso empolado, difícil, não direto e abrangen-
te, mas resumido.

– A família, justiça, Saúde!
O vômito é inevitável para quem sabe o 

mínimo do que acontece na vida real.
Postos de saúde sem ao menos um cura-

tivo.
Hospitais com senhas de atendimento 

que demoram 6 meses. 
Falam, esbravejam, latem que vão fazer 

mudanças. 
Sim, na vida deles haverá mudança, ao 

manipular um cargo tão vantajoso.
Dentro disso o menos mal é o palhaço 

que faz seu papel, que desde a origem do 
mundo é isso, ridicularizar. 

Só que agora a piada não tem tanta gra-
ça. 

Greve de professores, aposentadoria sen-
do ameaçada, transporte público em colapso, 
juventude afundando nas drogas, debate racial, 
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cotas, crise na universidade pública, favelas 
sendo queimadas, polícia exterminando. 

O riso não sai, os olhos enchem de água, 
você digita o voto, não aguentou tanta propa-
ganda para fazer isso. 

Seu direito.
Seu dever.
Agora não precisa sequer tirar o título 

eleitoral. 
Não tem direito a não ir, não tem o dever 

de saber a verdade e é sua responsabilidade 
se o palhaço errar. 

Vou votar com nariz de palhaço pois é o 
que sou se der meu voto para algum deles. 

Tentamos enxergar alguém transparen-
te nessa festa suja de slogans fáceis como o 
diálogo de novela.

É eleição, digite Kaos, fome e ignorância, 
escolha o palhaço, mas veja sua face triste, 
morfética, suja, veja sem a maquiagem, ele 
está no camarim contando o lucro da risada.

Mas os nossos motivos ainda são os 
mesmos, tentar alertar, não deixar tantos cair 
no buraco da facilidade do sorriso vazio, da 
promessa falsa.

Conferi todo o texto e mantive a pontua-
ção do autor, embora não concorde com ela.

Porcolíticos, ratocessores, trouxeleito-
res. 

O homem que não é de todo de nature-
za má deixa os veículos de comunicação por 
ele julgar. 

Esquece o ônibus lotado, o posto de saú-
de inútil, a falta de polícia realmente comunitá-
ria, as filas imensas quando é para receber e o 
pronto atendimento quando é para pagar. 

Olhando, não vejo nada, caminho sem 
estrada, mágoa, alienação, discursos sem 
alma, ternos sem pó, sapatos com solado 
sempre limpos. 

Tudo é espetáculo, você corre, não para 
você, mas para todo mundo. 

Onde está o amor do pai que usa a foto 
do filho assassinado na campanha? Onde 
está o amor do artista que expõe os filhos 
adotados para ganhar os votos? Onde está o 
carinho do artista que pede seu voto para o 
marido que nunca sequer discutiu política na 
vida? Da minha parte, fica uma certeza, não 
vou contribuir com vagabundo nenhum. Meu 
voto é nulo. Conscientemente nulo.

Ferréz é datilógrafo.

Aqui está, portanto, o texto de uma pessoa que 
corresponde, possivelmente, ao sentimento de mais 35 
milhões de brasileiros que preferiram não votar, que 
preferiram não escolher candidatos ou deixaram de ir 
ao posto de votação ou lá estiveram e se abstiveram, 
ou votaram nulo, mesmo que cumprindo com a res-
ponsabilidade de comparecer à urna eleitoral. 

É importante que nós venhamos a compreender 
esse sentimento dos que ou não votaram ou votaram 
em branco ou votaram nulo. Eis por que eu avaliei 
como adequado e justo que aqui registrássemos esse 
sentimento tão importante e significativo, que precisa 
ser objeto da reflexão por parte de todos nós, inclusive 
daqueles que, como eu, estão recomendando o voto 
na candidata Dilma Rousseff.

Eu gostaria também de retomar o tema da vo-
tação expressiva que teve a nossa querida Senadora 
Marina Silva, candidata do Partido Verde à Presidên-
cia da República.

Ainda hoje, Alfredo Sirkis, Presidente do Partido 
Verde no Rio de Janeiro, onde é Vereador, Vice-Presi-
dente Nacional do Partido, autor de “Os Carbonários” 
e Deputado Federal eleito nessas eleições pelo Parti-
do Verde do Rio de Janeiro, escreveu um artigo mui-
to interessante, em Tendências/Debates, de A Folha, 
na página 3, em que ressalta que “Marina tornou-se 
instrumento para elevação de um debate que tende a 
virar briga de torcida organizada, na busca da vitória 
a qualquer preço”. É importante a reflexão de Alfredo 
Sirkis para todos nós, em especial para os 20 milhões 
de eleitores de Marina Silva.

É de praxe na política brasileira que os 
candidatos derrotados no primeiro turno ope-
rem rápida adesão a um dos remanescentes 
em gabinetes fechados, almoços ou telefone-
mas onde são barganhados ministérios, fatias 
de Orçamento, secretarias, diretorias, superin-
tendências e cargos comissionados. No jargão 
corrente são os tais ‘espaços políticos’. Esse 
não será o caminho dos verdes. Nossa pri-
meira responsabilidade agora é fazer jus aos 
20 milhões de votos (quase 20%) obtidos por 
Marina Silva. Fique claro: não são votos ver-
des e nem mesmo Marina pretende que sejam 
‘seus’. Conforme ela própria vem colocando 
insistentemente, são votos dos eleitores. 

De qualquer maneira pairam sobre nós 
como uma enorme responsabilidade. Exigem 
que deles sejamos dignos. Não foram tanto 
votos ‘de protesto’ como de diferenciação e de 
esperança. Votaram em Marina a classe média 
iluminista, os jovens e as mulheres pobres, em 
grande parte cristãs. O voto verde veio incluído 
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nos dois primeiros segmentos. O terceiro re-
presenta um poderoso vinculo de identificação 
pessoal com Marina. Um laço de amor. 

O segundo turno, de fato, exige uma de-
finição. Dilma, Serra ou o não envolvimento 
eleitoral. Isso será deliberado em aproxima-
damente 15 dias, por convenção nacional do 
Partido Verde, prevista desde o ano passado, 
na qual se garantirá à posição minoritária o 
direito de se expressar individualmente. Nos-
sa responsabilidade imediata é criar canais 
de participação para os que atuaram intensa-
mente na campanha, mas que não pertencem 
aos verdes (grupos de programa, movimento 
Marina Silva e apoios religiosos), e, sobretudo, 
condensar um programa mínimo a ser apresen-
tado e discutido de forma séria, transparente 
e responsável com Dilma e Serra.

Vamos colocar a sustentabilidade socio-
ambiental no cardápio das discussões com 
ambos, empedernidos desenvolvimentistas 
clássicos.

Mas [e aqui vem um aspecto importante 
da palavra de Alfredo Sirkis, quando ele diz] 
abordaremos também outros aspectos: ga-
rantias de conduta republicana e respeito às 
instituições (traduzidas em providências prá-
ticas), educação, segurança, saúde etc. Será 
abordagem realista.

Sem faca no pescoço, com direito à dis-
cussão aprofundada, checagem de números 
e fatos. Mas que poderá demandar eventuais 
mudanças de rota e colidir com outros com-
promissos por eles já assumidos. Marina, no 
segundo turno, torna-se uma referência para 
os questionamentos da sociedade e um ins-
trumento para a elevação de um debate que 
tende a virar briga de torcida organizada, na 
busca da vitória a qualquer preço. 

Queremos ajudá-los a evitar esse destino. 
Até porque Marina disse que, caso vencesse, 
tentaria realinhamento histórico que juntasse o 
melhor desses dois partidos social-democratas, 
que disputam entre si a ‘liderança do atraso’.

Quero aqui aproveitar a oportunidade para agra-
decer à Senadora Marina Silva, à candidata Marina 
Silva, que, na sua entrevista, no diálogo com o jornal 
O Globo, publicado no dia 19 de setembro, salvo enga-
no, disse que queria, se fosse eleita, que os melhores 
de todos os partidos colaborassem com seu governo. 
Ao lado do Senador Cristovam Buarque, ela também 
mencionou meu nome. Quero agradecer e dizer-lhe o 
quão honrado fiquei com essa menção.

O Brasil não pode deixar de discutir como 
direcionar seus investimentos e seu sistema 
tributário para a sustentabilidade.

Precisa discutir também o que seria uma 
nova economia ‘verde’ de baixo carbono; as 
ameaças à legislação ambiental; como a es-
fera federal poderia contribuir melhor para a 
segurança nos Estados; e como os terríveis 
gargalos na educação podem ser vencidos.

Deve ser discutido como o saneamento 
básico e a prevenção de acidentes podem re-
duzir dramaticamente a pressão sobre nosso 
sistema público de saúde; como podemos ro-
bustecer as boas práticas republicanas e as 
garantias individuais dos cidadãos; e como, 
enfim, reformar um sistema político grave-
mente enfermo.

A ausência de Marina no segundo turno, 
por força da decisão soberana dos eleitores, 
transforma-se, assim, em uma presença ética 
e programática.

Nesses últimos dias e horas tenho refletido sobre 
o papel que Marina Silva e os quase vinte milhões de 
eleitores que votaram nela terão de agora até o dia 31 
de outubro e, em especial, no dia 31 de outubro. Fico 
pensando: quem sabe possa Marina Silva, inclusive 
tendo em conta essa reflexão de Alfredo Sirkis, colocar 
ainda com maior clareza os pontos do seu programa 
de governo, aquilo que ela considera o mais impor-
tante para o Brasil e, daí, transmitir a todos aqueles 
que nela votaram. 

Eis aqui as propostas que tenho para assegu-
rarmos o desenvolvimento sustentável do nosso País 
e para conhecermos como poderemos levar em con-
sideração as lições extraordinárias que todos apren-
demos com Chico Mendes, quando ele observou que 
era perfeitamente possível compatibilizar a preserva-
ção das florestas com o desenvolvimento e o apro-
veitamento das suas riquezas; e como ela, ao longo 
desse tempo aqui, ensinou-nos a respeito da tradição 
dos povos da floresta, dos indígenas, dos seringuei-
ros, dos companheiros de Chico Mendes. Ela também 
aprendeu e nos ensinou os conceitos de florestania 
e de cidadania, como seria importante assegurar os 
direitos plenos à cidadania para todos os brasileiros, 
assim como os direitos plenos à florestania; como ela 
definia os direitos à civilização, os direitos à educação, 
à saúde, à garantia de condições de vida digna para 
todos que estivessem vivendo em áreas como flores-
tas e em todo o Brasil.

Tive, aqui, oportunidade, ao longo deste ano tam-
bém, de dialogar com a Senadora Marina Silva sobre a 
questão da inclusão social, tema tão importante para a 
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candidata Dilma Rousseff, que colocou como um dos 
seus maiores objetivos a erradicação da miséria e da 
pobreza absoluta. Conversamos sobre como assegu-
raríamos isso de fato, da maneira mais eficiente, e que 
isso poderia ser realizado com a transição do Programa 
Bolsa Família, que tão bons resultados tem alcançado 
e que, inclusive, propiciou bons resultados de avaliação 
para o Governo Lula, cujo índice de aprovação foi de 
mais de 80%. É claro que essa aprovação se deu pelo 
conjunto de políticas que tem assegurado a estabilida-
de de preços e o desenvolvimento, que, neste ano, foi 
previsto para 7,5% até mesmo pelo Fundo Monetário 
Internacional, na revisão que fez, hoje, da estimativa 
de crescimento do Brasil para 2010, combinado com 
a melhoria do coeficiente de maior igualdade, o Coe-
ficiente de Gini, que foi abaixando, ano a ano, desde 
2002 até 2009, bem como o progresso havido na er-
radicação da pobreza absoluta. 

Para que possamos ter ainda maior eficiência, 
seria interessante caminharmos, efetivamente, na di-
reção da Renda Básica de Cidadania. 

Quero, aqui, transmitir que, ainda hoje, fui entre-
vistado pela rádio de Teerã, no Irã, e ali pude confir-
mar, no diálogo que mantive com a Srª Sesini, que me 
entrevistou, que, de fato, a partir de 21 de setembro, 
em seis províncias do Irã e, a partir de 23 de outubro, 
em todo o Irã, será instituído aquilo que é semelhan-
te à Renda Básica de Cidadania, pois o programa foi 
aprovado, recentemente, pelo Congresso Nacional, 
pela Assembléia Nacional do Irã. Trata-se de uma lei 
referente aos subsídios às diversas formas de ener-
gia – combustível, energia elétrica, água e assim por 
diante – que eram subsidiadas pelo governo iraniano. 
Então, o governo iraniano resolveu retirar esses sub-
sídios, que davam vantagem muito maior aos mais 
ricos, e, em compensação, resolveu pagar a todos os 
cidadãos iranianos uma renda modesta – mas é um 
começo – que será de US$15 por pessoa para seus 
70 milhões de iranianos. 

Portanto, o Irã passou à nossa frente, Srª Pre-
sidente, Senadora Serys Slhessarenko. Já temos o 
projeto de Renda Básica de Cidadania para ser ins-
tituído por etapas, a critério do Poder Executivo, mas 
ainda não o foi. Espero que seja, porque, até está no 
programa que o Partido dos Trabalhadores aprovou, 
no IV Encontro Nacional do PT, em fevereiro último, 
que será realizada, durante o Governo Dilma Rousseff, 
a transição do Programa Bolsa Família para o Renda 
Básica de Cidadania, mas, até agora, nos debates e 
nas entrevistas, esse tema não foi abordado. Espero 
que isso possa acontecer nos próximos debates e 
entrevistas.

Se há uma defesa tão bem realizada do Renda 
Básica de Cidadania, eu, hoje, graças inclusive à suges-
tão que me foi encaminhada pela professora Nana Ma-
chado, encontrei, aqui, um belo texto, nada mais nada 
menos que da querida escritora Rachel de Queiroz, 
provavelmente escrito nos anos 1950, porque do seu 
livro 100 Crônicas Escolhidas, publicado em 1958. 

Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza, em 17 
de novembro de 1910, e faleceu em 4 de novembro 
de 2003 – acho que também em Fortaleza. Escreveu 
uma crônica denominada Menino Pequeno, que vou 
ler, querida Presidente Serys Slhessarenko, porque 
me parece uma defesa extraordinária do Renda Básica 
de Cidadania. V. Exª vai perceber o porquê da leitura 
desse tão belo texto. 

De Raquel de Queiroz, “Menino Pequeno”. 
Senador Augusto Botelho, vou pedir a atenção 

dos Senadores Neuto de Conto e Belini Meurer às be-
las palavras que Rachel de Queiroz escreveu sobre o 
“Menino Pequeno”, para que vejam o porquê de aqui 
estar uma defesa formidável de uma Renda Básica de 
Cidadania para todos.

Ele descia a ladeira e vinha só. De cor 
era branco, de tez era pálido – dessa brancura 
descorada de criança que não come vitamina, 
filho de emigrante pobre que não herdou as 
cores rosadas da gente da terra velha e não 
adquiriu ainda o moreno igualitário da terra 
nova. Num pé só, calçava um acalcanhado 
sapato de lona. No outro, uma tira negra en-
cordoada, que há tempos fora uma atadura. 
Vestia uma jardineira azul, que na certa per-
tencera a um menino mais velho, pois a barra 
das calças arrastava atrás; os bracinhos nus, 
ao frio da manhã sem sol, de tão arrepiados 
eram ásperos, azulados. 

É de notar que o pequeno, ao descer 
assim a ladeira empedrada, não ia à toa, ti-
nha um propósito, embora singular. Porque 
na mãozinha suja como ele todo, carregava – 
calculem! – carregava uma rosa. Uma grande 
rosa cor-de-rosa propriamente dita, tão bela, 
tão preciosa, dessas que só medram em jar-
dim de governo ou em jardim de rico, pétalas 
de porcelana, mal desabrochada, formosa, 
frágil como uma bolha de sabão. E o peque-
no, evidentemente, tinha consciência daquela 
beleza e daquela fragilidade. Pois caminhava 
de leve, a mão direita que segurava a rosa era 
mantida rígida, embora um pouco trêmula, e 
a mão esquerda de vez em quando se erguia 
à frente para afastar da flor uma rajada de ar, 
ou qualquer perigo invisível – assim como a 
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gente levanta a mão a fim de proteger a luz 
de uma vela.

Para onde iria aquele menino com tais 
cuidados, carregando aquela rosa? Para dar, 
para entregar, ou para ficar com ela, embria-
gado pela enamorada alegria de ser dono do 
que é belo? Eram oito da manhã. Ele teria no 
máximo uns seis anos, levando-se em conta a 
desnutrição, o seu possível raquitismo de ga-
roto pobre. Pois, se não fosse a carinha viva, 
pelo tamanho a gente diria que não passava 
dos quatro.

Cruzou comigo, que comprava os jornais 
na banca, e não levantou os olhos, embebido 
na flor. Virou a esquina. Depois se sumiu no 
meio dos transeuntes que iam em busca da 
feira da Glória.

Quem seria mais frágil, o menino ou a 
rosa? Ah, quem pode dizer neste país quanto 
durará um menino? Aquele, aquele, azulado 
pelo frio na sua velha jardineira sem mangas, 
será que escapa da pneumonia, será que es-
capa da septicemia com o pé infeccionado 
dentro da atadura negra, será que escapa do 
atropelamento, sozinho no meio da rua, absorto 
na sua rosa, sem ver o lotação matador que 
o aguarda no atravessar do asfalto, será que 
escapa da tuberculose assim tão mal comido e 
mal vestido, será que escapa da vida, menino 
sem dono, anão perdido na cidade grande?

Vi uma vez uma fita americana chamada 
They were expendable [diz Raquel de Queiroz]. 
Tratava de soldados na guerra e o título quer 
dizer mais ou menos – ‘eles são para gastar’ 
ou ‘eles são para jogar fora’. Assim também 
é menino neste país. Não nasce para nada – 
nasce para se perder, para morrer, para ser 
jogado fora. 

Tanto trabalho, tanta agonia custa um 
menino. E mesmo que não custe nada, mesmo 
que nasça de parto sem dor e se crie sozinho 
pelas estradas sertanejas, pelos pés de serra, 
pelas calçadas do Rio; quanto custa a ele viver, 
quanto vale aquele pequeno milagre de vida 
que um dia pode chegar a ser homem! 

Senador Jefferson Praia, aqui está o trecho em 
que avalio ser a defesa clara da renda básica de cidada-
nia universal, por Rachel de Queiroz; ela prossegue:

Sim, sei que a gente nasce para morrer. 
Mas não tão cedo. Não tão depressa que não 
dê nem para sentir o gosto da vida. Quem se 
dá ao trabalho de vir ao mundo deveria ter 

pelo menos um direito garantido – o de so-
breviver. Para que, afinal, a gente se organi-
za em sociedade, para que obedece às leis, 
para que aceita essa porção de contratos com 
a civilização – casamento, serviço militar, im-
postos, moral, semana inglesa, ministério do 
trabalho, eleição, justiça, polícia – se em troca 
nem ao menos se garante a chance de viver 
a um menino que nasce debaixo dessas leis? 
Ele nasceu perfeito, tinha pernas e tinha bra-
ços, tinha coração e fígado, tinha alma e tinha 
amor dentro do peito, e tinha ternura com a 
sua rosa. E então por que ninguém lhe asse-
gura, como todos os bichos da natureza aos 
seus filhotes, o sustento e a proteção enquanto 
deles carece?

‘“Rose, elle a vécu ce que vivent les ro-
ses...’’. Ah, a eterna verdade cantada pela 
boca inocente dos poetas. Quem teria vivido 
mais, meu Nosso Senhor, aquele menino ou 
aquela rosa?

Assim conclui Rachel de Queiroz. 
Encontrei, por sugestão da professora Ana Ma-

chado, esse texto tão belo que, avalio, constitui exce-
lente defesa da renda básica de cidadania. Queira Deus 
possam, Dilma Rousseff, José Serra, Marina Silva e 
Plínio de Arruda Sampaio dizer aos brasileiros e bra-
sileiras, aquele candidato que efetivamente abraçar e 
defender com toda a força a proposta e o compromis-
so já firmado pelo Partido dos Trabalhadores, ao longo 
dos próximos quatro anos, ao instituir a renda básica 
de cidadania, que, diz a lei, será instituída por etapas, 
a critério do Poder Executivo, começando pelos mais 
necessitados. Então, isso está em aberto para os can-
didatos à Presidência realizarem. 

Quero dizer que, ainda há pouco, encontrei o De-
putado Chico Alencar, que acaba de fazer um discurso 
pelo PSOL – quero cumprimentá-lo, também, por sua 
eleição –, e ele disse-me que acha importante, sim, a 
instituição da renda básica de cidadania, que está de 
acordo. Aliás, havia dialogado com o candidato Plínio 
de Arruda Sampaio, que me disse e declarou consi-
derar a renda básica de cidadania, por ser universal, 
é muito mais democrática do que o próprio Programa 
Bolsa Família, por isso, ele é a favor. 

Então, possa o Brasil, ainda mais agora com Irã 
realizando, na prática, essa proposição, não ficar atrás. 
Sejamos nós o primeiro país no mundo, cujo Congres-
so Nacional aprovou a renda básica de cidadania, por 
lei, possa, efetivamente, colocá-la em prática. Que isto 
esteja no centro das preocupações, inclusive daqueles 
que estão ajudando Dilma Rousseff a coordenar sua 
campanha, o seu programa, pessoas como Antonio 

245ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 46541 

Palocci, como José Eduardo Martins Cardoso, como 
o Giles e como o próprio Coordenador Nacional, on-
tem designado por Dilma Rousseff, o Deputado Ciro 
Gomes – que também teve uma aceitação muito forte, 
poderia ter sido candidato à Presidência, mas, agora, é 
o coordenador Nacional da campanha de Dilma Rous-
seff – possa ele, que conhece essa proposta, estimular 
Dilma a colocá-la no seu programa, com maior nitidez, 
com maior assertividade. E aí, então, eu redobrarei os 
meus esforços para levá-la ao Palácio do Planalto. 

Muito obrigado, Senadora Serys Slhessarenko. 
O povo de Mato Grosso, certamente irá ainda re-

conhecer o seu extraordinário trabalho. Quero lhe dizer 
que onde V. Exª estiver, conte comigo, porque eu espe-
ro continuar a colaborar com V. Exª para os propósitos 
comuns que aqui temos defendido nesta tribuna. 

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/

PT – MT) – Obrigada, nosso querido e grande Senador 
Suplicy, que, com a sua luta, está dando um exemplo 
não apenas ao Brasil, da importância deste programa 
da renda mínima, como ao mundo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
E da renda básica, inclusive com direito a cidadania 
para todos.

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

Temos exemplos aí que já estão acontecendo. 
E, aqui no Brasil, já está mais do que na hora, depois 
de tanta luta, de tanta determinação de sua parte, que 
realmente seja implantado em nosso País. Não tenho 
dúvida disso. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – E o menino pequeno, realmente, se não 
mexe com a competência técnica de muitas pessoas, 
deve mexer com o compromisso do coração e da alma, 
da necessidade, da importância de realmente fazermos 
com que esse programa aconteça.

Obrigado, Senador pelo senhor existir.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Muito obrigado, Senadora Serys.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT–MT) – Com a palavra, nosso Senador Belini 
Meurer.

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senho-
res, e todos que me assistem pela TV Senado, subo 
à tribuna na tarde de hoje primeiramente para agra-
decer a oportunidade de, por três meses, ter exercido 

o mandato de Senador, representado o meu Estado, 
Santa Catarina.

Quero agradecer o modo como fui recebido nes-
ta Casa, a maneira carinhosa como os funcionários e 
assessores sempre me trataram. 

Eu gostaria também de agradecer de forma es-
pecial à Senadora Ideli Salvatti. 

Nesses três meses, Srª Presidenta, meu trabalho 
esteve voltado principalmente para a área da educa-
ção, na qual atuo, já que sou professor universitário 
em Joinville. Procurei fazer um debate com todos os 
entes representativos sobre a regulamentação das 
chamadas universidades comunitárias, sobre as mu-
danças e os avanços que devem ser promovidos na 
grade curricular de escolas e instituições de ensino 
superior e principalmente sobre a urgência da forma-
ção qualificada dos docentes deste País em todas as 
áreas de ensino.

Volto a Joinville, minha cidade, com a certeza 
de ter, neste curto período, honrado como suplente 
o mandato da minha querida Senadora Ideli Salvatti. 
Entrego-lhe de volta tão honrada função! Ideli, nossa 
sempre Líder, voltará a esta tribuna para junto com os 
nossos companheiros e o povo brasileiro defender o 
projeto de um país para todos, que implantamos nes-
ses oito anos de Governo Lula. 

Agora é hora de somarmos esforços e continu-
armos no rumo certo, com Dilma Presidente. Vamos 
confirmar nosso voto na urna, no segundo turno, para 
o Brasil seguir mudando.

E por fim, Srª Presidente, declaro aqui neste ple-
nário, com o testemunho dos meus pares, respaldado 
pelo art. 29 do Regimento Interno desta Casa, que co-
munico a minha renúncia à suplência do cargo de Se-
nador da República pelo Estado de Santa Catarina. 

Era isso, Srª Presidenta.
Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Sr. Senador. 
O documento vai à publicação para que produza 

os devidos efeitos.
Com a palavra o Senador Augusto Botelho, por 

permuta com o Senador Gilberto Goellner. Logo após 
o Senador Augusto Botelho, usará da palavra o Sena-
dor Neuto de Conto.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, 
eu hoje vou falar sobre o meu Estado de Roraima, que 
completou ontem, dia 5 de outubro, 22 anos.

O meu Estado, Srª Presidente, é um Estado jo-
vem, que teve a força e a determinação dos pioneiros, 
dos quais me orgulho de descender, para fundar as 
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bases do que hoje é Roraima, um Estado dos mais 
promissores do meu País.

A história de Roraima começa com a criação da 
Freguesia de Nossa Senhora do Carmo, em 1858, 
transformada no Município de Boa Vista 42 anos de-
pois. Antes de 1748, os portugueses foram até a nas-
cente do Rio Branco, que é formado pelo rio Itacutu 
e Uraricuera. Em 1750, fundaram um forte e levaram 
gado e cavalos para lá, além de animais domésticos 
que vieram da Europa.

Roraima transformou-se depois no maior produ-
tor de gado da região amazônica, até que Rondônia 
começou a produzir. Hoje Rondônia tem 12 milhões 
de cabeças de gado e nós continuamos abaixo de um 
milhão de cabeças, porque nunca houve um Governo 
que se interessasse em estimular a produção.

Com essa criação da Raposa Serra do Sol, tam-
bém houve uma quebra na produção de bovinos, mas 
os indígenas têm capacidade de produzir boi, carneiro, 
produzir a pecuária. E sabem produzir, sabem criar. Só 
falta o Governo cumprir a promessa de que iria assistir 
os indígenas do meu Estado. Eles estão abandonados, 
não têm recursos para elaborar os seus projetos até 
hoje, como também estão abandonadas as pessoas 
que foram retiradas de suas casas, os tais extrudados, 
expulsos de suas residências lá no meu Estado.

Algumas décadas depois de fundada a Freguesia 
de Nossa Senhora do Carmo, começaram a chegar 
os garimpeiros, porque o meu Estado é rico em ouro 
e diamante. Coincidentemente, todas as áreas onde 
havia ouro e diamante se transformaram em reservas 
indígenas.

No início, a vida era muito difícil porque o único 
meio de ir e voltar para Boa Vista, em que se formou 
depois a Freguesia Nossa Senhora do Carmo, era 
pelo rio Branco, que só é navegável regularmente um 
período do ano, na época das nossas chuvas. A maior 
parte do ano ele passa vazio, só podem passar pe-
quenas embarcações. E a viagem de Manaus até lá 
levava quinze, vinte, trinta dias.

Então, os pioneiros sofreram muito. Tinham muitas 
dificuldades. Cheguei a pegar isso porque sempre vivi 
em Roraima, até quando saí para estudar fora de lá, e 
me lembro das dificuldades. Faltava açúcar, faltava sal, 
faltavam coisas porque esgotavam-se as reservas lá. O 
comércio era fraco, não tinha ainda essa potência de 
estocar materiais para poder garantir qualquer privação. 
Na realidade, o rádio era a única forma de comunicação 
para recebermos informações aqui do Brasil.

A população foi crescendo, a necessidade de se 
desenvolver foi aumentando, e em 1943 foi criado o 
Território do Rio Branco, quando foram para lá os pri-
meiros médicos, os primeiros advogados e juízes. Entre 

os primeiros médicos, foram para lá o meu pai, Sílvio 
Botelho, o Dr. Reinaldo Neves, o Dr. Arnaldo Brandão, 
o Dr. Guerra, o Dr. Barnabé. Todos já se foram, mas são 
os pioneiros da Medicina no meu Estado. Na semana 
que vem vamos festejar o Dia do Médico, dia 18 de 
outubro. E aproveito a oportunidade para fazer essa 
homenagem aos médicos pioneiros do meu Estado.

Com a nova Constituição de 1988, Roraima pas-
sou a ser mais um Estado da Federação. O novo Estado 
ganhou autonomia para definir suas ações. 

Um fato que marcou muito a mudança do Esta-
do de Roraima foi a abertura da BR-174, na época da 
revolução. Aliás, na época da ditadura foi quando se 
investiu muito dinheiro, foi quando se estruturou o meu 
Estado. Fizeram uma ponte atravessando Rio Branco 
para nos ligar à Guiana Inglesa. Naquela época era 
Guiana Inglesa, agora é República da Guiana. Fize-
ram uma estrada também na direção da Venezuela. 
Já existia uma estrada comum, que os jipes faziam, 
mas fizeram uma estrada definitiva. Então, fomos liga-
dos primeiro à Venezuela, depois à Guiana e depois 
ao Brasil.

Ao Brasil, fomos ligados por terra só em 1974 pela 
BR-174. Depois da BR a coisa mudou lá. Houve um 
fluxo migratório muito intenso, muitas pessoas foram 
para lá procurar oportunidade de vida e, graças a Deus, 
lá encontraram. O Estado que tinha 50 mil habitantes 
tem hoje 412 mil habitantes, segundo o IBGE.

Outro marco também no meu Estado foi a criação 
da Universidade, coisa recente, da época da Constitui-
ção. Inclusive, foi o Senador Mozarildo que apresentou 
o projeto para criar a universidade, e o Presidente da 
República era o Presidente Sarney. A nossa universi-
dade foi um marco porque começamos a nos formar 
lá. Quando saí para estudar eu tinha 15 anos, só havia 
ginásio em Roraima, não havia segundo grau. Termi-
nava ali e tinha que sair quem quisesse estudar. Na 
minha turma de ginásio, a turma de 1963, todos foram 
estudar fora. Não todos de uma vez, mas foram saindo, 
e todos estão lá hoje vivendo, trabalhando, lutando, 
são médicos, engenheiros, professores, empresários, 
estão lá trabalhando.

Nós fazemos parte da estruturação do nosso 
Estado. Tenho 62 anos e meu Estado tem 22. Então, 
quando o Estado surgiu, eu já tinha 40 anos.

Segundo o IBGE, o perfil de Roraima hoje é jo-
vem, universitário e também formado por migrantes 
que escolheram Roraima como sua casa. E eles são 
sempre bem-vindos a Roraima.

Segundo estimativas do IBGE, somos 421 mil 
pessoas no meu Estado. O chefe da unidade local do 
instituto, Vicente de Paulo Joaquim, disse que, nos 
últimos dez anos, o perfil demográfico da população 
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mudou consideravelmente em razão de dois eixos: 
primeiro, pela institucionalização de concurso públi-
co; foram mais pessoas qualificadas para lá, muitos 
jovens. Segundo, esses benefícios sociais do Governo 
também pararam um pouco o fluxo migratório, que se 
reduziu no meu Estado.

Roraima possui sete instituições de ensino su-
perior: duas federais, uma estadual e quatro privadas. 
Há dez anos, havia três mil universitários. Hoje, somos 
mais de 27 mil no meu Estado.

Dos 421 mil habitantes de Roraima, 53% hoje 
são roraimenses de nascimento. Há poucos anos, nós, 
os nativos, éramos minoria, representávamos 49% da 
população.

Apesar de ter atingido a maioridade, 22 anos, Sr. 
Presidente Jefferson Praia, Roraima ainda precisa de 
muito desenvolvimento. Precisamos de mais educação 
de qualidade, de mais saúde de qualidade, precisamos 
que nossos governantes olhem com mais carinho para 
esses quase 500 mil habitantes do Estado mais se-
tentrional do Brasil.

Na educação, nós tivemos uma queda. Saíamos 
bem no Pnad, nessas provas que mensuram isso. Éra-
mos quase o primeiro do Norte; hoje, somos o último 
do Norte.

Para que essas coisas aconteçam, para que o 
Estado melhore, as pessoas têm que ter consciência 
na hora de votar na próxima eleição. Escolham bem 
seu Governador e seu Presidente para que nosso Es-
tado melhore mais, pois precisamos mudar, dar mais 
vida, dar mais condições para as pessoas ascenderem 
socialmente no meu Estado.

Sr. Presidente, era apenas isso que eu queria 
dizer ao parabenizar o meu Estado por seus 22 anos 
de idade.

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Augusto Bote-
lho, a Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Jefferson Praia.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Concedo a palavra ao nobre Senador Neuto 
De Conto.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, após licença por um 
período de sessenta dias, estamos retornando ao Se-
nado da República para, primeiramente, cumprimentar 
todos os Senadores e Senadoras e também para, da-
qui, manifestar a jornada cívica que vivemos em Santa 
Catarina e no Brasil nos últimos sessenta dias.

No meu Estado, fomos vitoriosos por meio de 
uma composição de Governo que nasceu há oito anos, 
quando o Governador Luiz Henrique estabeleceu, por 
meio de um programa de governo, a descentraliza-
ção da administração pública, criando 36 secretarias 
regionais, minigovernos, para que, por meio de um 
conselho de administração formado pela sociedade 
local, pudessem ser levantadas todas as prioridades 
que a comunidade desejava com mais urgência para 
a administração pública.

Foi essa descentralização que fez que um go-
verno composto por vários partidos, principalmente 
pelo PSDB, pelo Democratas, pelo PMDB e outros, 
obtivesse êxito. Um governo que, com a descentra-
lização, proporcionou a ligação asfáltica de todos os 
293 Municípios de Santa Catarina e energia elétrica 
em todas as propriedades. Fez com que todos os ser-
viços públicos tivessem um crescimento acentuado e, 
principalmente, colocou o Estado de Santa Catarina às 
vistas do mundo, por meio de viagens e de divulgação. 
Utilizando todos os mecanismos possíveis, colocou 
o Estado às vistas, aos olhos de todas as nações do 
universo, assim como a sua população.

Isso fez com que, agora, nessa nova jornada cívi-
ca, dessa mesma composição política, não por intermé-
dio de discursos, mas de um programa de Governo, de 
uma união de propostas, em que as realizações foram 
superiores a qualquer discurso e a qualquer justificati-
va, os candidatos ao Governo, Raimundo Colombo e 
o Vice-Governador Eduardo Pinho Moreira, e os can-
didatos ao Senado, Luiz Henrique da Silveira e Paulo 
Bauer, saíssem vitoriosos no primeiro turno. 

Tenho recebido manifestações de surpresa so-
bre o que foi feito para que o primeiro turno fosse de-
cidido pelos catarinenses, numa eleição memorável. 
Tenho respondido que eleição não se produz só com 
discursos e palavras; eleição também se decide com 
a demonstração de ações feitas durante um governo. 
As ações realizadas foram o primeiro grande cabo 
eleitoral para uma vitória maiúscula.

Podemos dizer ainda que, tanto na Assembleia 
Legislativa como na Câmara Federal, temos a banca-
da majoritária, representando todo o Estado de Santa 
Catarina, esse Estado, meus caros Senadores e Se-
nadoras, que tem somente 1% do território nacional, 
mas que é o quinto maior produtor de alimentos e o 
sétimo maior arrecadador de tributos. 

O Estado tem suas diversificações muito sólidas, 
com uma sociedade alicerçada no trabalho. A partir do 
grande oeste, por meio da agricultura e da pequena 
propriedade rural, construiu e instalou o maior comple-
xo agroindustrial da América Latina, quiçá do mundo, 
na área de frangos e suínos. E hoje, além de alimentar 
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os 190 milhões de brasileiros, de participar na alimen-
tação, exporta para 180 países do mundo. 

Se passarmos para o planalto, isso nos inspira-
rá poesia. O planalto dos nossos campos verdejan-
tes, das nossas pastagens para a pecuária, nossos 
pinheirais, mas principalmente pela maçã – é o maior 
produtor nacional –, pela uva e pelo vinho, pela neve, 
pelas pousadas.

Se formos para o sul, vamos encontrar a pujança 
do carvão, vamos encontrar o maior polo de cerâmica 
do Brasil. E o norte, forte, mais potente, do metal me-
cânico, o norte que estabelece principalmente o de-
senvolvimento e a tecnologia, o nosso grande Vale do 
Itajaí, com a Oktoberfest, cuja comemoração se iniciará 
amanhã e proporcionará, durante o mês de outubro, 
as festas de Blumenau. Oktoberfest significa festa das 
colheitas e é comemorada por todos que trabalham e 
produzem. E nessa mesma região possuímos o maior 
polo têxtil do mundo.

E o nosso litoral, das praias ensolaradas e pa-
radisíacas, tem no polo técnico e principalmente no 
turismo seu grande potencial de crescimento e de-
senvolvimento. 

Este Estado, que nos orgulha representar nesta 
Casa, tem dado demonstrações na área econômica, 
social, política e cultural e tem dado ao Brasil um di-
ferencial fantástico, todo ele baseado nas propostas, 
nos programas e nas ações dos governos. E essa é 
a grande razão da vitória do último 3 de outubro, no 
primeiro turno, quer seja para o Governo, quer seja 
para o Senado, para a Assembleia e para a Câmara 
dos Deputados.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
eu, com muita alegria e com imensa satisfação, re-
gistro desta tribuna, como o primeiro discurso após o 
nosso retorno, a nossa grande vitória e a vitória dos 
catarinenses em cima de uma proposta, em cima de 
um programa, em cima de uma visão de futuro. E é 
nessa proposta e nessa visão de futuro que a crença 
nas urnas fará com que tenhamos um crescimento 
maior, ordenado, e a certeza da realização daquilo 
que foi proposto.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, eu gostaria de informar que estamos en-
tregando um Projeto de Lei do Senado, Complemen-
tar, que altera a Lei Complementar nº 116, de 31 de 
julho de 2003, objetivando excluir da lista de serviços 
tributados pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza os serviços de registros públicos, cartorários 
e notariais, já que, por todas as suas justificativas, en-
contramos vários razões com decisões judiciais já favo-
ráveis à proposta que estamos apresentando também 
e principalmente pela bitributação.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
agradeço a oportunidade de poder fazer esses dois 
registros.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – Concedo a palavra ao nobre Senador Acir Gur-
gacz.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, população que nos 
assiste pela TV Senado, quero registrar aqui a satis-
fação com a forma como os eleitores foram às urnas 
no último dia 3 em todo o Brasil, sobretudo na minha 
cidade de Ji-Paraná e no meu Estado de Rondônia. 
A campanha pelo voto consciente parece realmente 
ter envolvido toda a sociedade, não só a rondoniense, 
mas a sociedade brasileira, que procurou manifestar 
com seriedade seus anseios por um Estado melhor, 
com mais justiça e com mais desenvolvimento. Acre-
dito que essa campanha, junto com outras de mesmo 
cunho, tenha surtido efeito positivo no País, apesar de 
que ainda temos muito a trilhar para consolidar nos-
sa democracia no sentido de uma representatividade 
escolhida de forma consciente e racional.

As eleições, Sr. Presidente, colocam sempre em 
destaque o desejo do povo de melhorar, de seguir em 
frente junto com novas propostas e novas esperan-
ças. Nesse sentido, destaco que as esperanças do 
nosso povo rondoniense estão voltadas exatamente 
para um futuro de mais emprego e de garantias de 
um crescimento sustentado, em harmonia com o meio 
ambiente.

Quero destacar a importância das eleições no 
meu Estado, que levaram para o segundo turno o PMDB 
e o PDT. O PMDB, com o Dr. Confúcio Moura, e o PDT, 
com Airton Gurgacz, fizeram uma composição por meio 
de um projeto, de um planejamento para o Estado de 
Rondônia, de um projeto para o crescimento, para o 
desenvolvimento, sobretudo com planejamento.

Já levantei esse tema aqui diversas vezes e te-
nho atuado de forma coerente e perseverante para 
buscar soluções que contemplem exatamente esta 
combinação: desenvolvimento e respeito à natureza, 
que é uma riqueza muito importante em toda a região 
amazônica.

Propus a observação dos limites de exploração 
das terras vigentes na época em que os coloniza-
dores foram para Rondônia como forma de garantir 
o emprego no campo dentro de níveis toleráveis de 
desmatamento, assim como também tenho buscado 
obter estímulos à produção no campo, beneficiando os 
pequenos agricultores. Isso, Srªs e Srs. Senadores, é 
importante, porque garante o desvio da ação desses 
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pequenos produtores, que hoje acabam, por falta de 
opção, explorando derrubadas ilegais, para que eles, 
com recursos, possam se dedicar ao plantio em culturas 
mais rentáveis por meio de tecnologia no campo.

Procuro incentivar e valorizar o homem do cam-
po, porque Rondônia, apesar do que muitos possam 
pensar, sofre bastante com o inchaço da cidades, das 
zonas urbanas. A falta de planejamento de governos 
anteriores empobreceu muito a zona rural e levou muita 
gente para as cidades em busca de uma vida melhor. 
Precisamos hoje refrear e, se possível, tentar reverter 
esse movimento social humano, fazer com que nossos 
produtores voltem ao campo, para tirarmos os bolsões 
de pobreza das cidades, Sr. Presidente, levando essas 
pessoas para o campo de onde vieram, que é o lugar 
de onde não deveriam ter saído.

Precisamos fazer a legalização fundiária, que é 
um grande problema no nosso Estado de Rondônia do 
qual a população tem reclamado muito. Andei muito 
no Estado de Rondônia nesses últimos dias, Sr. Pre-
sidente, e nossos produtores rurais têm pedido muito 
por essa regularização fundiária, para que eles pos-
sam ter acesso aos créditos agrícolas e à tecnologia 
do campo, para que se aumente sua produtividade 
e para que essa produtividade possa fazer com que 
nosso produtor tenha um conforto na sua residência 
e possa levar seus filhos à escola. E que seus filhos 
sigam da escola até à faculdade! Esse é o anseio de 
toda a população do meu Estado, principalmente da 
população da zona rural.

Somos um Estado rico, mas estamos sofrendo 
muito com o descaso das autoridades tanto estaduais 
quanto federais. Hoje, há as obras das usinas do Madei-
ra, que nos serviram de impulso e que mudaram a cara 
da nossa Capital, Porto Velho. No entanto, não vemos 
hoje a preocupação em criar formas de desenvolvimento 
independente, autônomo e sustentado para o dia em 
que as obras terminarem e a capacidade de absorção 
dessa mão de obra local reduzir drasticamente.

Meus amigos de Rondônia, que me acompanham 
agora pela TV Senado, teremos o quê? Haverá um dia 
em que o desemprego, o aumento da violência e um 
tremendo retrocesso de um momento econômico de 
grande pujança tomarão conta da nossa Capital, Por-
to Velho, e até mesmo de todo o Estado de Rondônia. 
Precisamos, então, tomar a dianteira desse processo, 
trabalhar, desde já, para que esse dia nunca venha. 
Precisamos criar as condições para fomentar o trabalho 
no campo e também o desenvolvimento de empresas 
nas cidades.

O País aprendeu muito com a crise econômica 
de 2008, aprendeu tanto, que, hoje, somos o País 
que mais rapidamente a contornou e se recuperou 

dos eventos que quase causaram uma quebradeira 
internacional. Vemos, ainda hoje, países europeus, 
por exemplo, sofrendo com o desemprego causado 
por essa crise.

Uma das lições que o Brasil aprendeu se deu ao 
se reduzir o Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) sobre os veículos novos. Reduzir esse Imposto 
não chegou a prejudicar a arrecadação, mas, muito 
pelo contrário, estimulou a venda, aumentou o consumo 
sem gerar inflação e movimentou a economia. A me-
dida pode ter afetado o mercado de veículos usados, 
mas isso ocorreu exatamente porque esse mercado 
estava com os preços em alta devido ao barateamento 
dos financiamentos. No final das contas, houve uma 
acomodação da economia nesse setor, e todo o País 
saiu ganhando.

Essa lição, Sr. Presidente, é a de que o Governo 
tem de saber o momento certo de investir, coisa que 
o Governo Lula sabe fazer muito bem com as obras 
do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), por 
exemplo, assim também o momento de abrir mão de 
impostos para incentivar a iniciativa privada, porque é 
a iniciativa privada que faz com que realmente o País 
ande, cresça e progrida.

Vivemos hoje um momento no qual todos querem 
ser funcionários públicos para garantir melhores salá-
rios. Mas pergunto: é possível que todos nós brasileiros 
sejamos funcionários públicos, servidores concursa-
dos? Quem alavancaria nossa economia?

Precisamos estimular nossa economia, para que 
a iniciativa privada possa pagar melhores salários, sa-
lários ainda melhores do que o serviço público, como 
acontece na maioria das economias do planeta.

Em Rondônia, conhecemos bem essa realidade. 
O empresário de lá teve de abrir caminho a facão e 
ainda arca hoje com responsabilidades que deveriam 
ser do Estado. Pagamos um preço muito alto pela baixa 
qualificação da mão de obra, pela falta de infraestru-
tura de forma geral, pela falta de saneamento básico. 
Isso afeta tudo: a segurança, a produção, a saúde. Um 
trabalhador mal qualificado é um trabalhador mal re-
munerado. Mal remunerado, ele vive mal e não conta 
com a infraestrutura básica de saneamento, fica doente 
com facilidade, bem como ficam doentes seus filhos e 
toda a sua família. Doente, sem uma estrutura de saú-
de decente, sem hospitais em sua cidade, ele deixa 
de trabalhar e gera um círculo vicioso terrível para a 
economia do Estado.

Por isso, destaco que o grande desafio do pró-
ximo governo, que será um governo de renovação e 
de planejamento, será o de criar as condições básicas 
para a entrada de empresas e de capital em nosso Es-
tado de Rondônia. É preciso não somente a entrada 
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de empresas, mas também a criação dos sistemas de 
fomento de tecnologias locais, as incubadoras de em-
presas que tenham capital do Estado e que consigam 
aglutinar capital privado para estimular as atividades 
de nossa gente, de nossos estudantes, de nossos 
empreendedores.

Costumo dizer que Rondônia foi um Estado cria-
do do nada. É um Estado planejado, um Estado que 
teve sua formação desenvolvida como um plano de 
metas e que hoje sofre exatamente por falta de pla-
nejamento. Isso é um contrassenso. Há algo que não 
podemos deixar que continue no Estado de Rondônia: 
crescimento sem planejamento. Precisamos planejar 
o futuro do nosso Estado de Rondônia. Somente com 
o planejamento, poderemos criar novamente um pla-
no de metas para o Estado, no qual contemplemos 
itens como:

– a formação de polos de cultivo, de beneficia-
mento, de industrialização e de expedição de produtos 
agrícolas, como sucos, café e outros;

– a criação de áreas de moradia com saneamento 
básico, retirando as pessoas dos guetos que se for-
maram nas periferias das cidades, como a Zona Les-
te de Porto Velho, por exemplo, e a criação de áreas 
residenciais a partir da criação também dos polos de 
produção, aliando, assim, emprego com moradia;

– a criação de uma política de isenção do ICMS 
para atrair empresas de fora, que atuem em harmonia 
e em consonância com esses planejamentos de gera-
ção de moradia e de emprego;

– a geração de políticas que estimulem a produ-
ção e o beneficiamento de produtos agrícolas espe-
cíficos de Rondônia, tornando-os mais competitivos 
para a exportação.

Assim, Sr. Presidente, com planejamento, com 
respeito ao homem do campo e às comunidades caren-
tes que hoje sofrem em nossas cidades em busca de 
oportunidades, conseguiremos reduzir a pressão social 
e reduzir o peso que o empresariado sofre, aumentando 
assim o emprego, a renda e a arrecadação.

Esse é o caminho que Rondônia deverá traçar 
nos próximos anos, para, assim, resolver problemas 
que não são apenas nossos, mas de outros Estados 
da Federação. Esperamos realmente reunir a socie-
dade e o Estado em torno desses objetivos, para que 
possamos atingir uma situação de pleno desenvolvi-
mento e para que consigamos servir, se Deus quiser, 
de exemplo de superação para todo o País.

É isto o que esperamos com a campanha de se-
gundo turno, Sr. Presidente, que haverá no Estado de 
Rondônia pelo Governo do Estado: que seja debatido 
e discutido o futuro do nosso Estado, por meio de pro-
jetos e de planejamento.

Tenho acompanhado nosso candidato que foi para 
o segundo turno, o candidato do PMDB ao Governo do 
Estado, Dr. Confúcio Moura, que tem uma experiência 
grande em geração de emprego, em investimentos em 
infraestrutura, em investimentos em moradias, como o 
fez como Prefeito da cidade de Ariquemes durante dois 
mandatos. Tenho a certeza de que o Dr. Confúcio tem – 
já o ouvi falando sobre o assunto – o intuito de buscar 
o investimento na produção agrícola, o investimento na 
produção industrial e, principalmente, o investimento 
na moradia e na geração de emprego.

Essa é a discussão que queremos ver nestes 
próximos debates que acontecerão no Estado de Ron-
dônia. Que a população continue votando dessa forma, 
votando de forma consciente! É pelo voto consciente 
que vamos conseguir melhorar a qualidade de vida das 
pessoas que moram no Estado de Rondônia.

O grande objetivo de haver segundo turno é o 
debate, a discussão, já que não foi possível travar 
esse debate no primeiro turno. Agora, um contra um, 
é muito mais fácil mostrar aquilo que cada candidato 
quer com seu plano de governo. Aqueles que querem 
continuidade já sabem como está o Estado. Mas há 
aqueles que querem um Estado melhor com relação 
à saúde pública no Estado, aqueles que querem um 
Estado melhor com relação ao desenvolvimento, à 
geração de emprego, ao trato do Estado com relação 
ao servidor público, ao trato do Governo do Estado 
com os empresários e com o comércio em geral, sem 
pressão, sem ameaça, sem abuso do poder econômico 
com relação à política do Estado. Queremos mudança, 
e essa mudança está à disposição da população do 
Estado de Rondônia com o projeto, com o plano de 
governo do Dr. Confúcio Moura.

Acredito que é um novo momento, um momento 
histórico do nosso Estado. Não podemos perder essa 
oportunidade de, junto com toda a população do Esta-
do, levarmos ao Governo uma pessoa que realmente 
quer o desenvolvimento, Sr. Presidente, e que está 
comprometida com a população do Estado por meio 
de um apoio para a coletividade, de uma administra-
ção para a coletividade.

É assim que queremos o nosso Estado de Ron-
dônia, junto com a ex-Ministra Dilma Rousseff na Pre-
sidência da República. Estamos reiniciando os traba-
lhos no segundo turno, aliados ao Dr. Confúcio Moura 
e a Airton Gurgacz, no Governo do Estado, e a Dilma 
Rousseff na Presidência da República. É assim que 
queremos ver o nosso Estado e o nosso País.

Muito obrigado pela oportunidade, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – Passa-se à
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ORDEM DO DIA

A Presidência transfere as matérias constantes 
da pauta de hoje para a Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa ordinária. 

Está encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias transfe-
ridas:

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 48, DE 2003 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador 
João Alberto Souza, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: 
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad 
hoc: Senador João Batista Motta, favorável, nos 
termos de Subemenda que apresenta. 

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, tendo 
como primeiro signatário o Senador Tião Viana, 
que acrescenta parágrafo único ao art. 54 da Cons-
tituição Federal, para permitir a Deputados Fede-
rais e Senadores o exercício de cargo de professor 
em instituição pública de ensino superior. 

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy. 

6  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 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 Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Inácio Arruda, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece. 

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2008 

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Patrícia Saboya, que altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional. 

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko. 
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8 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Discussão, em turno suplementar, do Substi-
tutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 2001 
(nº 4.594/94, na Casa de origem, do Deputado 
Paulo Paim), que altera a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, que “dispõe sobre as condi-
ções para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos ser-
viços correspondentes e dá outras providências”, 
para determinar que o atendimentode urgências 
e emergências médicas, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, seja prestado pela iniciativa pri-
vada, mediante ressarcimento, nos casos em que 
as disponibilidades do Sistema forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial. 

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

9  
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 uti-
lização 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. 

10  
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. 

11 
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. 

12  
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. 

13  
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.

14  
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 

253ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 46549 

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, Rela-
tor: 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. 

15  
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. 

16 
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. 

17 
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. 

18  
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 Presidente da 
República, que altera o art. 37 da Lei n° 10.522, de 
19 de julho de 2002, que dispõe sobre o Cadastro 
Informativo dos créditos não quitados de órgão e 
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. 

19 
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. 

20 
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. 

21  
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 
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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. 

22  
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. 

23 
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. 

24 
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. 

25 
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. 

26 
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). 

27 
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-
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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). 

28 
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. 

29 
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. 

30 
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. 

31 
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. 

32  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira), 
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningo-
cócica conjugada C, pneumocócica conjugada 
sete valente, varicela e pneumococo no Calen-
dário Básico de Vacinação da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Se-
nador Mão Santa. 

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abi-
calil), que dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede 
pública de ensino e dá outras providências. 

Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de 
2009, das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Papaléo Paes, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE. 

34 
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. 
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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. 

35  
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. 

36  
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. 

37 
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 Parecer 
nº 3, de 2007-CN, da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: 
Senador João Ribeiro), queaprova as contas do 
Governo Federal, do Senado Federal, da Câmara 
dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, do 
Superior Tribunal de Justiça, da Justiça do Traba-
lho, 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 Ter-
ritórios e do Ministério Público da União, relativas 
ao exercício de 2003. 

38  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 60, DE 2009  
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do Regi-

mento 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. 

39  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006  
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do Regi-

mento 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. 

40 
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. 
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41  
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. 

42 
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. 

43  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 

arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

44 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 175, DE 2003– COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que altera 
o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei 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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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45 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegi-
bilidades), para declarar a inelegibilidade, em 
quaisquer outros Municípios do mesmo Esta-
do, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na 
eleição imediatamente anterior. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

46 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complemen-
tar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, 
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que 
os Chefes do Poder Executivo e respectivos 

Vices devem se licenciar para concorrer à 
reeleição. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

47 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acres-
centa a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade, nas eleições 
subseqüentes, do ocupante de cargo público 
que a ele renuncie. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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48 
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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

49 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Tião Viana, que altera 
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de 
1990, para acrescentar nova hipótese de ine-

legibilidade quando houver renúncia ao man-
dato parlamentar. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

50  
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,Justiça 
e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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51  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

52 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon 
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
(dispõe sobre casos de inelegibilidade). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

53  
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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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54  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Romeu Tuma, que al-
tera a redação da alínea “g” do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para impedir que a mera propositura 
de ação judicial que vise desconstituir a deci-
são que rejeitou as contas de agente público 
suspenda sua inelegibilidade. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

55 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 

condenados ou processados por crime contra 
a administração pública. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

56 
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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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57 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para tornar inelegíveis os apresentado-
res, locutores e comentaristas de programas 
de rádio ou televisão que não se afastarem 
de suas funções até um ano antes do pleito, 
e proibir detentores de mandatos eletivos de 
exercer essas atividades. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
 (Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Se-
nado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 

de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 

Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

59  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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60  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera 
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a 
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento, 
no prazo de três meses da decisão adminis-
trativa irrecorrível do órgão competente para 
rejeição das contas, de ação que questione a 
legalidade dessa deliberação. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

61 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 209, DE 2008  
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 2007-
Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 

agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

62  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para fazer constar que a contagem 
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
e 2008 da Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania.– 1º pronunciamento 
(sobre o Projeto de Lei do Senado nº 390, de 
2005-Complementar), Relator: Senador José 
Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 1 a 
5 – CCJ, que apresenta, com votos contrários 
do Senador Romero Jucá e, em separado, do 
Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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63  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

64 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso 
nº 1, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do 
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei 
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obri-
gatoriedade do ensino da Libras na educação 
infantil e no ensino fundamental. 

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 
2008, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): 
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 

que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, 
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na 
forma de subemenda que apresenta. 

65  
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. 

66  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal. 

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorá-
vel, com favorável, nos termos de Subemen-
da, que oferece. 

67  
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 
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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. 

68  
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. 

69 
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. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Perdão, Sr. Presidente. Não é a sessão ainda...

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Não. Encerrando a Ordem do Dia. V. Exª tem 
a palavra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de ponderar... Percebo que o quórum hoje 
está relativamente baixo. Os Senadores que aqui com-
parecemos hoje – em número de 35, pelo registro da 
presença – não fomos suficientes para atingir o quó-

rum para deliberarmos. Por outro lado, observo que o 
Congresso Nacional e o próprio Senado sofrerão des-
gaste se não tivermos alguns dias de sessões delibe-
rativas. E gostaria aqui de conclamar todos os líderes 
para chegarmos a um entendimento sobre termos pelo 
menos alguns dias de sessões deliberativas.

Como se pode notar pelo dia de hoje, e como 
alguns Senadores viajaram, é possível que amanhã, 
com maior probabilidade do que hoje, haja número in-
suficiente para uma sessão deliberativa. Até proporia 
que, então, por entendimento da Mesa Diretora com 
os líderes presentes, possa ser tomada a decisão de 
amanhã não ser deliberativa a sessão, na medida em 
que se puder decidir a respeito.

Por outro lado, creio ser apropriado – poderá haver 
consulta aos líderes de partidos e a todos os Senado-
res –, por exemplo, decidirmos que, na semana que 
vem, pelo menos um dia seja definido como sessão 
deliberativa e, para a semana seguinte... Nós estamos 
no dia 6, quarta-feira. Então, o dia 13 talvez possa ser 
considerado, se houver consenso entre todos os líde-
res. Mas, se não for possível no dia 13, então que, na 
semana dos dias 19, 20 e 21, seja definido pelo menos 
um ou dois dias de sessão deliberativa. Há alguns as-
suntos que são de interesse de toda a Nação.

É claro que é muito importante a eleição para a 
Presidência da República – todos nós, Senadores, esta-
mos empenhados para o melhor desempenho possível 
de nossos respectivos candidatos, Dilma Rousseff, pelo 
PT e partidos coligados, e José Serra, pelo PSDB e 
partidos coligados –, mas há a demanda nos meios de 
comunicação, não apenas por parte de todos aqueles 
que nos elegeram, para que também estejamos aqui 
presentes para tomar decisões importantes.

Há, por exemplo, uma lista de aproximadamente 
dez embaixadores. Hoje, na Comissão de Relações 
Exteriores, nós pudemos arguir, com quórum, dois 
embaixadores, de uma lista de aproximadamente dez 
que foram designados, alguns desde o primeiro se-
mestre, para aqui serem arguidos e terem seus res-
pectivos nomes apreciados em votação. Há, portanto, 
uma certa necessidade, para dar um exemplo, de tra-
balho deliberativo.

Então, parece-me que o bom senso, o bom en-
tendimento indica a necessidade de definirmos alguns 
dias de trabalho deliberativo, com todos os Senadores 
bem informados. Daí, teríamos clareza quanto aos dias 
em que haveria sessões deliberativas e quais seriam 
os dias em que poderíamos, todos os Senadores, re-
alizar outro trabalho, também de grande importância, 
que é o de nos empenharmos pela eleição daquele 
que vai definir os destinos de nosso País, o Presidente 
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que será por todos os brasileiros escolhido em 31 de 
outubro próximo, no segundo turno.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– Senador Eduardo Suplicy, V. Exª faz considerações 
muito importantes neste momento. Infelizmente, não 
temos aqui nenhum membro da Mesa desta Casa para 
tomar uma decisão, mas as sugestões feitas por V. Exª 
serão encaminhadas à Presidência para que tome as 
decisões devidas. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Os Srs. Senadores Sérgio Guerra e Alvaro Dias en-
viaram discursos à Mesa para que fossem publicados 
na forma do disposto no art. 203, combinado com o 
inciso I, § 2º do art. 210 do Regimento Interno. 

S. Exªs serão atendidos.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para 

registrar a matéria intitulada “Aloprado do PT é preso 
de novo”, publicada pelo jornal O Globo, em sua edi-
ção de 08 de abril 2010.

A reportagem destaca que o aloprado e ex-petista 
Valdebran Padilha, um dos pivôs do escândalo do dos-
siê de petistas contra tucanos, na campanha de 2006, 
voltou a ser preso pela Polícia Federal de Cuiabá.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro de uma série de matérias publicadas pelos 
principais jornais e revistas do País, como Folha de 
S.Paulo em sua edição de 24 de julho de 2010, O 
Globo, O Estado de S. Paulo, as Revistas Veja, Isto 
É, Época e Exame.

As matérias destacam todo o processo de que-
bra do sigilo fiscal do vice-presidente do PSDB, Edu-
ardo Jorge Caldas. Os dados foram repassados para 
a campanha da candidata do PT à Presidência, Dilma 
Roussef. A violação à Constituição, segundo apuração 
da própria receita, foi feita pela funcionaria de carrei-
ra Antonia Aparecida Rodrigues dos Santos Neves 

da Silva, lotada na Delegacia da Receita Federal em 
Mauá, no ABC paulista.

Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima 
citadas sejam consideradas parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passem a constar dos Anais 
do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Como não há mais oradores inscritos, vou encerrar 
esta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão delibe-
rativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, 
a seguinte

ORDEM DO DIA 

1  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 27, DE 2010  
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do 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 48, DE 2003 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador 
João Alberto Souza, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: 
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad 
hoc: Senador João Batista Motta, favorável, nos 
termos de Subemenda que apresenta. 

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, tendo 
como primeiro signatário o Senador Tião Viana, 
que acrescenta parágrafo único ao art. 54 da Cons-
tituição Federal, para permitir a Deputados Fede-
rais e Senadores o exercício de cargo de professor 
em instituição pública de ensino superior. 

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy. 

6  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 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 Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Inácio Arruda, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece. 

7 
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-
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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. 

8 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Discussão, em turno suplementar, do Substi-
tutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 2001 
(nº 4.594/94, na Casa de origem, do Deputado 
Paulo Paim), que altera a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, que “dispõe sobre as condi-
ções para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos ser-
viços correspondentes e dá outras providências”, 
para determinar que o atendimentode urgências 
e emergências médicas, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, seja prestado pela iniciativa pri-
vada, mediante ressarcimento, nos casos em que 
as disponibilidades do Sistema forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial. 

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

9  
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 uti-
lização 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. 

10  
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. 

11 
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. 

12  
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. 

13  
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 
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– 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.

14  
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, Rela-
tor: 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. 

15  
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. 

16 
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. 

17 
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. 

18  
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. 

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-
lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente). 

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Paulo Paim. 
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20 
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. 

21  
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. 

22  
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. 

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina. 

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 

Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

24 
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. 

25 
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. 

26 
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 cento das unidades 
residenciais em programas habitacionais públicos 
ou subsidiados com recursos públicos. 
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Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de 
2009, das Comissões 

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorá-
vel; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009). 

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados. 

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, Relator ad hoc: Sena-
dor Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, Relator 
ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 636, de 2009). 

28 
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. 

29 
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. 

30 
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. 

31 
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. 

32  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira), 
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningo-
cócica conjugada C, pneumocócica conjugada 
sete valente, varicela e pneumococo no Calen-
dário Básico de Vacinação da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa. 

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abi-
calil), que dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede 
pública de ensino e dá outras providências. 
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Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de 
2009, das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Papaléo Paes, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE. 

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, na 
Casa de origem, do Deputado Celso Russoman-
no), que acrescenta parágrafos ao art. 31 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor, para garantir ao con-
sumidor o exame dos produtos adquiridos. 

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro. 

35  
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. 

36  
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. 

37 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 77, DE 2007  
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do Regi-

mento 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), 
queaprova 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. 

38  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 60, DE 2009  
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do Regi-

mento 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. 

39  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006  
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do Regi-

mento 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 Justiça (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 29, 
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias. 

40 
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. 

41  
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. 

42 
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. 

43  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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44 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 175, DE 2003– COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que altera 
o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei 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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

45 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegi-
bilidades), para declarar a inelegibilidade, em 
quaisquer outros Municípios do mesmo Esta-
do, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na 
eleição imediatamente anterior. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

46 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complemen-
tar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, 
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que 
os Chefes do Poder Executivo e respectivos 
Vices devem se licenciar para concorrer à 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 
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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47 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acres-
centa a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade, nas eleições 
subseqüentes, do ocupante de cargo público 
que a ele renuncie. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

48 
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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

49 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Tião Viana, que altera 
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de 
1990, para acrescentar nova hipótese de ine-
legibilidade quando houver renúncia ao man-
dato parlamentar. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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50  
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,Justiça 
e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

51  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

52 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon 
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
(dispõe sobre casos de inelegibilidade). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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53  
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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

54  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Romeu Tuma, que al-
tera a redação da alínea “g” do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para impedir que a mera propositura 
de ação judicial que vise desconstituir a deci-

são que rejeitou as contas de agente público 
suspenda sua inelegibilidade. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

55 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 
condenados ou processados por crime contra 
a administração pública. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

56 
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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para tornar inelegíveis os apresentado-

res, locutores e comentaristas de programas 
de rádio ou televisão que não se afastarem 
de suas funções até um ano antes do pleito, 
e proibir detentores de mandatos eletivos de 
exercer essas atividades. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
 (Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Se-
nado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 

de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
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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 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

60  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera 
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a 
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento, 

no prazo de três meses da decisão adminis-
trativa irrecorrível do órgão competente para 
rejeição das contas, de ação que questione a 
legalidade dessa deliberação. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

61 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 209, DE 2008  
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 2007-
Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL302



46598 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010

62  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para fazer constar que a contagem 
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
e 2008 da Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania.– 1º pronunciamento 
(sobre o Projeto de Lei do Senado nº 390, de 
2005-Complementar), Relator: Senador José 
Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 1 a 
5 – CCJ, que apresenta, com votos contrários 
do Senador Romero Jucá e, em separado, do 
Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

63  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 

e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

64 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso 
nº 1, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do 
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei 
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obri-
gatoriedade do ensino da Libras na educação 
infantil e no ensino fundamental. 

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 
2008, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): 
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, 
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na 
forma de subemenda que apresenta. 

65  
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. 

303ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 46599 

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. 

66  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal. 

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorá-
vel, com favorável, nos termos de Subemen-
da, que oferece. 

67  
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. 

68  
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. 

69 
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 (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 33 
minutos.) 
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 16 minu-
tos e encerra-se às 18 horas e 35 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 163ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 7 de outubro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência da Sra. Serys Slhessarenko e dos Srs. Mão Santa, Acir Gurgacz e Augusto Botelho.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos, no dia 7 de outubro, às 14h16.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OFÍCIO 47/2010-GSISAL

Brasília, 6 de outubro de 2010

Senhor Presidente,
Tendo em vista a renúncia de Sua Excelência o 

Senhor Senador Belini Meurer ao cargo de suplente 
de senador, nos termos do artigo 29 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, solicito a desistên-
cia da minha licença para tratar de interesses par-
ticulares, reassumindo assim o mandato de Sena-
dora da República pelo Estado de Santa Catarina. 
Atenciosamente, Senadora Ideli Salvatti.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O ofício lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 815, DE 2010

Requer a retirada do Requerimento 
no 592, de 2010, que trata da remessa do 
Projeto de Lei da Câmara no 28, de 2010, à 
Comissão de Constituição Justiça e Cida-
dania – CCJ, além da constante do despa-
cho inicial.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com fundamento no disposto no art. 256, § 2o, 

inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
requeiro a Vossa Excelência a retirada, em caráter 
definitivo, do Regimento no 592, de 2010, de minha 
autoria, que trata da remessa do Projeto de Lei da 
Câmara no 28, de 2010, à Comissão de Constituição 
Justiça e Cidadania – CCJ, além da constante do des-
pacho inicial.

Sala das Sessões, 7 de outubro de 2010, Sena-
dor Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência defere o requerimento que acaba de 
ser lido.

Concedo a palavra ao orador inscrito, Senador 
João Faustino, do PSDB do Rio Grande do Norte.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, quero trazer para reflexão 
desta Casa um tema que considero como um dos gran-

des desafios para qualquer país em desenvolvimento, 
um tema dentre tantos outros que exigem respostas 
efetivas aos que acreditam nos potenciais do nosso 
País. Refiro-me, Sr. Presidente, à educação, tema que 
deveria liderar as temáticas prioritárias da Nação.

Nos últimos anos, particularmente no espaço das 
duas últimas décadas, o Brasil evoluiu, é verdade, sig-
nificativamente nessa área. São avanços resultantes 
de políticas que nos permitem, hoje, garantir o acesso 
à escola de perto de 98% das crianças brasileiras.

Tal índice, permitam-me relembrar, fica alcan-
çado com iniciativas firmes, cuja origem remonta às 
ideias da ex-primeira dama da República, a antropó-
loga Ruth Cardoso, de memória que deve ser sempre 
reverenciada por todos os que lutam para reduzir as 
desigualdades sociais desta Nação.

Pois foi no Programa Comunidade Solidária, cria-
do e presidido por D. Ruth, que as graves questões 
da educação foram diagnosticadas como inequívocas 
causas de exclusão social. E suas ideias começaram 
a tomar a forma de soluções. Nascia daí o empreen-
dimento do Bolsa Escola. Podemos considerar esse 
como o primeiro passo para que hoje praticamente a 
totalidade de nossas crianças tenha acesso à educa-
ção básica.

Um episódio, Sr. Presidente, do qual fui teste-
munha, reforça essa minha convicção. Trata-se do 
encontro ocorrido entre um presidente que encerrava 
o seu mandato e outro que se preparava para assumir 
o posto de mais alto mandatário do País.

Em meio a uma reunião de trabalho, recordo-me 
bem, o então Presidente Fernando Henrique Cardo-
so detalhou, ao recém-eleito Presidente, programas 
já postos em ação por seu governo, no caso, o Bolsa 
Escola.

O atual governante, naquele encontro com seu 
antecessor, deve ter percebido os benefícios de agre-
gar sob a mesma sigla a questão educacional e o seu 
projeto de alimentação. Eis aí a gênese do programa 
que hoje é conhecido como Bolsa Família.

Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, recentemente, 
o IBGE divulgou dados de sua Pesquisa Nacional por 
Amostras de Domicílios, que todos nós conhecemos. 
São indicadores que a mídia registrou e analisou ampla-
mente. Mas quero aqui mencionar alguns que revelam 
o enorme desafio que ainda temos pela frente.

O levantamento do IBGE mostra que se a desi-
gualdade diminuiu no que se refere ao acesso ao ensi-
no também demonstra, inequivocamente, que estamos 
longe, muito longe mesmo, de assegurar, em definitivo, 
educação de qualidade para todos os brasileiros.

Por exemplo, se nos últimos dez anos quase do-
brou o número de trabalhadores de idade entre 18 e 
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24 anos que concluiu o ensino médio, cerca de 33% 
dessa faixa etária abandonaram o curso sem alcançar 
essa graduação mínima do ensino médio. 

Isso significa que temos ainda uma taxa de evasão 
nessa faixa etária de 10%, muito superior até à regis-
trada em países como o Paraguai, cuja taxa é de 2,3%; 
o Chile, perto de 3%; o Uruguai, com cerca de 7%. 

Pior, muito pior é a constatação de que o acesso à 
escola não garante a educação mínima. O dado é conhe-
cido de todos aqui, tenho certeza, mas é tão estarrecedor! 
Permitam-me enfatizá-lo: de cada cinco brasileiros, quatro 
– repito, quatro – ainda são analfabetos funcionais. 

Ou seja, mesmo considerando que os avanços 
na educação somente produzem resultados no longo 
prazo, é triste constatar que tantos dos nossos com-
patriotas ainda não são capacitados para entender o 
que leem, não conseguem realizar as mais elementa-
res operações aritméticas. E isso mesmo entre jovens 
que têm acesso às escolas, porque, lamentavelmente, 
o nosso sistema educacional, pela sua precariedade, 
pelos desafios que os professores enfrentam com os 
subempregos, com os problemas inadequados de insta-
lações, com as dificuldades da inexistência do material 
didático mais eficiente, e, diante de tudo isso, a escola 
brasileira, a escola pública – é lamentável dizer – é uma 
escola de faz de conta, com raríssimas exceções. 

Outros números expõem a dimensão abissal do 
problema. A escolaridade média da população brasilei-
ra, com idade até 25 anos, ainda é de 5,8 anos, quer 
dizer, não conseguimos oferecer seis anos de escola-
rização à população de até 25 anos, enquanto na Co-
reia do Sul esse tempo é de 12 anos e cerca de 13,5 
anos em Taiwan e nos EUA. Nós estamos oferecendo 
a metade do tempo de escolarização em relação a 
esses países a que me refiro. 

Evasão escolar, baixo nível de ensino, professores 
mal remunerados, desmotivados, enfim, poderia aqui 
elencar diversos impasses e obstáculos que temos de 
vencer se quisermos realmente praticar o que em teoria 
já sabemos: sem a educação universal de qualidade, 
jamais alcançaremos a condição de desenvolvimento 
de que necessita nossa população. 

Nossas mazelas educacionais não constituem 
apenas uma das principais causas da desigualdade 
social que ainda não conseguimos reduzir para níveis 
próximos daqueles dos países mais ricos.

Se não solucionadas de maneira definitiva de 
nossa sociedade, essas mazelas nos farão perder a 
oportunidade de competir com países que, tal como o 
Brasil, emergem com todos os atributos exigidos pelas 
economias no século XXI.

Estou convencido de que não nos faltam mui-
tos desses atributos, digo, especificamente, na área 

econômica. Mas tenho uma certeza: o nosso atraso 
educacional se apresenta como a nossa principal 
vulnerabilidade, nossa fragilidade, nossa impotência 
diante de um mundo cada vez mais informatizado, 
mais complexo, mais instruído.

Em poucas palavras: sem educação qualificada 
e inclusiva, não vamos alcançar igualdade social, que 
tanto desejamos.

Srªs e Srs. Senadores, o criador da Universidade 
de Brasília, o inesquecível sociólogo, político e também 
antropólogo Darcy Ribeiro cunhou uma frase-síntese: 
“Precisamos inventar o Brasil.”

A frase é anterior às iniciativas que produziram os 
progressos na ampliação da educação no País, mas, 
para mim, esse inventar o Brasil tem um início: a defi-
nição de uma ampla política educacional de qualidade 
e acessível a todos os brasileiros. Penso que, se ainda 
estivesse entre nós, Darcy Ribeiro concordaria; con-
cordaria, sim, que todas as crianças tenham acesso 
ao ensino qualificado; concordaria, sim, que necessita-
mos de escolas técnicas em todos os recantos do País, 
para capacitar o jovem para o mercado de trabalho, 
igualando-os, assim, aos de outros países. A propósito 
das escolas técnicas federais, lembro de tempos pas-
sados, mais precisamente da década de 90, quando, 
por nossa iniciativa, no exercício do mandato de Depu-
tado Federal, as escolas técnicas se transformaram em 
Cefets – Centros Federais de Educação Tecnológica e 
passaram a ministrar, por força dessa lei de minha au-
toria, os cursos superiores de qualidade, que todos nós 
conhecemos. Concordaria, sim, ainda Darcy Ribeiro, 
que precisamos multiplicar as instituições superiores 
de excelência, dando-lhes as condições de inovar em 
pesquisa e em desenvolvimento.

Falei aqui, Sr. Presidente, sobre a definição de 
uma ampla política educacional de qualidade. Essa 
sempre foi a minha bandeira política. Quero aprovei-
tar este momento, entretanto, para afirmar que o meu 
Partido retomará o projeto de renovação e avanço do 
nosso sistema educacional. Com esse projeto, estarei 
comprometido, concentrando o meu esforço e a minha 
inteligência para vê-lo realizado plenamente, no sen-
tido da universalização da escola de tempo integral, 
nos seus níveis infantil e fundamental, capaz de fazer 
com que as nossas crianças sejam educadas nas suas 
capacidades de pensar, de criar e aprender tudo de 
forma harmônica, saudável e plena.

Srªs e Srs. Senadores, sem concentrarmos os 
nossos melhores esforços em educação, no sentido 
mais universal e amplo, o Brasil que sonhamos inventar 
jamais se concretizará. Tudo depende da educação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senador, 
V. Exª me permite um aparte?

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Com 
muita honra, Senadora Níura Demarchi.

A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Quero 
cumprimentar V. Exª, mais uma vez por este tema. 
O senhor é um grande representante, no Congresso 
Nacional, desta avaliação da educação pública, da 
educação de qualidade, com a qual nosso Partido 
corresponde com grande identidade da forma mais 
valorosa. Quero dizer, Senador, que, hoje, nós tive-
mos uma avaliação apresentada em âmbito nacional 
pela Polícia Rodoviária Federal e tenho certeza de que 
vai entrar no seu tema acerca do que acontece com 
as pessoas que, realmente, não têm educação neste 
País, as pessoas que não correspondem à evolução 
humana; as pessoas que usam da criminalidade in-
clusive com as nossas crianças brasileiras. O dado 
ainda é preocupante, principalmente da violência que 
há junto às nossas crianças brasileiras e também jun-
to aos nossos adolescentes. Eu queria fazer um gan-
cho nessa fala tão preciosa da qualidade do ensino, 
da qualidade que precisamos ter de ambos os lados: 
do ensino do nosso professor, do ensino das nossas 
famílias, mas especialmente do ensino de qualidade 
às nossas crianças, que são a nossa geração mais 
preciosa, mais sagrada, pela sua dignidade e pelo que 
devem representar à Nação brasileira. Trago dados 
de que a Polícia Rodoviária Federal tem atualizados 
hoje 1.899 pontos de vulnerabilidade de crime sexual 
cometido contra as nossas crianças e adolescentes. 
Isso significa dizer, Senador João Faustino, que não 
alcançamos aquilo que realmente o Brasil merece. A 
vulnerabilidade e a criminalidade são exatamente o 
reflexo da educação do nosso País. A região Sul hoje 
está aparecendo na segunda posição, infelizmente, 
na questão da exploração sexual. Santa Catarina, 
infelizmente, está aparecendo com 70 pontos de vul-
nerabilidade. Evidentemente, ela ajuda na pontuação, 
mas não é o mais elevado, graças a Deus. Temos a 
plena certeza de que os nossos centros de educação 
no Estado, os nossos profissionais da educação, os 
grupos multidisciplinares que tratam de todo o aparato 
de proteção, como o Ministério Público, os Conselhos 
Tutelares, o próprio Governo do Estado, as Câmaras 
Legislativas dos nossos Municípios, os Prefeitos Mu-
nicipais, nós entendemos que todos estão atuando 
certamente e fortemente para esse combate. Mas ele 
não é um dado alentador; ele é um dado realmente 
preocupante. E quero aqui deixar na sua fala aquilo 
que o senhor está colocando de qualidade, que nós 
realmente precisamos: que nós nos atentemos cada 
vez mais para que esse dado não possa mais cor-

responder àquilo que o Brasil representa hoje e ao 
que ele deverá representar no futuro. Então, quero 
parabenizá-lo pela sua eloquente colocação quanto à 
qualidade de ensino, dizer que compactuo com a sua 
posição a respeito da escola integral. Santa Catarina 
já começou um processo inovador de algumas escolas 
em tempo integral, modelo que está sendo implanta-
do, evidentemente, porque existe todo um aparato que 
precisa ser diagnosticado, melhorado, profissionaliza-
do para que essa criança realmente fique na sala de 
aula e fique em tempo de estruturação para o espor-
te, para o teatro, para o lazer, enfim, para todas as 
áreas específicas das quais a criança, o adolescente 
e o jovem de hoje são merecedores. E faço aqui uma 
pontuação também, Senador João Faustino, da minha 
preocupação – e acho que no meu Estado é preocu-
pante também, assim como nos demais recantos do 
nosso País – com relação ao ensino médio. O ensino 
médio, hoje, básico, da forma como ele está, da forma 
como se apresenta, não corresponde mais à realida-
de do século XXI, não corresponde mais à realidade 
internacional e à realidade da própria virtualidade da 
educação e dos acessos que nós temos hoje. Nós es-
tamos ainda no século XX, temos que melhorar isso. 
E tenho plena certeza de que a sua colocação acerca 
do ensino profissionalizante é uma bandeira que todos 
nós, todos os legisladores brasileiros, todos os gover-
nantes brasileiros, independentemente da sua posição 
política; devemos realmente levantar para que o ensi-
no médio tenha o acompanhamento do curso técnico, 
do curso profissionalizante, da questão vocacionada, 
porque nós temos mentes preciosas e mentes valoro-
sas na nossa juventude brasileira que não estão sen-
do aproveitadas à altura do que merecem, à altura do 
que realmente o Brasil precisa. Então, parabéns a V. 
Exª pela seu pronunciamento. E tem aqui uma Sena-
dora catarinense, partícipe desse mesmo ideal, des-
se mesmo pensamento quanto à educação do nosso 
País. Muito obrigada.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Eu agra-
deço a V. Exª pelo aparte, Senadora Níura Demarchi. 
V. Exª contribui decididamente para que este discurso 
tenha consistência, tenha amplitude e possa ter res-
sonância junto à sociedade brasileira. O seu aparte se 
incorpora ao discurso para meu orgulho e para reforçar 
a tese que todos juntos defendemos. Aliás, a presença 
de V. Exª aqui nesta Casa tem sido uma constante em 
eficiência, em firmeza, na defesa da educação brasi-
leira. Nós não temos outro caminho para chegarmos 
à justiça social, ao desenvolvimento, ao equilíbrio na 
sociedade, que não seja a educação. 

Preocupa-me um dado no meu Estado que me 
chegou recentemente às mãos: 92% dos jovens de-
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linqüentes, que cometeram algum delito, de alguma 
forma, em algum momento estiveram na escola públi-
ca. Em algum momento estiveram na escola pública! 
Todavia, essa escola não teve nem competência nem 
capacidade para agregá-lo, para formá-lo, para atraí-lo. 
Por quê? A escola de três horas por dia; a escola sem 
ambiente, sem ambientação adequada à aprendiza-
gem; a escola com professores desmotivados deixa de 
ser o aparelho da aprendizagem, da formação, muitas 
vezes para ser o aparelho da deformação.

De forma que eu agradeço o aparte de V. Exª e 
concluo com esta conclamação: que encontremos os 
caminhos para que a sociedade brasileira tenha na 
educação o seu instrumento de realização plena.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Dou as boas-vindas aos alunos de 5ª e 6ª séries do 
Centro de Ensino Fundamental nº 3, do Gama, DF. 
Sejam todos bem-vindos à nossa Casa.

Concedo a palavra à nobre Senadora Serys Slhes-
sarenko.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Permita, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Pois não, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Permita, Srª Sena-
dora Serys, agradeço se puder fazer a minha inscrição 
para falar como Líder do Partido dos Trabalhadores em 
exercício na hora que V. Exª definir como adequada.

Obrigado.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 

– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, quero começar saudando essa moçada, esses 
jovens que estão aqui. Parabéns pela sua presença. 
Obrigada. É importante estarem presentes aqui no 
Senado da República. Obrigada.

Sr. Presidente, mais uma vez, eu ocupo esta 
tribuna para comemorar a festa da democracia brasi-
leira. Democracia essa sobre a qual eu digo sempre 
que nunca está acabada, nunca está pronta. A demo-
cracia precisa que sua construção seja permanente, 
para que ela nunca sofra retrocessos. Então, este mo-
mento que estamos vivendo é um momento forte da 
democracia brasileira.

Neste rico momento da vida nacional, quantos 
sonhos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta-
rão sendo embalados... Quantas esperanças serão 
depositadas nas ações do próximo governante? - eu 
pergunto. É o sonho da casa própria, o sonho por uma 
educação de qualidade na rede pública, o sonho da 
reforma agrária, do primeiro emprego, do pleno em-

prego, sonho da juventude sem drogas, sonho de um 
Brasil pacífico, sonho de um envelhecimento tranqui-
lo e com saúde, sonho da boa universidade e tantos 
sonhos quantos sejam possíveis.

Em meu Estado de Mato Grosso, saiu vitorioso 
para o Governo do Estado o meu amigo Silval Barbosa, 
do PMDB, que felicito com entusiasmo. Desejo que o 
Governador Silval Barbosa faça uma feliz gestão, cum-
prindo tantos compromissos que tem e que assumiu 
como candidato, já que essa é a grande expectativa de 
todos e todas do nosso Estado de Mato Grosso.

Em Mato Grosso, senhoras e senhores, serão 
muitos os desafios, como, por exemplo, o resgate de 
uma boa escola pública e de qualidade que transfira 
aos alunos, de fato, o conhecimento, escola que pre-
pare efetivamente nossos estudantes para os desafios 
do século 21. 

O Governador Silval Barbosa terá o compromisso 
de melhorar a segurança pública, principalmente em 
Cuiabá, que, infelizmente, já aparece com alto índice 
de criminalidade, entre outros Estados do País. Terá o 
desafio de realizar a Copa de 2014, capacitando mão 
de obra, construindo uma boa infraestrutura hoteleira, 
uma moderna infraestrutura de transporte, um bom e 
moderno aeroporto e o maior dos desafios: mostrar 
Mato Grosso como um Estado protetor do meio am-
biente. Deverá mostrar Mato Grosso como porta de 
entrada dos mais belos e cultuados ecossistemas de 
nosso País e aí transformar o nosso Estado como des-
tino turístico internacional após a Copa de 2014.

O Governador Silval Barbosa terá a oportunidade 
de consolidar a imagem turística brasileira não somente 
atrelada às praias e ao litoral, como também mostrar 
ao mundo que possuímos paisagens deslumbrantes no 
interior do nosso gigantesco território mato-grossense, 
cujas características e diversidade nos diferenciam e 
nos distinguem de quaisquer outros ambientes natu-
rais do planeta.

Não tenho dúvida de que o Governador Silval 
Barbosa está preparado para enfrentar e vencer es-
ses desafios. Parabéns pela vitória e muito sucesso 
em sua administração.

Confio em Silval Barbosa, em sua competência 
e, especialmente, em seu compromisso político, não 
político-partidário, mas compromisso com a causa da 
maioria da população, especialmente os mais despos-
suídos do nosso Estado.

Desejo ainda, como Senadora da República, 
aplaudir a eleição do ex-governador Blairo Maggi para 
Senador, e também a do nosso grande mato-grossen-
se Pedro Taques, que, com certeza, juntamente com 
o Senador Jayme Campos, respaldarão a gestão de 
Silval Barbosa, ajudando a carrear condições para que 
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se governe Mato Grosso como é preciso e necessário, 
especialmente em termos de recursos.

Mas quero falar ainda e, principalmente, do se-
gundo turno para Presidente da República. O Brasil, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tem a oportu-
nidade, neste segundo turno das eleições presiden-
ciais, de escolher entre dois grandes projetos já bem 
conhecidos do povo brasileiro. Um dos projetos é o de 
FHC e de Serra, e o outro, mais recente, do Presiden-
te Lula e Dilma Rousseff, de amplo conhecimento de 
todos. É essa a comparação que o povo brasileiro terá 
de fazer. Nós, da Base Aliada do Governo Lula, temos 
muito orgulho de nossas realizações.

Penso que agora não será mais possível deixar 
de comparar, por exemplo, o Programa Luz para Todos, 
de Lula e Dilma, com o Programa Luz no Campo, de 
Serra e FHC. O Programa Luz para Todos é o maior 
programa de eletrificação rural do mundo, sendo to-
talmente gratuito; o beneficiário paga somente a partir 
do uso, paga apenas o consumo mensal de energia; 
no Programa Luz no Campo, até hoje há beneficiários 
endividados e inadimplentes por todo o Brasil. 

E viva o Luz para Todos!
No Governo de Lula e Dilma, foram criadas e con-

solidadas novas universidades federais; foram constru-
ídos novos campi universitários pelo interior do País; e 
ocorreu a criação e a ampliação de escolas técnicas 
e institutos federais. Nesses quase oito anos de Go-
verno Dilma e Lula, ocorreu a redução significativa da 
miséria e da pobreza.

As políticas públicas implementadas pelo Go-
verno Lula possibilitaram a inclusão social de milhões 
de brasileiros do campo e da cidade, sempre com a 
geração de emprego e renda.

Para a educação, quero relatar o manifesto dos 
reitores das universidades públicas sobre o Governo 
Lula. Diz o manifesto:

Este período do Governo Lula ficará re-
gistrado na história como aquele em que mais 
se investiu em educação pública: foram cria-
das e consolidadas 14 novas universidades 
federais; instituiu-se a Universidade Aberta do 
Brasil; foram construídos mais de 100 campi 
universitários pelo interior do País; e ocor-
reu a criação e ampliação, sem precedentes 
históricos, de escolas técnicas e institutos 
federais. Através do ProUni, possibilitou-se 
o acesso ao ensino superior a mais de 700 
mil jovens. [...] Com a implantação do Reuni, 
estamos recuperando nossas universidades 
federais de norte a sul e de leste a oeste. No 
geral, estamos dobrando de tamanho nossas 
instituições e criando milhares de novos cur-

sos, com investimentos crescentes em infra-
estrutura e contratação, por concurso público, 
de profissionais qualificados. Essas políticas 
devem continuar para consolidar os progra-
mas atuais e, inclusive, serem ampliadas no 
plano federal, exigindo-se que os Estados e 
Municípios também cumpram com as suas 
responsabilidades sociais e constitucionais, 
colocando a educação como uma prioridade 
central de seus governos.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dora...

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Pois não, Senador Eduardo.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dora Serys Slhessarenko, eu me acostumei aqui a 
conviver, com muito prazer, com V. Exª, uma pessoa 
inteligente, uma pessoa dedicada. Então, eu quero 
apelar exatamente para essa inteligência para que V. 
Exª reconheça que nada disso teria sido possível se 
não tivesse havido o Plano Real. O Bolsa Família não 
seria possível se nós não tivéssemos reorganizado a 
economia brasileira. A gente planta uma árvore para 
chegar até o fruto, e, quando a gente colhe o fruto, tem 
que se lembrar de plantar outra árvore. Isto é o que o 
PSDB quer fazer: quer plantar outras árvores, porque 
nós estamos agora colhendo os frutos.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senador Eduardo.

Eu diria, Senador, que, diante de tudo que afir-
mamos, inclusive do que o senhor reafirmou, o Brasil 
precisa seguir mudando. E eu tenho a convicção de 
que o Governo do Presidente Lula com Dilma Rousseff 
vai seguir mudando a passos céleres. 

Precisamos seguir gerando emprego, precisa-
mos fortalecer ainda mais nossa infraestrutura e nosso 
parque produtivo, e o que é mais importante: seguir 
gerando renda e reduzindo o abismo social que ainda 
separa grandemente os diversos segmentos de nossa 
população. “Precisamos fazer com que o Brasil conti-
nue a criar as condições necessárias para que o ciclo 
de desenvolvimento econômico e social vivido nos úl-
timos anos seja sustentado”.

Sinceramente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, isso só será possível com a eleição da conti-
nuidade do Governo do Presidente Lula e se tivermos 
inclusive a coragem de colocar a primeira mulher no 
cargo máximo desta grande Nação. Precisa coragem, 
com certeza, mas eu acredito que as brasileiras e os 
brasileiros têm coragem.

A população brasileira sabe que vivemos nesses 
oitos anos um período de segurança econômica. Por 
causa das políticas implementadas por Dilma e Lula, 
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hoje o Brasil está com as contas públicas equilibradas. 
Não negamos, Senador Eduardo, o passado de jeito 
nenhum, mas temos convicção de que é pelo Governo 
Lula, auxiliado por Dilma, como então Ministra, que o 
Brasil está total e economicamente equilibrado, pos-
suindo reservas internacionais em dólares como jamais 
tivemos – cerca de US$300 bilhões. 

O Brasil de Dilma é aquele que ampliou os inves-
timentos em obras, que integra o Programa de Acelera-
ção do Crescimento – PAC –, que investiu e continuará 
investindo em saneamento básico, que continuará com-
batendo o déficit habitacional com o programa Minha 
Casa Minha Vida, o qual, aliás, já beneficiou milhares 
de famílias em todo o Brasil.

Agora o Brasil seguirá avançando, e nossa candidata 
Dilma priorizou, em seu programa de governo, a assis-
tência às famílias – quero chamar a atenção aqui para a 
assistência às famílias –, sinalizando para a construção 
de mais de seis mil novas creches no Brasil. Eu visualizo, 
eu acompanho, senhoras e senhores, lá no meu Mato 
Grosso, o quanto se pedem creches, creches e creches. 
Muitas já foram feitas, mas se precisa de muito mais. E aí 
o programa da nossa companheira Dilma Rousseff, que 
prevê a construção de mais seis mil creches, é de extre-
ma relevância para a proteção das nossas crianças. 

O programa de Dilma inclui também a implan-
tação da Rede Cegonha, que prevê o tratamento à 
mulher desde a gravidez, passa pela maternidade 
e chega ao atendimento ao bebê. No futuro governo 
Dilma, esse atendimento será dado nas clínicas es-
pecializadas em saúde feminina, ligadas às Unidades 
Básicas de Saúde.

Haverá ainda o atendimento especial às gestações 
de alto e de baixo riscos, que são diferentes e precisam 
de estruturas diferentes e de UTI neonatal –Unidades de 
Tratamento Intensivo para os nossos bebês –, porque a 
criança corre risco de morte até os 28 dias de vida. Por 
isso o programa terá uma articulação com o Samu Ce-
gonha – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência –, 
para que essas mulheres não fiquem por aí tendo filhos, 
em muitos momentos, antes de chegarem no próprio 
recurso, que são as nossas maternidades. Além disso, 
o Samu Cegonha terá dentro dele uma mini UTI bebê, 
para que aquelas crianças que estejam correndo risco 
possam ser transportadas com segurança.

Lembro que, no governo de Dilma e Lula, fez-se a 
elevação do número de beneficiados com o programa 
Bolsa Família e possibilitou-se o aumento do salário 
mínimo acima da inflação.

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – V. Exª me 
permite um aparte, Senadora Serys?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Pois não, Senador.

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senadora, 
com muito brilhantismo, V. Exª ocupa esta tribuna – ali-
ás, uma característica da sua presença nesta Casa, 
sempre com muito brilho, com muita espontaneidade, 
com muita firmeza e com muita convicção. V. Exª, com 
todos os méritos e por todos os motivos, faz uma apo-
logia e uma defesa do governo do partido de V. Exª. 
Eu gostaria de ressaltar um aspecto: da mesma forma 
como V. Exª se orgulha do governo que o PT realiza, 
eu diria a V. Exª que também é motivo de muito orgu-
lho para nós do PSDB ter realizado o governo duran-
te o período em que Fernando Henrique Cardoso foi 
Presidente da República. Nós não podemos esquecer 
que, hoje, o que deu ao país a capacidade de investi-
mento, o que ofereceu à classe média, à classe mais 
humilde a capacidade de compra, o que deu ao País 
a capacidade de exportar e vender mais foi indiscu-
tivelmente a moeda forte que se introduziu no Brasil. 
Se nós não tivéssemos o real, nós não teríamos nada 
do que está existindo aí. Mas o real não foi o simples 
ato de criar uma moeda: O real exigiu uma postura 
de Governo, exigiu uma posição de Estado. Para que 
existisse o real, foi preciso que se fizesse uma Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que não contou com a apro-
vação do PT na hora em que foi aprovada pelo Con-
gresso. Exigiu-se a consolidação da dívida pública, 
porque, sem ela, nós não teríamos nem o real nem 
uma moeda forte. Também foi aprovada sem o apoio 
do Partido de V. Exª. Eu não estou aqui querendo di-
minuir nem exaltar ninguém, estou apenas querendo 
fazer justiça. O Governo do Presidente Lula empreen-
de grandes iniciativas em favor do social, em favor do 
País, mas não podemos negar que tudo isso decorre 
de um passado firme, seguro, eficiente, que deu con-
dições para que o Governo fizesse o que está fazendo 
hoje. É importante que se ressalte isso. Parabenizo V. 
Exª pelo pronunciamento.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senador. E eu reafirmo aqui que não 
estou negando, não nego as suas colocações, mas o 
Brasil precisa seguir mudando. E eu, é óbvio, é claro, 
acredito que será com as políticas que o nosso Presi-
dente Lula vem fazendo, é nessa direção que o Brasil 
precisa seguir mudando.

O Brasil de Dilma e Lula fez a descoberta do pe-
tróleo do pré-sal, que transformará a vida dos brasi-
leiros. Tivemos, nesse governo Dilma e Lula, avanços 
na integração do Mercosul com os demais países da 
América do Sul, assim como a conquista do direito de 
realizar a Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e os 
Jogos Olímpicos, em 2016.

Finalizo, senhoras e senhores, Srªs Senado-
ras...
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A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senadora, 
um aparte, por favor. 

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Pois não, Senadora. Concedo o aparte.

A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Primei-
ramente, quero cumprimentá-la pelo que a senhora 
representa no Senado Federal: essa grande mulher 
que aprendi a admirar um pouco mais além do que 
eu já admirava, aqui na sua presença, nesses poucos 
dias em que estou presente no Senado Federal. Re-
almente, tenho a certeza – e a levo no meu coração e 
na minha mente – da sua coragem de se posicionar, 
de fazer evoluir cada vez mais as características mais 
importantes do seu Estado, o Mato Grosso, que de-
veria, na minha opinião, tê-la honrado com um novo 
mandato, porque V. Exª é merecedora, pelo que re-
presenta, profundamente. E quero aqui colocar, Se-
nadora, que, da mesma forma como a senhora se 
posiciona a favor do legado do Presidente Lula, nós 
também temos uma resposta muito interessante que 
veio das urnas nesse dia 3 de outubro, uma resposta 
de um provável e importante novo legado, que vem tra-
zer a junção de um novo projeto, a junção do projeto 
da estabilidade econômica, implantado pelo governo 
Fernando Henrique Cardoso, com todos os programas 
sociais iniciados, como o Bolsa Família, o programa 
Saúde da Família, as privatizações – muitas delas 
hoje enumeradas como as grandes estrelas, de gran-
de eficiência, deste País, com um retorno espetacu-
lar à receita, inclusive da União –, a rede social desta 
Nação, que deu a todas as pessoas, especialmente 
na área de telecomunicações, o direito de ir e vir, de 
se situar no mundo a partir do poder de se comunicar 
por meio da telefonia deste País, e tantos e tantos ou-
tros benefícios. O combate à Aids foi feito com tanta 
propriedade e tanta força neste Governo. Enfim, acho 
que temos um legado extraordinário. De outra forma, 
há outro legado extraordinário que a senhora coloca 
muito bem, que é a questão do desenvolvimento social 
a partir de toda essa estabilidade, a partir dessa base 
tão bem fundada num momento brasileiro tão difícil, 
o momento da estabilidade econômica. A partir disso, 
passou a haver um exercício deste Governo também 
para priorizar, com certeza, a possibilidade de o mais 
pobre ter uma vida mais digna. Isso é fundamental, 
isso é um trabalho social extraordinário. Mas chegou 
o momento, Senadora Serys, de aqui fazer o mesmo 
posicionamento o qual a senhora faz com toda a gar-
ra, com toda a força de mulher brasileira, no sentido 
de que as urnas, com seus mais de 52% dos votos 
válidos, disseram que deveria haver agora uma infle-
xão política e que o recado foi muito bem dado. Temos 
duas pessoas, José Serra e Marina Silva, que ficaram 

na situação de apresentar esse novo momento político 
para o Brasil. A urna foi muito verdadeira, foi muito forte. 
Tenho certeza de que esses dois legados, deixado por 
Fernando Henrique Cardoso e também deixado pelo 
Governo Lula, estarão agora num desenvolvimento de 
sustentabilidade, numa nova ordem mundial, diríamos 
assim, numa nova ordem brasileira de que vem aí um 
posicionamento muito forte, saudável, muito livre, de 
uma posição nova, entre essas duas figuras políticas, 
Marina Silva e José Serra, para o novo comportamento 
do projeto brasileiro. Parabenizo V. Exª pela sua posi-
ção e pela sua garra. Aqui fica também o meu registro 
no mesmo sentido da evolução de seu pensamento, 
naquilo que nos posicionamos. Muito obrigada.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senadora.

Eu diria que a nossa amiga, companheira, mulher 
de tantas lutas e de tanta garra, Marina Silva, mulher 
que o Brasil inteiro reconhece, pela sua determinação, 
pela sua força de vontade, pelo trabalho que ajudou 
o nosso Governo a fazer por determinado tempo, que 
levou praticamente 20 milhões de votos de brasileiros 
e brasileiras, mostra-nos que tem uma liderança in-
conteste. Com Marina Silva, mulher guerreira, mulher 
de luta, mulher que, até há pouco tempo, foi de nosso 
Partido, temos muitas e muitas pautas semelhantes e 
até iguais. Temos certeza de que Marina Silva é uma 
liderança grande em nosso País e de que, como mulher, 
estará trazendo uma grande contribuição por ocasião 
do nosso segundo turno. Com certeza, Marina e Dilma 
têm muito em comum, mas muito mesmo. E eu tenho 
convicção de que esse potencial de força política de 
Marina Silva vai contribuir de forma significativa para 
que a gente consiga ter uma mulher na Presidência 
da República.

Confio nisso, confio porque acredito que o povo 
brasileiro, hoje, tem consciência de que o equilíbrio nas 
contas, o equilíbrio que a gente vivenciou e discutiu 
num passado mais distante ou menos distante, que 
os Srs. Senadores, há pouco, colocaram, é uma força 
extremamente relevante e que esse equilíbrio econô-
mico, vamos dizer assim, foi muito bem construído e 
protegido pelo Governo do Presidente Lula. 

Eu não tenho dúvida de que quem quer que o 
Brasil siga mudando terá que vir com a continuidade 
das políticas públicas que o Presidente Lula vem le-
vando e dizendo que o Brasil precisa seguir mudando 
na linha do que vem acontecendo nos últimos anos. 
E essa é realmente a linha da nossa companheira 
Dilma Rousseff.

Finalizo alertando a Nação brasileira sobre tantas 
armadilhas que vêm acontecendo e sendo plantadas 
realmente contra a nossa candidata.
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Estão espalhando que nossa candidata é contra 
a vida. Não é verdade! Não podemos permitir em nos-
so País uma guerra santa. Não é de nossa tradição. 
Defendemos um Estado laico em que todos e todas 
possam manifestar livremente seus credos e religiões 
e que, sobretudo, crie as condições necessárias para 
uma melhor qualidade de vida do seu povo.

Nossa candidata Dilma Rousseff defende a vida, 
sim, e repito aqui o que pensa sobre o assunto. Repito, 
senhores e senhoras, as palavras da nossa compa-
nheira e candidata Dilma Rousseff.

Não tenho o menor problema de tocar 
nessa questão religiosa. Eu considero muito 
importante afirmar que o meu projeto, que foca 
nas pessoas marginalizadas, é um projeto a 
favor da vida. Tenho certeza de que a minha 
proposta de tirar da pobreza e da miséria mi-
lhões e milhões de brasileiros tem tudo a ver 
com todas as religiões do Brasil. O Brasil é 
um País que tem uma força muito grande na 
religião cristã.

Eu, particularmente, sou de uma família 
católica. Se não, eu não tinha colocado a minha 
vida em risco. Só quem é a favor da vida tem 
condições e a generosidade suficientes que 
a gente deve ter em todas as circunstâncias, 
afirmando sempre a vida. Mas, sobretudo, eu 
tenho hoje muita felicidade de ter passado nes-
ta campanha uma experiência pessoal muito 
forte: o nascimento do meu neto. Mais do que 
tudo, eu sou a favor da vida.

Foi Dilma Rousseff quem pronunciou essas pala-
vras que nós estamos repetindo aqui, nesta tribuna.

Finalizando, quero dizer que tenho a convicção 
de que o processo democrático é rico, é importante, é 
construção permanente, como eu disse aqui, no meu 
discurso. Vamos jogar, vamos jogar com todas as cartas 
limpas, botando as cartas na mesa, limpas, compara-
tivamente ou não. Comparativamente naquilo que for 
possível e não comparativamente colocando propostas 
reais para o povo brasileiro. Esta frase vai-se afirmar 
cada vez mais: “O Brasil precisa seguir mudando”. 
Seguir mudando com os programas que estão aí, que 
estão dando, até agora pelo menos, a vitória à Dilma 
Rousseff. Por mais que tenhamos ido para o segundo 
turno, é legítimo e é democrático, e a disputa faz parte 
do jogo democrático. Mas que o povo brasileiro tenha 
a clareza, homens e mulheres, de que o projeto que 
o Presidente Lula vem desenvolvendo em nosso País 
é o melhor para o Brasil e de que, ao dizermos que o 
Brasil precisa seguir mudando, nós estamos dizendo 
que o Brasil precisa seguir com Dilma Rousseff. 

Uma saudação muito especial aos jovens estu-
dantes que estão nas galerias do nosso plenário do 
Senado da República e aos profissionais da educação, 
educadores e educadoras, que, com certeza, estão 
juntos com essa juventude.

Eu sou professora, 26 anos como profissional da 
educação, professora da Universidade Federal do meu 
Estado de Mato Grosso. Hoje, estou Senadora, mas 
a minha profissão é professora. Por isso, eu valorizo, 
valorizo muito. Nós realmente precisamos continuar 
fazendo, aprofundando a questão da qualidade da 
educação. Educação para transformação, não aquela 
educação que diz que um mais um são dois. Não é só 
isso, não. Nós precisamos colocar com muita clareza 
aos nossos estudantes, quando estivermos ensinan-
do multiplicação, divisão, soma, subtração, a favor de 
quem e contra quem isso funciona. Só quem conhece 
a realidade do seu entorno é capaz de compreendê-
la e só quem compreende é capaz de participar da 
transformação.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Ouvimos a Senadora Serys Slhessarenko.
Dou as boas-vindas aos alunos do 5º ano da es-

cola Imaculada de Goiânia, Goiás. Sejam todos bem-
vindos à nossa Casa!

Pois não, Senador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem 

revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Eu quero aqui apresentar um requerimento. Mas, 

antes, eu queria só ainda – já fiz o aparte à Senadora 
Serys – lembrar que as posições em relação a essa 
questão do aborto estão no Programa Nacional de Di-
reitos Humanos, que foi objeto até de uma audiência 
pública aqui no Senado, que eu presidi, e naquele mo-
mento não houve esse desmentido que ocorre agora. 
Portanto, não há plantação.

Existe uma realidade, da defesa de uma tese que 
foi feita pelo partido, pelo PT, o partido da Ministra Dil-
ma, e da mesma tese no Plano Nacional de Direitos 
Humanos, também do Governo da Ministra Dilma. Por-
tanto, não há plantação; há a lembrança de fatos que 
estão aí claros, escritos, comprovados, e que qualquer 
um pode acessar.

É muito importante que isso fique esclarecido. Da 
parte do nosso Partido, do PSDB, o objetivo é que a 
eleição seja realmente limpa, clara. Esse foi o nosso 
desejo. Nós é que fomos atacados com quebra de sigilo. 
Isso é que aconteceu com o PSDB. Não é da tradição 
nossa, somos até chamados às vezes de oposição 
muito branda, exatamente porque nos comportamos 
de uma maneira correta aqui no Senado, fazendo opo-
sição moderna, que não se furtou a aprovar o ProU-
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ni, não se furtou a aprovar a reforma da Previdência, 
nem tampouco a reforma tributária, que chegou a ser 
aprovada aqui.

Portanto, é importante esse esclarecimento que 
eu faço aqui.

Mas eu quero, Sr. Presidente, me permitindo o 
tempo, apresentar um requerimento aqui pelo faleci-
mento do ex-Deputado Aécio Ferreira da Cunha, de 
Minas Gerais, aos 83 anos, que ocorreu no último 3 
de outubro, em Belo Horizonte. O meu colega Alvaro 
Dias já apresentou requerimento semelhante, mas eu, 
que o conheci pessoalmente, que sou ligado à famí-
lia – Aécio Cunha foi também colega e amigo do meu 
pai, Renato Azeredo –, faço com muito pesar este 
registro aqui.

Estive com Aécio Cunha ainda no último mês de 
junho, no interior de Minas, onde ele foi homenageado, 
na cidade de Janaúba, e ele estava muito bem. Aécio 
Cunha, como era mais conhecido, nasceu em Teófi-
lo Otoni, em 4 de janeiro de 1927, filho de Tristão da 
Cunha e de Júlia Versiani Ferreira da Cunha, foi ca-
sado em primeiras núpcias com Inês Maria Neves da 
Cunha, filha de Tancredo de Almeida Neves.

Estudou na Faculdade Nacional de Direito da 
Universidade do Brasil, pela qual se tornou bacharel 
em 1950.

Conviveu desde cedo na vida política, sucedendo 
a seu pai, Tristão da Cunha, que era do antigo Parti-
do Republicano Mineiro – PRM, que, em 1943, foi um 
dos signatários do Manifesto dos Mineiros, documento 
que circulou como carta aberta à população brasileira, 
pedindo a restauração da democracia e fim do Estado 
Novo, assinado por 92 personalidades liberais mineiras. 
A forte reação de Getúlio Vargas alcançou Tristão da 
Cunha, que foi exonerado de sua cátedra de alemão 
do Colégio Pedro II, na qual ingressara por concurso 
público e esteve detido em prisão domiciliar.

Sobre Tristão da Cunha, pai de Aécio Cunha, 
Tancredo Neves declarou: “Ele fez oposição num dos 
períodos de maior opressão da nossa história, o que 
antecedeu a implantação do Estado Novo, e durante 
sua vigência. Revelou, nesta fase heróica de sua vida, 
sua coragem pessoal, feita de serena altivez, sem bra-
vatas e sem demagogia, não fugia dos riscos nem temia 
os poderosos. Conheceu, pelo desassombro de suas 
atitudes, as hostilidades do arbítrio e as perseguições 
odientas da prepotência. Mas a tudo resistiu”.

Com essa orientação familiar, Aécio Cunha foi 
membro atuante do Partido Republicano – PR e da 
Aliança Renovadora Nacional – Arena, nesta tendo sido, 
em 1979, Presidente da Comissão Executiva Estadual 
e do Diretório Regional de Minas Gerais. Em seguida, 

filiou-se ao Partido Democrático Social – PDS, de cujo 
diretório estadual foi presidente.

Aécio Cunha elegeu-se Deputado Estadual, na 
primeira vez, em 1955 e reelegeu-se para a 4ª legis-
latura (1959-1963). Foi também Deputado Federal da 
5ª à 9ª legislaturas (1963 até 1983), sempre com um 
trabalho muito profícuo a favor do povo brasileiro. Foi 
ainda reeleito para o período de 1983 a 1987.

Estudioso dos problemas econômicos e sociais, 
na Câmara dos Deputados, atuou como membro das 
Comissões de Educação e Cultura, Defesa do Con-
sumidor, Orçamento, Comissões de Fiscalização Fi-
nanceira e Tomada de Contas, de Minas e Energia e 
de Ciência e Tecnologia.

Ao término de seu oitavo mandato legislativo, em 
1986, Aécio Cunha foi candidato a vice-governador de 
Minas Gerais.

Em 1988, foi nomeado Ministro do Tribunal de 
Contas da União pelo Presidente José Sarney, mas, 
por razões pessoais, declinou do cargo, numa atitude 
até surpreendente, pela importância da função, mas 
muito elogiada pela dignidade moral do gesto, já que 
se levantaram suspeitas de que seria uma barganha 
política, e Aécio não aceitou de forma alguma. Preferiu 
abrir mão do cargo no Tribunal de Contas a prejudicar 
o seu filho, que era Deputado no primeiro momento 
na Câmara dos Deputados.

Na presidência de Itamar Franco, Aécio Cunha 
foi nomeado presidente do Conselho de Administração 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social. Posteriormente, foi conselheiro de Furnas Cen-
trais Elétricas e foi também conselheiro da Companhia 
Energética de Minas Gerais (Cemig), onde permane-
ceu até seu falecimento.

Sucedeu-lhe na política, Sr. Presidente, o filho Aé-
cio Neves da Cunha, ex-Deputado Federal por quatro 
mandatos, ex-presidente da Câmara dos Deputados 
e ex-governador de Minas Gerais por dois mandatos, 
agora eleito Senador da República por Minas Gerais, 
liderança que vem marcando a política nacional com 
administração arrojada e propostas de grande aceita-
ção da população.

Aécio Cunha deixou os filhos Aécio, Andréia e 
Ângela e a viúva Sônia, de segundas núpcias.

Quero ainda, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, pedir o apoio dos nobres Pares para essa home-
nagem a uma pessoa que só fez engrandecer a nossa 
sociedade, engrandecer o Brasil, engrandecer o nosso 
Estado de Minas Gerais.

Aécio Cunha foi um grande Parlamentar, um 
Parlamentar até discreto. Durante os últimos 8 anos 
em que Aécio Neves era Governador de Minas, Aécio 
Cunha sempre exerceu a sua função discretamente, 
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sempre esteve acompanhando, orientando seu filho. 
De maneira que a política brasileira perdeu, sim, um 
grande homem público, ao falecer Aécio Cunha com 
83 anos de idade.

Quero trazer esta homenagem, também, ao nos-
so companheiro Aécio Neves.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz PDT – RO) 
– Muito bem, Senador Eduardo Azeredo, o seu reque-
rimento já está na mesa.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 816, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, voto de pesar 
pelo falecimento do ex-Deputado Federal Aécio Fer-
reira da Cunha, aos 83 anos, ocorrido a 3 de outubro, 
em Belo Horizonte.

Justificação

Aécio Cunha, como era mais conhecido, faleceu 
em Belo Horizonte em decorrência de insuficiência he-
pática. Nasceu em Teófilo Otoni (MG), em 4 de janeiro 
de 1927, filho de Tristão Ferreira da Cunha e de Júlia 
Versiani Ferreira da Cunha, foi casado em primeiras 
núpcias com Inês Maria Neves da Cunha, filha de Tan-
credo de Almeida Neves.

Estudou na Faculdade Nacional de Direito da 
Universidade do Brasil, pela qual se tornou bacharel 
em 1950.

Conviveu desde cedo na vida política, sucedendo 
a seu pai, Tristão da Cunha, do Partido Republicano 
Mineiro – PRM, que em 1943, foi um dos signatários 
do Manifesto dos Mineiros, documento que circulou 
como carta aberta à população brasileira, pedindo a 
restauração da democracia e fim do estado novo, as-
sinado por 92 personalidades liberais mineiras. A forte 
reação de Getúlio Vargas alcançou Tristão da Cunha, 
que foi exonerado de sua cátedra de alemão do Colé-
gio Pedro II, na qual ingressara por concurso público 
e esteve detido em prisão domiciliar.

Sobre Tristão da Cunha, Tancredo Neves declarou: 
“Ele fez oposição num dos períodos de maior opressão 
da nossa história, o que antecedeu a implantação do 
Estado Novo, e durante sua vigência. Revelou, nesta 
fase heróica de sua vida, sua coragem pessoal, feita 
de serena altivez, sem bravatas e sem demagogia, não 
fugia dos riscos nem temia os poderosos. Conheceu, 
pelo desassombro de suas atitudes, as hostilidades 
do arbítrio e as perseguições odientas da prepotência. 
Mas a tudo resistiu”.

Com essa orientação familiar, Aécio Cunha foi 
membro atuante do Partido Republicano – PR e da 
Aliança Renovadora nacional – ARENA, nesta ten-

do sido, em 1979, presidente da Comissão Executiva 
Estadual e do Diretório Regional de Minas Gerais. Em 
seguida, filiou-se ao Partido Democrático Social – PDS, 
de cujo diretório estadual foi presidente.

Elegeu-se deputado estadual para a 3ª legislatura 
(1955-1959) e reelegeu-se para a 4ª (1959-1963). Foi 
também deputado federal da 5ª a 9ª legislaturas (1963-
1983). Ainda foi reeleito para o período 1983-1987.

Estudioso dos problemas econômicos e sociais, 
na Câmara dos Deputados atuou como membro das 
Comissões de Educação e Cultura, Defesa do Consu-
midor, Orçamento (1971), de Fiscalização Financeira e 
Tomada de Contas (1971), de Minas e Energia (1974-
1975; 1979) e de Ciências e Tecnologia (1979).

Ao término de seu oitavo mandato legislativo, em 
1986, Aécio Cunha do candidato a vice-governador de 
Minas Gerais.

Em 1988, foi nomeado ministro do Tribunal de 
Contas da União pelo presidente José Sarney, mas, 
por razões pessoais declinou do cargo, numa atitude 
surpreendente, pela importância da função, mas muito 
elogiada pela dignidade moral do gesto.

Na presidência de Itamar Franco, Aécio Cunha 
foi nomeado presidente do Conselho de Administração 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social. Posteriormente foi conselheiro de Furnas Cen-
trais Elétricas e foi também conselheiro da Companhia 
Energética de Minas Gerais (CEMIG), onde permane-
ceu até deu falecimento.

Sucedeu-lhe na política o filho Aécio Neves da 
Cunha, ex-Deputado Federal por quatro mandatos, ex-
Presidente da Câmara dos Deputados e ex-Governador 
de Minas Geral por dois mandatos, agora eleito Senador 
da República por Minas Gerais, liderança que vem mar-
cando a política nacional com administração arrojada 
e propostas de grande aceitação da população.

Deixe os filhos Aécio, Andréia e Ângela e a viúva 
Sônia, de segundas núpcias.

Assim peço o apoio dos nobres pares para esta 
homenagem a uma pessoa que só fez engrandecer a 
nossa sociedade, o nosso Brasil, um homem de bem!

Sala das Sessões, 7 de outubro de 2010, Edu-
ardo Azeredo.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz PDT – RO) – 
A Presidência encaminhará o voto de pesar conforme 
solicitado. E cumprimento-o pela sua homenagem.

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy, inscrito pela Liderança do PT.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores...

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Srª Presidenta!
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O SR. EDUARDO SUPLICY – Srª Presidenta, 
permita-me cumprimentar o Senador Acyr Gurgacz, 
que me chamou, e também a Srª Presidenta Serys 
Slhessarenko, que aqui preside a sessão e que hoje 
é Presidente em exercício, uma vez que o nosso Pre-
sidente José Sarney se encontra hospitalizado. Que-
ro aqui expressar o sentimento e estimas de melhora 
para o Presidente José Sarney, que se encontra hos-
pitalizado.

Também ali está hospitalizado o nosso Senador 
por São Paulo, Romeu Tuma, que foi submetido a uma 
cirurgia de transplante de coração. Desejo também ao 
Senador Romeu Tuma plena recuperação e que logo 
possa estar aqui novamente conosco.

Também está no Hospital Sírio-Libanês o Presi-
dente do Palmeiras, que já foi Presidente do BNDES, 
Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, um extraordinário 
economista e esportista, que tem o Palmeiras como 
um clube tão querido dos brasileiros, de todos os que 
torcem pelo Palmeiras em São Paulo e o respeito de 
nós, por exemplo, que torcemos pelo Santos e as de-
mais torcidas. Expresso aqui o sentimento e desejo 
melhoras e recuperação plena ao professor Beluzzo.

Gostaria de iniciar o meu pronunciamento hoje 
cumprimentando o Senador Aloizio Mercadante, que 
teve uma votação muito expressiva e por muito pouco – 
teve 35,23% dos votos, 8.016.868 votos – não chegou 
ao segundo turno, pois o Governador eleito Geraldo Al-
ckmin alcançou 50,63% dos votos, 11.519.314 votos.

Eu o cumprimento por ter conseguido tão ex-
pressiva votação. Celso Russomano teve 5,42% – 
1.233.897 votos.

Certamente, foi uma batalha bastante renhida, e 
eu gostaria de ter visto o segundo turno em São Paulo, 
mas não aconteceu.

Aproveito a oportunidade, também, para cum-
primentar os Senadores eleitos Aloysio Nunes, com 
30,42%, e Marta Suplicy, com 22,61% dos votos. Tam-
bém cumprimento Netinho, que teve expressiva vota-
ção: 21,14% dos votos.

Quero aqui cumprimentar a todos os nossos 
Deputados Federais e Deputados Estaduais eleitos, 
sobretudo os do meu partido e da coligação do PT. 
Mas, em especial, o presidente Edinho Silva, que foi, 
do Partido dos Trabalhadores, o mais votado. Ele foi 
Prefeito de Araraquara e responsável, juntamente com 
o Prefeito de Osasco, Emidio de Souza, pela condu-
ção da nossa campanha do Partido dos Trabalhadores 
em São Paulo.

Mas hoje, Srª Presidente, quero de início fazer o 
registro de que o jornal O Estado de S.Paulo assinala 
que está há 433 dias sob censura, uma vez que está 
impedido de publicar os assuntos referentes a uma 

operação da Polícia Federal que tem como um dos 
objetivos averiguar ações do filho do Presidente José 
Sarney, o Sr. Fernando Sarney.

Em que pese este ter até aberto mão de qual-
quer vedação à publicação de matérias a respeito, o 
jornal O Estado de S.Paulo, através de seu advogado, 
aguarda do Tribunal de Justiça do Distrito Federal uma 
decisão a respeito, uma decisão que é importante para 
o exercício da liberdade de imprensa no Brasil.

Mas eu gostaria, além de assinalar isso, de tra-
zer um outro assunto de grande importância a respei-
to do que ocorre com o jornal O Estado de S.Paulo 
e, em especial, a partir da publicação, no último dia 2 
de outubro, sábado, véspera das eleições, do artigo 
de Maria Rita Kehl, psicanalista de grande respeito e 
consideração por todos nós, paulistas e brasileiros. O 
artigo dela, “Dois pesos...”, ensejou a decisão do jornal 
O Estado de S.Paulo de afastá-la de seu quadro de 
colaboradores, especialmente no Caderno 2.

Maria Rita Kehl escreveu um artigo de muito boa 
qualidade, em que inicia cumprimentando a atitude 
digna do jornal O Estado de S.Paulo.

Começa assim:

Este jornal teve uma atitude que consi-
dero digna: explicitou aos leitores que apoia o 
candidato Serra na presente eleição. Fica assim 
mais honesta a discussão que se faz em suas 
páginas. O debate eleitoral que nos conduzirá 
às urnas amanhã está acirrado. Eleitores se 
declaram exaustos e desiludidos com o vale-
tudo que marcou a disputa pela Presidência 
da República. As campanhas, transformadas 
em espetáculo televisivo, não convencem mais 
ninguém. Apesar disso, alguma coisa impor-
tante está em jogo este ano. Parece até que 
temos luta de classes no Brasil: esta que mui-
tos acreditam ter sido soterrada pelos últimos 
tijolos do Muro de Berlim. Na TV a briga é ma-
quiada, mas na internet o jogo é duro.

Se o povão das chamadas classes D e 
E – os que vivem nos grotões perdidos do inte-
rior do Brasil – tivesse acesso à internet, talvez 
se revoltasse contra as inúmeras correntes de 
mensagens que desqualificam seus votos. O 
argumento já é familiar ao leitor: os votos dos 
pobres a favor da continuidade das políticas so-
ciais implantadas durante oito anos de governo 
Lula não valem tanto quanto os nossos. Não 
são expressão consciente de vontade política. 
Teriam sido comprados ao preço do que parte 
da oposição chama de bolsa-esmola.

Uma dessas correntes chegou à minha 
caixa postal vinda de diversos destinatários. 
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Reproduzia a denúncia feita por “uma prima” do 
autor, residente em Fortaleza. A denunciante, 
indignada com a indolência dos trabalhadores 
não qualificados de sua cidade, queixava-se 
de que ninguém mais queria ocupar a vaga de 
porteiro do prédio onde mora. Os candidatos 
naturais ao emprego preferiam viver na mo-
leza, com o dinheiro da Bolsa-Família. Ora, 
essa. A que ponto chegamos. Não se fazem 
mais pés de chinelo como antigamente. Onde 
foram parar os verdadeiros humildes de quem 
o patronato cordial tanto gostava, capazes de 
trabalhar bem mais que as oito horas regula-
mentares por uma miséria? 

Sim, porque é curioso que ninguém tenha 
questionado o valor do salário oferecido pelo 
condomínio da capital cearense. A troca do 
emprego pela Bolsa-Família só seria vantajosa 
para os supostos espertalhões, preguiçosos 
e aproveitadores se o salário oferecido fosse 
inconstitucional: mais baixo do que metade do 
mínimo. R$ 200 é o valor máximo a que chega 
a soma de todos os benefícios do governo para 
quem tem mais de três filhos, com a condição 
de mantê-los na escola.

Outra denúncia indignada que corre pela 
internet é a de que na cidade do interior do 
Piauí onde vivem os parentes da emprega-
da de algum paulistano, todos os moradores 
vivem do dinheiro dos programas do gover-
no. Se for verdade, é estarrecedor imaginar 
do que viviam antes disso. Passava-se fome, 
na certa, como no assustador Garapa, filme 
de José Padilha. Passava-se fome todos os 
dias. Continuam pobres as famílias abaixo da 
classe C que hoje recebem a bolsa, somada 
ao dinheirinho de alguma aposentadoria. Só 
que agora comem. Alguns já conseguem até 
produzir e vender para outros que também 
começaram a comprar o que comer. O eco-
nomista Paul Singer informa que, nas cidades 
pequenas, essa pouca entrada de dinheiro tem 
um efeito surpreendente sobre a economia lo-
cal. A Bolsa-Família, acreditem se quiserem, 
proporciona as condições de consumo capa-
zes de gerar empregos. O voto da turma da 
“esmolinha” é político e revela consciência de 
classe recém-adquirida.

O Brasil mudou nesse ponto. Mas ao con-
trário do que pensam os indignados da inter-
net, mudou para melhor. Se até pouco tempo 
alguns empregadores costumavam contratar, 
por menos de um salário mínimo, pessoas sem 

alternativa de trabalho e sem consciência de 
seus direitos, hoje não é tão fácil encontrar 
quem aceite trabalhar nessas condições. Vale 
mais tentar a vida a partir da Bolsa-Família, que 
apesar de modesta, reduziu de 12% para 4,8% 
a faixa de população em estado de pobreza 
extrema. Será que o leitor paulistano tem ideia 
de quanto é preciso ser pobre, para sair dessa 
faixa por uma diferença de R$200? Quando o 
Estado começa a garantir alguns direitos mí-
nimos à população, esta se politiza e passa 
a exigir que eles sejam cumpridos. Um amigo 
chamou esse efeito de “acumulação primitiva 
de democracia”.

Mas parece que o voto dessa gente ainda 
desperta o argumento de que os brasileiros, 
como na inesquecível observação de Pelé, 
não estão preparados para votar. Nem todos, 
é claro. Depois do segundo turno de 2006, o 
sociólogo Hélio Jaguaribe escreveu que os 
60% de brasileiros que votaram em Lula teriam 
levado em conta apenas seus próprios inte-
resses, enquanto os outros 40% de supostos 
eleitores instruídos pensavam nos interesses 
do País. Jaguaribe só não explicou como foi 
possível que o Brasil, dirigido pela elite instru-
ída que se preocupava com os interesses de 
todos, tenha chegado ao terceiro milênio con-
tando com 60% de sua população tão inculta 
a ponto de seu voto ser desqualificado como 
pouco republicano.

Agora que os mais pobres conseguiram 
levantar a cabeça acima da linha da mendi-
cância e da dependência das relações de favor 
que sempre caracterizaram as políticas locais 
pelo interior do País, dizem que votar em causa 
própria não vale. Quando, pela primeira vez, os 
sem-cidadania conquistaram direitos mínimos 
que desejam preservar pela via democrática, 
parte dos cidadãos que se consideram clas-
se A vem a público desqualificar a seriedade 
dos seus votos.

Considero esse artigo uma análise de uma psica-
nalista que compreende muito bem aspectos da vida. 
O que é a política senão a busca de uma vida justa 
para todos? Psicanálise trata das coisas da vida, in-
clusive da vida política, das eleições. E é mais do que 
legítimo, portanto, que O Estado de S.Paulo tivesse 
publicado esse artigo de Maria Rita. Entretanto, sur-
preendente é que, após a sua publicação, a direção de 
O Estado de S.Paulo – digo isso com todo o carinho 
e respeito para com o Diretor de Redação, Ruy Mes-
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quita, por quem tenho muito respeito, tenha despedido 
Maria Rita Kehl.

Ora, Presidente Serys Slhessarenko, veja a entre-
vista que hoje foi publicada no Portal Terra Magazine, 
por Bob Fernandes.

Ele pergunta:

Maria Rita, você escreveu um artigo no 
jornal O Estado de S.Paulo que levou a uma 
grande polêmica, em especial na internet, nas 
mídias sociais nos últimos dias. Em resumo, 
sobre a desqualificação dos votos dos pobres. 
Ao que se diz, o artigo teria provocado conse-
quências para você...

Maria Rita Kehl [respondeu] – E provo-
cou sim...

– Quais?
– Fui demitida pelo jornal O Estado de 

S.Paulo pelo que consideraram um delito de 
opinião.

– Quando?
– Fui comunicada ontem (quarta-feira, 

6).
– E por qual motivo?
– O argumento é que eles estavam exa-

minando o comportamento, as reações ao 
que escrevi e escrevia, e que, por causa da 
repercussão (na internet), a situação se tornou 
intolerável, insustentável, não me lembro bem 
que expressão usaram.

– Você chegou a comentar algo?
– Eu disse que a repercussão mostrava, 

revelava que, se tinha quem não gostasse do 
que escrevo, tinha também quem goste. [Eu, 
por exemplo, achei muito positivo esse arti-
go.] Se tem leitores que são desfavoráveis, 
tem leitores que são a favor, o que é bom, 
saudável...

– Que sentimento fica para você?
– É tudo tão absurdo... A imprensa que 

reclama, que alega ter o Governo intenções 
de censura, de autoritarismo...

– Você concorda com essa tese?
– Não. Acho que o presidente Lula e 

seus Ministros cometem um erro estratégico 
quando criticam, quando se queixam da im-
prensa, da mídia, um erro porque isso, nesse 
ambiente eleitoral, pode soar autoritário, mas 
eu não conheço nenhuma medida, nenhuma 
ação concreta, nunca ouvi falar de nenhuma 
ação concreta para cercear a imprensa. Não 
me refiro a debates, frases soltas; falo em ação 
concreta, concretizada. Não conheço nenhuma 
e, por outro lado...

– ...Por outro lado...?
– Por outro lado, a imprensa, que tem 

seus interesses econômicos, partidários, de-
mite alguém, demite a mim, pelo que conside-
ra um “delito” de opinião. Acho absurdo, não 
concordo que o dono do Maranhão (senador 
José Sarney) [aqui, nas palavras de Maria Rita 
Kehl] consiga impor a medida que impôs ao 
jornal O Estado de S.Paulo, mas como pode 
esse mesmo jornal demitir alguém apenas 
porque expôs uma opinião? Como é que um 
jornal que está, que anuncia estar sob censu-
ra, pode demitir alguém só porque a opinião 
da pessoa é diferente da sua?

– Você imagina que isso tenha algo a ver 
com as eleições?

– Acho que sim. Isso se agravou com a 
eleição, pois, pelo que eles me alegaram ago-
ra, já havia descontentamento com minhas 
análises, minhas opiniões políticas.

Bem, como é importante que nós aqui tenhamos 
a atitude mais democrática possível, vou também ler 
a entrevista que Bob Fernandes fez com o Diretor do 
Estadão, Ricardo Gandour sobre o assunto.

Eis a entrevista:

– O que aconteceu entre o jornal O Esta-
do de S.Paulo e a colunista Maria Rita Kehl? 

Ricardo Gandour – O projeto original no 
caderno C2 + Música é de ter ali, aos sábados, 
um espaço em torno da psicanálise. Um divã 
para os leitores. Mas esse não era o enfoque 
que ela vinha praticando e frequentemente 
conversávamos sobre isso.

Ora, um divã para os leitores na véspera da eleição 
do fato mais importante para os destinos do País? Não 
seria próprio que a psicanalista Maria Rita Kehl fizesse 
uma consideração, inclusive com todo o seu conheci-
mento psicanalítico de Sigmund Freud e de todos os de-
mais grandes conhecedores da psicanálise? Seria mais 
do que justo que ela, sim, pudesse falar das eleições, 
desse fenômeno fantástico que vai ser importante para 
a vida de todos nós, brasileiros. E pergunta mais:

– Com você?
– Não comigo diretamente, mas com a 

editora do caderno. Assim iniciou-se com a au-
tora uma discussão em torno de novos rumos 
para a coluna. Inclusive com o contrapropor 
da colunista.

– Quando começou essa conversa?
– Essa última conversa começou na úl-

tima terça-feira, pela manhã. Ela chegou a 
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contrapropor alguma coisa, tinha um diálogo 
rolando... Horas depois, houve um vazamento 
na internet que precipitou a decisão...

– Mas vocês atribuem isso a ela?
– Eu não sei, não posso afirmar. E estão 

dizendo na internet que houve censura...
– Na verdade, o que há na internet é uma 

entrevista com Maria Rita Kehl, onde ela diz: 
“Como é que um jornal que está, que anuncia 
estar sob censura, pode demitir alguém só por-
que a opinião da pessoa é diferente da sua?

– Não houve censura, a coluna saiu inte-
gralmente, sem mexer em uma vírgula.

– Mas houve consequências...
– Tinha uma conversa em torno dos ru-

mos daquele espaço. Estão dizendo que foi a 
coluna de sábado que causou isso, mas não 
foi, não. Era o foco daquele espaço que era 
outro. Claro que a coluna de sábado foi uma 
coluna forte...

– Forte...
– Dentro da questão de que não era esse 

o foco.
– Então, a demissão não se deu pela 

opinião da Maria Rita e por posterior censu-
ra a ela?

– Não é demissão... colunistas se reve-
zam, cumprem ciclos. A Chris Mello saiu do 
jornal em agosto, o Mark Margolis entrou em 
outra seção. O jornal tem 92 colunistas, e esse 
ano saíram três e entraram três ou quatro. O 
que estava havendo aí era a simples gestão 
de uma coluna específica.

– Desde...
– Tinha um diálogo rolando e esse diá-

logo vazou e eu lamento que esteja havendo 
uma leitura histérica disso.

– Talvez porque é um momento...
– O momento é delicado, crítico, de elei-

ções, mas abriu-se um diálogo que vazou, e 
nós mantivemos a linha. O fenômeno da rede 
social é que uma conversa entre três pessoas 
passou a acontecer entre 3 mil pessoas, mas 
a verdade sobre esse fato é esta.

Ora, veja só: é um fato de tamanha relevância, 
porque, obviamente, de três mil pessoas agora passa 
para dezenas de milhares de pessoas. telespectado-
res do Brasil inteiro ouvem a TV Senado e obviamen-
te têm interesse em discutir esse assunto, porque o 
jornal O Estado de S.Paulo, que ainda hoje coloca 
na sua manchete que o Ministro Franklin Martins vai 
viajar à Europa para verificar quais são as formas de 
possível interação entre a opinião pública e a impren-

sa, possível controle à imprensa. Ele, que sempre foi 
um defensor da democracia, quer estudar meios para 
eventualmente trazer ideias ao Brasil e ao Estado de 
São Paulo. E eu sou inteiramente a favor da liberdade 
de imprensa e defendo toda a luta pela liberdade de 
imprensa do jornal O Estado de S.Paulo, sobretudo 
durante os anos em que foi levado a colocar receitas 
de cozinha e poemas nas suas páginas durante o regi-
me militar. Então, que bom que O Estado de S.Paulo 
pode publicar, inclusive, de quando em quando – e eu 
me sinto honrado de ali oferecer e ser publicado – um 
artigo meu, mesmo que sem tanta frequência, mas eu 
gosto muito de ter a minha opinião ali publicada.

Mas o jornal O Estado de S.Paulo hoje mesmo 
publica um artigo que é de extremo bom senso. E eu 
aqui gostaria de concluir a minha análise sobre esse 
tema, lendo o artigo do jornalista Eugênio Bucci, que é 
professor da Escola de Comunicação e Artes da Univer-
sidade de São Paulo, e que foi, inclusive, Presidente da 
Radiobrás e é um jornalista especializado, sobretudo, 
na questão da ética, da liberdade de imprensa.

Diz Eugênio Bucci sobre o valor do pluralismo 
no Estadão de hoje:

Os recentes ataques contra os jornais dis-
parados dos mais altos gabinetes da República 
– ataques devidamente rechaçados por jorna-
listas e empresas de comunicação – talvez nos 
façam perder de vista que há, sim, problemas 
graves na imprensa brasileira. É natural que, 
sob agressão de autoridades, editores e re-
pórteres se unam para se defender e reafirmar 
sua liberdade. É natural, compreensível e até 
mesmo necessário. Isso não significa, porém, 
que os órgãos de imprensa não estejam, per-
manentemente, sob exame implacável – não 
do poder, mas do público. E que não tenham 
defeitos. Todos os dias o trabalho dos jorna-
listas passa pelo crivo da sociedade, que os 
julga sem coleguismo nem condescendência. 
Todos os dias surgem sinais de desconfiança, 
aqui e ali. Prestemos atenção a isso. Muito se 
diz que sem imprensa livre não há democracia, 
mas será que a nossa imprensa, hoje, está à 
altura dos desafios que pesam sobre a nossa 
democracia?

Jornalistas deveriam fazer-se essa per-
gunta diariamente. Principalmente agora, quan-
do caminhamos para o segundo turno. Aliás, 
essa pergunta deveria ser afixada, em letras 
de mármore, em néon, em reluzentes letras 
garrafais, nas paredes de todas as redações. 
Em corpo menor, logo abaixo, poderiam vir 
outras indagações.
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A imprensa tem sido capaz de esclarecer 
os pontos que interessam no debate eleitoral? 
Ela investiga, escuta, apura e checa as pro-
postas de cada candidato com independên-
cia e honestidade? Ela compara? Ela ajuda 
o eleitor a comparar? Ela está a serviço de 
que o cidadão forme livremente o seu ponto 
de vista ou se move apenas com o propósito 
de doutriná-lo a favor de um ou outro lado? 
Quando assumem uma posição, as publica-
ções deixam claras as razões que as levaram 
a isso? Ou apenas disfarçam de informação 
objetiva as suas opiniões subjetivas? Lendo o 
noticiário, os artigos de opinião e os editoriais, 
o cidadão percebe que há boa-fé ou pressente 
agendas ocultas, não declaradas, que o dei-
xam inseguro e desconfortável?

O diagnóstico da qualidade editorial de 
cada órgão de imprensa depende, entre ou-
tras, das respostas que se seguem a cada 
uma dessas interrogações. E aqui chegamos 
ao ponto. Essas respostas serão mais (ou 
menos) positivas quanto mais ou menos cada 
redação cultivar o pluralismo.

A palavra anda em desuso, é verdade, 
mas sem pluralismo não há democracia, e mui-
to menos imprensa. Por certo, nenhum jornal 
pode assumir o dever de publicar igualmente 
todas opiniões e todos os pontos de vista de 
todas as pessoas. Isso seria loucura – ou hi-
pocrisia. Uma fórmula editorial é sempre um 
corte, uma escolha arbitrária e não há nada 
de errado nisso. Porém, mesmo dentro do seu 
corte, da sua escolha editorial um órgão de 
imprensa há de saber que sua credibilidade 
decorre justamente do respeito que reserva às 
opiniões divergentes. Uma opinião que preci-
sa silenciar a outra para se afirmar corrói a si 
mesma. [Destaco esse pensamento de Eugênio 
Bucci: uma opinião que precisa silenciar outra 
para se afirmar corrói a si mesma]. Já temos 
história suficiente para saber que o vício da 
intolerância não consegue apagar o intolerado 
– apenas desacredita o intolerante. É ele, não 
sua vítima, que perde autoridade. 

Enquanto o poder autoritário se forta-
lece à medida que suprime a discordância, 
a imprensa livre se fortalece apenas quando 
alimenta o dissenso, a diversidade. Se no to-
talitarismo as discordâncias não têm lugar, na 
imprensa livre o que não cai bem são os ide-
ários monolíticos inflexíveis. Não por acaso o 
discurso jornalístico tem um gosto natural pelo 

contraditório, ganha brilho, vigor, quanto mais 
dialoga, ainda que em termos duros, com a 
pluralidade dos pontos de vista 

Respeitosamente, por certo. jornais e re-
vistas que não sabem disso morrem. Às vezes, 
começam a morrer sem perceber, sem apren-
der que ter uma opinião não implica fazer de 
conta que outras opiniões não existem, ou sem 
fazer de conta que elas são ridículas. Quem faz 
de conta nesse jogo, é bom repetir, morre. 

É por isso que a liberdade de imprensa é 
sinônimo de imprensa com liberdade. Ou não 
é liberdade de imprensa. Instalada no poder, a 
intolerância põe em risco a democracia. Insta-
lada na imprensa, põe em risco a própria im-
prensa. É suicídio. Em poucas palavras – aqui 
onde já há muitas –, o jornalismo só prospera 
se souber desenvolver uma escuta sincera, 
interessada e aberta às vozes e aos pensa-
mentos abertos e divergentes – sobretudo se 
não concorda com eles – ganha pontos no 
placar da credibilidade e na condição legítima 
de mediar o debate público. Uma publicação 
em que o contraditório não se acomoda bem 
é uma publicação que não se acomoda bem 
na sociedade pluralista.

É claro que cada diário, cada revista e 
cada site terão um modo particular de respon-
der a esses desafios. A receita não é universal, 
ainda bem. Mas, de todo modo, hoje boa parte 
dos problemas graves da imprensa brasileira 
tem que ver com esta palavra em desuso: plura-
lismo. Tem que ver não exatamente com tolerar, 
mas com prestigiar as posições divergentes, 
pois não basta publicá-las, é preciso realçar 
nelas o que há de bom e de positivo.

A frase mais que famosa de Voltaire – 
“não concordo com uma palavra do que di-
zes, mas defenderei até a morte o teu direito 
de dizê-las” – vem agora em nosso socorro. 
Não que haja necessidade, aqui, de uma fala 
trágica, retumbante. Só precisamos de sere-
nidade. 

Se me for permitida uma breve confidên-
cia, estritamente pessoal, digo que nunca fui 
chamado a sacrificar heroicamente a vida em 
prol da liberdade de alguém com quem eu não 
concordasse. Tive apenas de sacrificar um ou 
dois empregos, que nem eram grande coisa. 
Outros jornalistas, melhores do que eu, sacri-
ficaram mais. É da regra do jogo. É e será.

Quero cumprimentar Eugênio Bucci por esse artigo.
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Gostaria, na minha conclusão, de fazer uma refle-
xão ao prezado, tão digno e respeitado Ruy Mesquita, 
Diretor de Redação do jornal O Estado de S.Paulo. 
Eu, como leitor diário de O Estado de S.Paulo desde 
menino, desde minha adolescência – tive no Estadão, 
assim como na Folha de S.Paulo, os principais meios 
de comunicação de minha cidade, de meu Estado –, 
quero transmitir aqui a sugestão: quem sabe possa 
O Estado de S.Paulo melhor refletir e trazer de volta 
Maria Rita Kehl. Gostaria também que pudesse voltar 
à lista de colunistas regulares da Folha um economis-
ta, por exemplo, como Paulo Nogueira Batista Júnior, 
que deixou de escrever todas as quintas-feiras, e eu 
lia sempre o que ele escrevia.

Pois bem, quero transmitir aqui ao jornal O Es-
tado de S.Paulo, ao prezado Ruy Mesquita: eu, por 
exemplo, era e sou um leitor de Maria Rita Kehl, que 
normalmente publicava aos sábados, no Caderno 2, 
apreciava e aprecio muito seus artigos. Sentirei falta se 
ela não voltar. Democraticamente, proponho – quem 
sabe? –, em benefício da pluralidade de opiniões... E 
cumprimento o Estadão por ter publicado hoje esse 
artigo de Eugênio Bucci, que, na verdade, é uma re-
flexão. Proponho que - quem sabe? – talvez deveria o 
próprio Ricardo Gandour refletir melhor e dizer clara-
mente: “Olha, a Maria Rita Kehl é uma pessoa de ta-
manha qualidade que, mesmo convidada para escrever 
sobre psicanálise, escreveu sobre psicanálise do ponto 
de vista do evento mais importante que aconteceria 
no dia seguinte, as eleições, e sobre as suas conse-
quências para o povo brasileiro”.

Acho que ela escreveu de uma maneira muito in-
teressante, e convido todos a ler o seu artigo, porque 
continua a valer para as decisões que vamos tomar 
no dia 31 de outubro próximo.

Muito obrigado, Srª Presidenta.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Acir Gurgaz deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Sra. Serys 
Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Eduardo Suplicy.

Antes de passar a palavra ao próximo orador 
pela inscrição, Senador José Bezerra, eu gostaria de 
ler os encaminhamentos dados a três requerimentos 
e também anunciar a presença em nosso recinto do 
senador recém-eleito por Mato Grosso Pedro Taques, 
que se encontra aqui no nosso plenário, nas cadeiras 
ao lado. 

O Senador Eduardo Azeredo apresentou o Re-
querimento nº 812, de 2010, solicitando, nos termos 
do art. 40 do Regimento Interno, autorização para par-

ticipar, como palestrante, de Conferência que abordará 
o tema “Segurança Cibernética: Administrando Riscos”, 
no período de 17 a 20 de outubro do corrente ano. 

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Nesse sentido, nos termos do § 4º do art. 40 do 
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer 
favorável oferecido em substituição à Comissão de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional, por escrito, que 
será publicado na forma regimental.

É o seguinte o parecer:

 
PARECER No 1.388, DE 2010

De Plenário, sobre Requerimento no 
812, de 2010, de iniciativa do Senador 
Eduardo Azeredo que requer, nos termos 
do art. 40, § 1º inciso I do Regimento In-
terno do Senado Federal, licença dos tra-
balhos da Casa bi período de 17 a 20 de 
outubro do corrente o tema “Segurança 
Cibernética: Administração Riscos”, no 
Reino Unido.

Relator: Senador Augusto Botelho

I – Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional é chamada a pronunciar-se, em Plenário, 
sobre o Requerimento no 812, de 2010 de iniciativa do 
Senador Eduardo Azeredo, que requer, nos termos do 
art. 40, § 1o, inciso I do Regimento Interno do Senado 
Federal, licença dos trabalhos da Casa no período de 
17 a 20 de outubro do corrente para participar de Con-
ferência que abordará o tema “Segurança Cibernéti-
ca Administrando Riscos”, no Reino Unido. O referido 
Senador do convidado pelos organizadores do evento 
para proferir palestra em um dos painéis.

II – Análise

O art. 40, do Regimento Interno do Senado 
Federal, prevê que “a ausência do Senador, quando 
incumbido de representação da Casa ou, ainda no 
desempenho de missão no País ou no exterior, de-
verá ser autorizada mediante deliberação do Plená-
rio, se houver ônus para o Senado”, estabelecendo 
ainda, em seu parágrafo 4o, a necessidade de que 
seja ouvida a Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, ou a Comissão que tiver maior 
pertinência.

Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso I, 
do Regimento Interno, o requerente informa que estará 
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ausente do País no período de 17 a 20 de outubro de 
2010, e solicita as necessárias providências.

III – Voto

Diante do exposto e em vista da importância da 
missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento 
em tela.

Sala das Sessões, 7 de outubro de 2010. 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência, nos termos do art. 41 do 
Regimento Interno, defere o presente Requerimento.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O Senador José Nery apresentou o 
Requerimento nº 813, de 2010, solicitando, nos ter-
mos do art. 40 do Regimento Interno, autorização para 
participar do 3º Fórum sobre os Direitos Humanos, em 
Beijing, China, que ocorrerá no período de 19 a 21 de 
outubro do corrente.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nesse sentido, nos termos do § 4º do art. 40 do 
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer 
favorável oferecido em substituição à Comissão de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional, por escrito, que 
será publicado na forma regimental.

É o seguinte o Parecer:

PARECER No 1.389, DE 2010

De Plenário, sobre o Requerimento 
no 813, de 2010, de iniciativa do Senador 
José Nery, que requer, nos termos do art. 
40, § 1o, inciso I do Regimento Interno do 
Senado Federal, licença dos trabalhos da 
Casa no período de 18 a 22 de outubro do 
corrente mês para participar do 3o Fórum 
sobre os Direitos Humanos na cidade de 
Beijing, China.

Relator: Senador Eduardo Suplicy

I – Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional é chamada a pronunciar-se, em Plenário, 
sobre o Requerimento no 813, de 2010, de iniciativa 
do Senador José Nery, que requer, nos termos do 
art. 40, § 1o, inciso I do Regimento Interno do Senado 
Federal, licença dos trabalhos da Casa no período de 
18 a 22 de outubro do corrente mês para participar 
do 3o Fórum sobre os Direitos Humanos em Beijing, 
China, onde irá proferir palestra sobre o tema Direi-
tos Humanos.

II – Análise

O art. 40, do Regimento Interno do Senado 
Federal, prevê que “a ausência do Senador, quan-
do incumbido de representação da Casa ou, ainda, 
no desempenho de missão no País ou no exterior, 
deverá ser autorizada mediante deliberação do Ple-
nário, se houver ônus para o Senado”, estabelecen-
do, ainda, em seu parágrafo 4o, a necessidade de 
que seja ouvida a Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional ou a Comissão que tiver maior 
pertinência.

Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso I, 
do Regimento Interno, o Requerente informa que estará 
ausente do País no período de 18 a 22 de outubro de 
2010, e solicita as necessárias providências.

III – Voto

Diante do exposto e em vista da importância da 
missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento 
em tela.

Sala das Sessões, 7 de outubro de 2010. _ Se-
nador Eduardo Suplicy.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. 
Bloco/PT – MT) – A Presidência, nos termos do art. 
41 do Regimento Interno, defere o presente reque-
rimento.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O Senador José Nery apresentou o 
Requerimento nº 814, de 2010, solicitando, nos ter-
mos do art. 40 do Regimento Interno, autorização para 
participar da XXXVI Conferência Europeia de Coor-
denação de Apoio ao Povo Saharauí, que ocorrerá no 
período de 28 a 31 de outubro do corrente, na cidade 
de Le Mans, na França.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nesse sentido, nos termos do § 4º do art. 40 do 
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer 
favorável oferecido em substituição à Comissão de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional, por escrito, que 
será publicado na forma regimental.

É o seguinte o Parecer:

PARECER No 1.390, DE 2010

De Plenário, sobre o Requerimento no 
814 de 2010, de iniciativa do Senador José 
Nery, que requer, nos termos do art. 40, § 
1º, inciso I do Regimento Interno do Sena-
do Federal, licença dos trabalhos da Casa 
no período de 23 a 31 de outubro para par-
ticipar da XXXVI Conferência Europeia de 
Coordenação de Apoio ao Povo Saharauí, 
na cidade de Le Mans, França.
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Relator: Senador Eduardo Suplicy

I – Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional é chamada a pronunicar-se, em Plenário, 
sobre o Requerimento no 814, de 2010, de iniciativa 
do Senador José Nery, que requer, nos termos do art. 
40, § 1º, iniciso I do Regimento Interno do Senado 
Federal, licença dos trabalhos da Casa no período de 
23 a 31 do corrente para participar da XXXVI Confe-
rência Europeia de Coordenação de Apoio ao Povo 
Saharauí, na cidade de Le Mans, em atendimento ao 
convite que lhe foi formulado pela República Demo-
crática Saara Ocidental.

II – Análise

O art. 40, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, prevê que “a ausência do Senador, quando in-
cumbido de representação da Casa ou, ainda, no de-
sempenho de missão no País ou no exterior, deverá 
ser autorizada mediante deliberação do Plenário, se 
houver ônus para o Senado”, estabelecendo, ainda, em 
seu parágrafo 4º, a necessidade de que seja ouvida a 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
ou a Comissão que tiver maior pertinência.

Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso I, 
do Regimento Interno, o Requerente informa que estará 
ausente do País no período de 23 a 31 de outubro de 
2010, e solicita as necessárias providências.

III – Voto

Diante do exposto e em vista da importância da 
missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento 
em tela.

Sala das Sessões, 7 de outubro de 2010. – Se-
nador Eduardo Suplicy.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência, nos termos do art. 41 do 
Regimento Interno, defere o presente requerimento.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Passo a palavra, pela inscrição, ao Se-
nador José Bezerra e, logo após, pela Liderança do 
PDT, ao Senador Acir Gurgacz.

Eu convido o Senador Mão Santa, por favor, a 
presidir a sessão porque preciso me afastar um pou-
co da Mesa.

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, mais do 
que em anos anteriores, o povo brasileiro demonstrou 
para o mundo, no último domingo, o seu amadureci-
mento como cidadão e lançou, no mapa da geopolí-

tica internacional, sinais límpidos da consolidação da 
democracia no nosso País.

O Brasil que saiu das urnas mostrou-se reforçado 
em suas raízes republicanas, refletindo, no resultado da 
escolha livre e soberana do voto popular, a nossa defi-
nitiva tendência pluralista, fruto da salutar e exemplar 
mistura de raças, convergência de múltiplos credos e 
irmandade cultural entre as distintas regiões.

A sabedoria popular, ao decretar que a eleição 
presidencial fosse decidida somente num segundo 
turno entre duas propostas, consagrando no primeiro 
turno a plataforma ambiental de Marina Silva – que não 
pode mais ser ignorada pelas partes que seguem na 
disputa –, foi um poderoso “não” àqueles que pensa-
vam poder impor ao Brasil o absolutismo de um parti-
do único, a divinização de um governo com arroubos 
de totalitarismo.

Os brasileiros apontaram um caminho bem dife-
rente do que queriam os aventureiros das experiências 
canhestras, há muito repelidas pelos povos da mo-
dernizada Europa desde as décadas de 70 e 80. Os 
eleitores avisaram que, no jogo democrático, não há 
espaço para dribles nas instituições nem faltas graves 
na constituição do País. 

Não foram os institutos de pesquisa nem os ana-
listas políticos que se enganaram com a decisão das 
urnas, mas, sim, todos os que imaginaram já ter domi-
nado os destinos da Nação ou iludido a mente do povo 
com discursos fáceis de liberdade fantasiosa a partir 
do assistencialismo como cabresto dos humildes. 

Nossos irmãos brasileiros perceberam o perigo 
que é comportar-se como ovelhas diante de lobos 
sedentos e, no silêncio de suas escolhas, na inviola-
bilidade das urnas eletrônicas, mandaram um recado 
aos que ousam rascunhar um Brasil sem as conquistas 
democráticas que, desde a campanha das Diretas e a 
vitória de Tancredo Neves, recolocaram nossa Pátria no 
caminho sem volta da paz e do desenvolvimento.

Foi uma eleição histórica a do último dia 3 de 
outubro, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Mais do que 
nunca, a Nação se mostrou em visível equilíbrio social 
e político, como a ensinar para fóruns qualificados de 
todos os Poderes a serenidade e o bom senso que de-
vem sustentar nossa estrutura republicana e o sagrado 
Estado de Direito. O que todos nós vimos a partir da 
urnas foi que, por mais que a política partidária se en-
verede por radicalismos pueris, como querem alguns, o 
civilismo da sociedade consegue desviá-los pela força 
do sufrágio, como se o conjunto das escolhas pessoais 
tivesse a função de um gigantesco e caudaloso rio a 
expulsar para as margens o lixo que as correntes ex-
ternas inserem em seu curso.
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Não foi um domingo glorioso para o todo-podero-
so Governo, que transformou o seu palácio de despa-
chos em base de lançamentos de artefatos eleitorais. 
A confirmação do segundo turno revelou nas ruas a 
antítese da supremacia partidária e do messianismo 
que eram apontados nos índices de popularidade do 
Presidente da República.

Com sabedoria e espírito cidadão, os brasilei-
ros disseram “não” ao novo caudilhismo, criado nas 
artimanhas das estatísticas e forjado nas ameaças 
constantes contra a liberdade de pensamento e de ex-
pressão. O povo disse, de maneira singular, que quer 
o caminho da pluralidade nas coisas da política, sem 
maniqueísmo, sem autoritarismo, sem disfarces, sem 
mentiras travestidas de verdade. O Brasil é a maior 
nação democrática da América Latina e assim deseja 
ser para todo o sempre.

Ao transformar o Planalto no quartel de uma ba-
talha partidária, o Presidente trocou a missão de re-
presentar um grande país, para representar um partido 
envolto em grandes deslizes e em enormes desvios. O 
mau exemplo contaminou os Estados, e o que se viu 
foi uma disputa eleitoral ganhar contornos de invasões 
bárbaras, onde o espaço a ser ocupado não eram ter-
ras, mas a privacidade e a honra dos adversários.

No Rio Grande do Norte, onde o governo que 
está terminando parece seguir à risca o expediente do 
Planalto, a campanha tomou o rumo do radicalismo, 
com ataques covardes aos adversários que tentavam 
apenas jogar o jogo da democracia, como os Sena-
dores Garibaldi Alves, do PMDB, e José Agripino, do 
DEM. Ambos foram vítimas de comentários chulos e 
palavrórios de desqualificados. 

Vejam a que ponto chegou a maledicência parti-
dária do meu Estado durante a eleição. Mesmo com o 
Senador apoiando publicamente, em seu programa de 
TV, a candidata e ex-Ministra Dilma Rousseff, a sanha 
inquisitorial dos petistas potiguares não o poupou. Foi 
atacado até por candidato a Senador do PT, chamado 
na imprensa de cara-de-pau e oportunista.

Qual a moral de um militante tresloucado para 
atingir a honradez de um Senador consagrado nas 
urnas por mais de um milhão de votos dos seus con-
terrâneos? Um Parlamentar respeitado em todo o 
Brasil, por sua postura discreta em favor do País e do 
seu Estado e em cujo currículo consta a mais nobre 
função de toda carreira de Senador, que é a Presidên-
cia desta Casa.

Como deve ter sido frustrante, Srªs e Srs. Sena-
dores, para os plantadores do ódio político, a vitória 
maiúscula do Senador José Agripino, eleito para mais 
um honroso mandato, por sinal o quarto mandato de 

Senador, mandato que, com orgulho, represento inte-
rinamente agora. Tentaram de tudo...

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – O Senador 
me permite um aparte?

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Pois não, 
Senador João Faustino.

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Eu queria, 
primeiramente, parabenizar V. Exª pelo tema que traz 
a debate nesta Casa. É um retrato do sentimento bra-
sileiro, do sentimento de civilidade, de patriotismo do 
nosso povo o discurso que V. Exª profere nesta tarde. Eu 
diria a V. Exª que o povo brasileiro amadureceu no seu 
sentimento cívico. Agora, não amadureceram aqueles 
que usam de expedientes espúrios para a conquista, 
de qualquer forma, de qualquer maneira, com qualquer 
método, do voto livre do eleitor. As urnas deram uma 
resposta consistente quando conduziram o nosso elei-
torado e o nosso País a uma nova discussão sobre o 
processo político, sobre o que queremos para o nos-
so futuro. Armaram dossiês, entraram na privacidade 
dos candidatos e dos seus familiares, procuraram usar 
todos os instrumentos para que a persuasão pudes-
se prevalecer até de forma ilegal junto ao eleitor. Mas 
a verdade está aí e V. Exª está colocando muito bem 
o que é o retrato das urnas nessa eleição. Por outro 
lado, o que aconteceu, o resultado que V. Exª transmi-
te aí, do Rio Grande do Norte, nosso Estado, de um 
processo eleitoral do qual nós participamos intensa-
mente, foi uma resposta e também o reconhecimento 
do trabalho de dois líderes que trabalham e lutam pelo 
Estado, que têm uma postura ética, limpa, que luta-
ram, quando governaram o Rio Grande do Norte, para 
que o Estado alçasse o voo do desenvolvimento, do 
progresso e da justiça social. Por tudo isso, tiveram a 
grande vitória nas urnas do dia 3 de outubro. E a con-
sagração também da Senadora Rosalba Ciarlini, que 
ganhou a eleição no primeiro turno,t mesmo sendo 
vítima de uma propaganda maciça... Imagine V. Exª o 
Presidente da República entrando em um telemarke-
ting. Imagine...

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Virou te-
lefonista de telemarketing, não pedindo votos para o 
seu candidato, Senador...

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Imagine 
uma pessoa humilde receber um telefonema e al-
guém do outro lado da linha, usando uma gravação, 
uma tecnologia chula qualquer, “aqui é o Presidente 
da República que lhe pede o voto para fulano, fulano 
e fulano”. Que Presidente é este? Que País é este? 
Aonde nós chegamos? 

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Pior Se-
nador, além de pedir...
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O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Só para 
concluir o aparte, o que é verdade é que nós precisa-
mos devolver o Estado brasileiro à Nação. Nós precisa-
mos devolver o Estado ao cidadão. Nós não podemos 
permitir que o Estado continue sendo propriedade de 
grupos políticos ou de partidos políticos. Nós temos 
que fazer do Estado um instrumento forte de cidada-
nia, de respeito às liberdades individuais, aquilo que 
é essencial à vida: educação, segurança, saúde. Mas 
eu não poderia terminar o meu aparte sem fazer a 
minha saudação especial a esse grande amigo que é 
o Senador Mão Santa, que preside esta sessão. Mão 
Santa é um exemplo de nordestino bravo, de homem 
autêntico, de líder político firme, forte, consistente. Eu 
me sinto orgulhoso de estar sendo presidido por V. Exª 
nesta sessão. E digo mais: certa vez, o Piauí me ho-
menageou, uma homenagem nascida das suas mãos 
quando Governador. Fui homenageado com a maior 
comenda do Estado do Piauí, o que me honra muito 
e aumenta mais ainda a minha admiração por S. Exª 
e pelo trabalho que realiza nesta Casa, sobretudo em 
favor do seu Piauí. Eu agradeço o aparte que V. Exª me 
concedeu e parabenizo-o pelo brilhante discurso que 
profere nesta tarde, Senador José Bezerra Júnior.

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Obriga-
do, Senador. 

Só complementando o que V. Exª falou, o Pre-
sidente fazia telemarketing não só para pedir votos 
para seus candidatos, mas pedindo para não se votar 
no Senador José Agripino. Era telemarketing cons-
tante, todos os dias, ligando para todos os cidadãos 
do Rio Grande do Norte, pedindo para não votarem no 
Senador José Agripino. Isso não é papel de Presidente 
da República. Eu não tenho nada contra a profissão 
de telefonista, uma profissão muito digna, muito bem 
exercida. Minha secretária faz telefonemas para mim, 
vira telefonista a qualquer momento. É uma profissão 
digna. Agora, o Presidente da República, no momento 
em que estamos numa eleição democrática, virar tele-
fonista para pedir para não votarem em um candidato?! 
Isto é desmoralizante para o País.

Eu também me orgulho de estar sob a presidên-
cia deste nordestino, deste nordestino que lutou bra-
vamente, num Estado como o Piauí, que sofre demais, 
como o meu Estado também sofre, com as ingerências 
do Governo Federal. Deve ter sido também uma cam-
panha muito sórdida contra V. Exª só pelo simples fato 
de o senhor exercer aqui a democracia, ou seja, fazer 
o contraponto da democracia, que é ser oposição ao 
Governo, que tentava ser um governo totalitário, mas 
que agora vai ter de dividir direitinho as funções neste 
Governo para podermos governar melhor este País.

Tentaram de tudo para derrotar o Senador José 
Agripino, assim como fizeram contra outros líderes da 
oposição, que, infelizmente, não tiveram a mesma força 
e sorte do Líder do DEM, como V. Exª.

O que não perceberam, Sr. Presidente, é que, 
enquanto vomitavam impropérios contra Agripino nas 
ruas do Rio Grande do Norte, esqueciam-se de apre-
sentar ao povo as providências corretas para resolver 
os graves problemas que estão destruindo a saúde, a 
educação e a segurança pública do meu Estado.

O pior é que lá, assim como cá, na famigerada 
Casa Civil de Lula, os chefes também temo hábito, 
feio hábito, de dizer que nada sabem, nada viram e 
nada entenderam. As semelhanças são muitas entre 
o Governo da União e o do meu Estado, o Rio Grande 
do Norte. Se aqui o Presidente diz nada saber sobre 
os deslizes dos Correios, que ele sugere ser coisa do 
PMDB, lá na esquina do Nordeste, os problemas nas 
diversas repartições são invisíveis aos olhos da man-
datária que acaba de ser derrotada fragorosamente 
nas ruas. O povo consagrou José Agripino e condenou 
um governo que não deixará saudade.

E se no plano nacional há motivos mais do que 
cívicos para a Oposição acender as esperanças, no meu 
Estado, o futuro se desenha otimista com a estupenda 
vitória da Senadora Rosalba Ciarlini, que derrotou, no 
primeiro turno, os dois candidatos representantes do 
radicalismo petista.

Será uma Governadora com olhos atentos às 
questões mais prementes do povo, como já fez na sua 
cidade de Mossoró, recentemente galgada à condição 
de grande cidade do futuro em reportagem especial 
da revista Veja 

sobre as perspectivas urbanas do Brasil de ama-
nhã.

Diferente de quem tem diploma de magistério 
e deixa a educação em estado de sucateamento, a 
médica pediatra Rosalba Ciarlini irá manter seu olhar 
clínico sempre aberto para as ansiedades do povo 
potiguar, reativando no Estado os passos em direção 
ao desenvolvimento.

Concluo minhas palavras, Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores,...

A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senador, 
um aparte, por favor.

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Pois não, 
Senadora Níura.

A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senador 
José Bezerra, quero cumprimentar V. Exª pelo seu po-
sicionamento hoje aqui. O senhor deixou muito claro o 
que realmente o povo brasileiro e o povo do Rio Grande 
do Norte deixaram crivado nas urnas. Entendeu-se, no 
País todo, que o segundo turno é exatamente o que o 

325ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46629 

povo brasileiro quer. Ele quer a livre escolha. Ele não 
quer a onipotência do dirigente da Nação dizendo o 
que se deve fazer, porque o dirigente da Nação tem 
que ter o compromisso e a legitimidade que a própria 
Nação lhe deu e o direito que lhe deu no voto nas úl-
timas eleições. Mas isso não credencia o dirigente da 
Nação a envolver-se de tal forma na campanha políti-
ca da sua candidata, a interferir maciçamente no voto 
do eleitor. E saudável foi a sabedoria do nosso povo 
brasileiro, do nosso eleitor, Senador. Ele foi para as 
urnas dizer, verdadeiramente, o que queria. No Estado 
de Santa Catarina foi dessa forma; no seu Estado foi 
dessa forma e vários outros Estados importantes da 
Nação, da nossa Federação, mostraram exatamente 
isso. Então, tenho certeza de que o recado que veio 
das urnas foi o recado da liberdade, da livre escolha. 
Nós não precisamos disso, porque o povo brasileiro 
não é um mero boneco. As pessoas têm que ser res-
peitadas nas suas próprias convicções e liberdades 
individuais. E o voto é um direito, como um dever, um 
dever individual, mas que abrange um dever coletivo e 
deve ser amplamente respeitado. E cabe exatamente 
ao dirigente da nação o maior respeito por esse voto. 
E o povo disse: “Não somos bonecos”. Aqui não cabe a 
teoria do faça o que eu digo; aqui cabe a teoria do que 
eu penso e daquilo que é melhor para cada cidadão. 
Parabéns, Senador, pela evolução da eleição no seu 
Estado. Parabéns à Senadora Rosalba Ciarlini, essa 
grande mulher brasileira que eleva o nível dos deba-
tes aqui no Senado Federal e que elevou, sem sombra 
de dúvida, o nível do debate no Rio Grande do Norte 
e que vem a ser a futura governadora eleita pelo seu 
Estado, do qual o senhor certamente participará com 
o seu brilhantismo, com as suas ideias e com a mente 
evoluída, que aqui já demonstrou no breve momento 
que aqui esteve e que ficará até os próximos dias. Pa-
rabéns e obrigada, Senador.

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Eu agra-
deço, Senadora Níura. Ao mesmo tempo, em nome 
de V. Exª, gostaria de parabenizar também o povo ca-
tarinense pela resistência. Foi lá, no Estado de Santa 
Catarina, em uma das vezes de infelizes palavras do 
Presidente da República, que ele declarou que queria 
extirpar do País o Democratas, pelo simples fato de fa-
zer oposição, demonstrando, assim, toda a sua vontade 
do totalitarismo que deseja implantar neste Brasil. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, parabeni-
zo esses três grandes conterrâneos que lograram nas 
urnas uma das maiores vitórias eleitorais da história 
política do Rio Grande do Norte. Rosalba, Agripino e 
Garibaldi honram o nome do meu Estado nesta Casa 
e já fizeram, juntos, pelo seu povo o que muitos só 

imaginam ter feito nas fantasias dos discursos e na 
propaganda enganosa que torra milhões do Erário. 

Também parabenizo daqui da tribuna, através dos 
companheiros da Bancada do PSDB, a quem saúdo, a 
grande campanha do Governador José Serra, que, se 
Deus quiser e o povo brasileiro decidir, será o próximo 
Presidente da República.

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

Nós queremos cumprimentar o Senador José Bezerra, 
e quero dizer que V. Exª tem uma missão muito difícil 
aqui. V. Exª é o substituto do José Agripino. Mas eu 
sou otimista. O Juscelino dizia: “É melhor ser otimista, 
o otimista pode errar, mas o pessimista já nasce erra-
do”. Eu me lembro, em 1958 - talvez V. Exª já estava 
nascido – , o Brasil campeão, depois em 1962. Eu sei 
que o Pelé se contundiu, e disseram: “Vamos perder 
a Copa” – 1962. Mas aí entrou o Amarildo, e nós ga-
nhamos. Então, V. Exª é esse Amarildo que substitui 
o Pelé da democracia, que é o nosso Senador José 
Agripino.

Meus parabéns a essa extraordinária mulher bra-
sileira que é a Rosalba Ciarlini. E eu digo isso, além de 
abraçá-la, que ela representa com grandeza a grandeza 
da mulher brasileira, a grandeza da mulher esposa, da 
mulher mãe, da mulher feminina, da mulher médica, 
que fez da ciência médica a mais humana das ciên-
cias, e uma benfeitora.

Agora, um pedido pessoal. Eu sou de Parnaíba. 
Sêneca não era nem de Atenas, nem de Esparta. E 
ele dizia: “Mas não é uma pequena cidade; é a minha 
cidade”. 

Então, Parnaíba... E lá eu recebi uma correspon-
dência, como Senador. Ele é um dos maiores artistas 
da história do mundo na música. É parnaibano. Eu era 
menino quando esse jovem, filho de um artista, de 
Cristino Melo, que para nós é um Leonardo da Vinci, 
um Miguel Ângelo, um artista que fazia escultura de 
santo, e, na nossa matriz, tem Nossa Senhora de Fá-
tima, uma escultura dele, e muitos outros... Então, ele 
está morando hoje lá no Rio Grande do Norte. E está 
aqui ele, pode focalizar. É o maior artista da música 
do Brasil. É este aqui. É do Piauí. O maior jurista do 
Piauí, Evandro Lins e Silva; o maior Ministro do Pla-
nejamento, João Paulo Reis Velloso; o maior político 
foi Petrônio Portella. E nós representamos essa gente 
em grandeza. E está aqui, é Cristino. O mundo conhe-
ce. Então, ele me manda uma carta. Ele saiu muito 
novo de Parnaíba. Era baterista. E aqui ele relata que 
foi músico no mundo todo, e que V. Exª nos localizas-
se. Eu já dei o endereço, ele está aqui. O Cristininho 
é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores nomes da 
minha terra. O Ney de Castro Melo a gente chamava 
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Cristininho, porque o pai dele era o artista Cristino. É 
Rua da Lagosta nº 466... 

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Ponta 
Negra.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – ... 
apartamento... Ponta Negra.

Então, receba V. Exª Cristininho, o grande musi-
cista deste Brasil, talvez um dos maiores do mundo. 
Está aqui a biografia dele, onde ele andou. E eu vou 
botar aqui, quis Deus, o Bezerra, para termos um en-
contro em comemoração ao Estado do Rio Grande do 
Norte, que soube escolher a mulher mesmo: a mulher 
mãe, mulher esposa, mulher administradora, mulher 
médica, mulher de vergonha. Então, o Rio Grande do 
Norte soube já separar o joio do trigo.

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Muito 
obrigado, Senador, e, com certeza, daqui para segun-
da-feira, o senhor tem notícia de seu grande amigo e 
grande músico que temos lá, com a honra de acolhê-lo 
na nossa belíssima capital, a cidade de Natal.

Durante o discurso do Sr. José Bezerra, 
a Sra. Serys Slessarenko, 2ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos, para usar da palavra agora como Líder, 
por delegação, Acir Gurgacz, do PDT de Rondônia.

V. Exª, regimentalmente, teria cinco minutos, mas 
usará o tempo que achar conveniente, pela grandeza 
do seu Estado, do seu Partido, de V. Exª e de seu pai, 
desbravador das estradas do Brasil.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente Mão San-
ta, V. Ex.ª fez falta para nós aqui nesses dias. É muito 
bom vê-lo de volta à Casa.

Em Rondônia, costumamos dizer que somos um 
Estado jovem, o que é uma grande verdade. Temos uma 
população pequena, em torno de um milhão e meio de 
habitantes e que tem muitos desafios para vencer.

Desafios sérios, verdadeiros gargalos para o de-
senvolvimento, que tanto almejamos. Afinal de contas, 
há poucas décadas, onde hoje existem empresas, 
prédios e casas, existia apenas a floresta, a mata fe-
chada.

Por esse motivo é que destaco, aqui no Plenário, 
a importância do investimento do Governo Federal no 
nosso Estado de Rondônia.

Agradeço hoje, em nome de todo o povo Rondo-
niense, ao Governo Lula pela atenção dada ao meu 
Estado de Rondônia, no atendimento dos anseios da 

população com aporte de recursos jamais vistos na 
história de nosso Estado de Rondônia.

Testemunhamos hoje a construção das usinas 
hidrelétricas de Jirau e Santo Antonio, que vêm mu-
dando o perfil da nossa capital, Porto Velho. A cidade 
ganhou uma nova dinâmica na economia, recebeu no-
vos investimentos privados e vem crescendo muito com 
relação à geração de emprego, ao desenvolvimento, 
não só o Estado de Rondônia, mas principalmente a 
nossa capital, Porto Velho,

As usinas vêm causando reflexos positivos que 
ultrapassam os limites da nossa capital, indo além das 
construções da ponte no rio Guaporé-Mamoré, ligan-
do Guaiará-Mirim a Guajará-mirim, na Bolívia, que irá 
proporcionar saída para o oceano Pacífico.

Mas os investimentos federais no Estado não fi-
cam apenas por aqui. Temos hoje os trabalhos de re-
vitalização da BR–364, o CREMA, desenvolvido pelo 
DNIT. Nosso principal eixo viário passa hoje por uma 
série de melhorias que vão resultar numa melhor flui-
dez do transito, tanto para as pessoas, quanto para o 
transporte de cargas no nosso Estado de Rondônia.

Para isso, essa revitalização incluiu obras im-
portantes, como a duplicação da BR–364, em Ji-Pa-
raná, nosso Município principal ao longo do eixo da 
BR-364. 

Não só em Ji-Paraná, mas em outros pontos im-
portantes, em outras cidades, como Ariquemes, Ouro 
Preto, Presidente Médici, Jaru, Pimenta Bueno, Vilhe-
na, a construção do viaduto que liga Espigão D’Oeste 
a BR-364, obras importantíssimas para o desenvolvi-
mento do nosso Estado de Rondônia. 

Estamos vendo o alargamento da ponte de Ji-Pa-
raná bem como as obras de saneamento e a constru-
ção da tão esperada rodovia 429, que liga Presidente 
Médici, passando por Alvorada D’Oeste, chegando até 
Costa Marques, facilitando o tráfego na região do Es-
tado por via asfáltica até a divisa com a Bolívia.

É outra ligação importante do nosso Estado de 
Rondônia, do nosso País com o País vizinho, que é 
a Bolívia.

Não menos importante é a conclusão da BR-319, 
que liga Porto Velho a Manaus, uma obra importan-
tíssima. Essa é uma rodovia, uma estrada parque, é 
bastante polêmica devido ao seu aspecto devido às 
questões ambientais, mas é incontestável a importân-
cia no transporte e no turismo, e a ligação, Sr. Presi-
dente, de toda a população que mora no Amazonas, 
mora no Estado de Roraima com o resto do País, não 
há ligação terrestre hoje. 

Hoje as pessoas que moram no Amazonas, que 
moram em Roraima se quiserem vir para o centro do 
País precisam pegar uma balsa, um barco e ir até Por-
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to Velho ou a Belém ou pegar um avião para sair de 
Manaus. Então essa rodovia é muito importante para o 
desenvolvimento da Região Amazônia, principalmen-
te para o nosso Estado de Rondônia, a passagem da 
BR-364 e da BR-319, que ligam não só Amazonas e 
Roraima mas todo o Caribe, fazem ligação com o nos-
so centro do País. 

Os recursos federais aplicados em Rondônia no 
setor de transporte contemplaram também a inaugu-
ração do Porto de Humaitá, que beneficia muito o co-
mércio entre Porto Velho, e toda a produção que chega 
a nossa capital, e o Estado do Amazonas. O comércio 
entre as duas cidades é tradicionalmente feito por hidro-
vias, aproveitando esse potencial maravilhoso que tem 
a Região Amazônica, potencial que deverá ser ainda 
muito mais explorado para baratear nossos custos e 
incentivar nossa produção agrícola, que é muito grande 
na nossa região, no Estado de Rondônia.

Não poderia deixar de citar aqui a Ferrovia Norte-
Sul, que está programada para atravessar o Centro-
Oeste e chegar até Vilhena, ferrovia para a qual nós, 
rondonienses, não vamos poupar esforços no sentido 
de estender mais 800 quilômetros ao oeste, levando 
seus trilhos até a nossa capital, Porto Velho, que é o 
grande objetivo: fazer com que essa ferrovia chegue 
até Porto Velho, não paralise as suas obras em Vilhena. 
Eu tenho certeza de que vamos conseguir fazer com 
que essa obra tão importante para o desenvolvimento 
não só do meu Estado de Rondônia, mas de todo o 
País, chegue até Porto Velho.

O Governo do Presidente Lula está marcando 
época para os rondonienses com os recursos que tem 
direcionado ao nosso Estado.

Essas obras, esses investimentos em infraestru-
tura de transportes e outros setores fundamentais, são, 
como disse, de grande valor para o nosso Estado. Por 
isso, não poderia deixar de agradecer, nesta tribuna, 
o empenho, o carinho e a dedicação com o povo do 
meu Estado. É com essas obras que hoje estão trans-
formando Rondônia de maneira positiva, refletindo no 
desenvolvimento em todos os segmentos de Rondô-
nia, que haverá uma história a ser contada antes e 
depois. Mas não apenas obras. Os recursos federais 
do Governo Lula hoje destinados ao meu Estado não 
se resumem apenas a dinheiro para asfalto e obras 
com tijolos e cimentos. Boa parte desses recursos 
está sendo destinada para aquilo que eu considero 
de maior importância para um povo: a educação, a 
formação profissional.

Esse agradecimento, essa homenagem que faço 
aqui hoje não estaria completa de jeito nenhum se não 
destacasse os programas do Ministério do Trabalho e 
Emprego como o Pró-Jovem e o Planseq. São obras 

importantíssimas para o desenvolvimento, obras im-
portantes para dar qualificação a nossos jovens e para 
a população do meu Estado, Rondônia. Tanto o Pró-
Jovem, que está sendo feito nas cidades de Guajará-
Mirim, Porto Velho, Ji-Paraná, iniciando em Cacoal 
– estamos pleiteando também para Ouro Preto do 
Oeste e Vilhena – quanto o Planseq são obras muito 
importantes para dar uma profissão aos nossos jovens 
enquanto eles concluem os seus cursos na faculda-
de. O Planseq também está levando uma profissão 
àquelas pessoas que precisam trabalhar, precisam 
do emprego e não têm qualificação. O Planseq irá dar 
essa qualificação para que a população possa ter não 
apenas bom emprego mas, também, qualificação para 
melhorar o seu emprego, o seu salário e a qualidade 
de vida da sua família.

Como eu costumo dizer, esta é uma ajuda real-
mente fabulosa porque significa o verdadeiro inves-
timento no ser humano, a maior e melhor forma de 
viabilizar o nosso Estado e qualquer Estado de nosso 
País.

Investir em gente, nas pessoas é criar a base mais 
importante para o desenvolvimento social e econômico 
com sustentabilidade, que possa se reproduzir e render 
frutos. É investimento no ser humano, como o Governo 
Federal vem fazendo não só em Rondônia, mas em 
todos os Estados brasileiros, que ajuda a municiar as 
pessoas com as ferramentas necessárias para vencer 
os desafios do desenvolvimento, criar soluções, buscar 
empregos e salários melhores.

Com gente preparada, com vontade de trabalhar, 
estimulada com todo o potencial que nosso Estado 
tem, quem vai-nos segurar? E se contarmos ainda 
com investimentos ainda de infraestrutura, estaremos 
definitivamente prontos para o futuro.

Um governo comprometido com as necessidades 
do povo merece dar continuidade a esses trabalhos, 
aos projetos importantes para o meu Estado e para 
o meu País.

O Brasil precisa seguir mudando com Lula, com 
Dilma, com Confúcio Moura, no Estado de Rondônia.

Esperamos que a população continue praticando o 
voto consciente, porque é por meio do voto consciente 
que nós vamos encontrar o que é melhor para o nosso 
Estado e o que é melhor para o nosso País. 

Nós esperamos que haja continuidade no Gover-
no Federal, porque essas obras de infraestrutura são 
muito importantes para a Amazônia, não somente as 
obras de infraestrutura, mas as obras que estão sen-
do investidas no ser humano, nas pessoas, na qualifi-
cação profissional com o Pro-Jovem, com o Planseq, 
com outros projetos importantes que tem o Governo 
Federal, e uma mudança no Governo do Estado de 

OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL328



46632 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010

Rondônia para que nós possamos ajudar o seu povo, 
principalmente com relação à saúde pública no nos-
so Estado, saúde pública em que há uma deficiência 
muito grande. Nós precisamos mudar.

E esperamos, para o ano que vem, Sr. Presiden-
te, Senadores presentes e Senador Botelho, como nós 
conversávamos, uma reforma tributária; esperamos que 
isso aconteça o mais rápido possível para que nós pos-
samos diminuir o custo Brasil. Isso é uma necessidade 
urgente para a produção brasileira. Nós precisamos 
ser competitivos fora do Brasil e, para isso, nós temos 
que diminuir o custo Brasil. E para diminuí-lo não será 
por meio dos nossos produtores rurais, dos empresá-
rios, da matéria-prima, mas por meio da diminuição de 
impostos. Então, essa reforma tributária é necessária, 
ela é importantíssima, e esperamos que ela aconteça 
nesse próximo Governo. Aliás, espero que seja moti-
vo de debate dos nossos candidatos a Presidente da 
República. Tenho certeza de que a nossa candidata 
Dilma, candidata a Presidenta do Brasil, já tenha isso 
bem delineado, e esperamos que essa reforma acon-
teça no ano que entra, que é um novo governo, é um 
novo momento, é uma nova história para o nosso País. 
É chegado o momento de nós enfrentarmos essa ques-
tão, é chegado o momento de nós realmente fazermos 
essa reforma tributária para o bem do nosso País e, 
principalmente, para o bem dos brasileiros.

Obrigado, Sr. Presidente.
Era isso que eu tinha para falar nesta tarde de 

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

Agora, segundo a lista, é o Senador Augusto Botelho, 
sem Partido, de Roraima.

O Senador Augusto Botelho é do Estado de Ro-
raima, é médico e, sem dúvida nenhuma, uma das 
mais brilhantes e honradas personalidades que por 
aqui passou. O seu Partido não lhe deu o direito de 
ser candidato. Mas aí ele está. Eu quero lhe dizer que, 
em meus 67 anos de idade, aprendi – e aqui ensino 
– que o bom mesmo – que todo o começo são flores 
– é sairmos com grandeza. V. Exª, aqui, entrou com 
grandeza e sai com grandeza. 

Agradeço a Deus ter tido o privilégio da sua con-
vivência nesses oito anos, nome que honra a Medicina, 
a qual abracei, e fizemos dela a mais humana das ci-
ências e, através dela, fomos benfeitor da humanidade 
e reconhecida aqui está.

Então, a V. Exª quero dizer: volta com grandeza 
a seu Estado.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Senador Mão Santa. V. Exª honra-

me com essas palavras. Mas minha honra foi maior em 
conviver com V. Exª, ao aprender muitas coisas com V. 
Exª, que é um dos sábios que habitam esta Casa. Te-
nho certeza de que o Brasil perderá muito com a sua 
ausência aqui, mas o Piauí ganhará, porque estará 
mais perto dos piauienses, transmitindo o seu conhe-
cimento e exercendo o seu trabalho lá, mais próximo 
das pessoas.

Como somos médicos, hoje, o que me traz aqui 
é um assunto médico. Refiro-me a uma doença que 
parecia estar extinta, que não mais existia, mas que 
agora está causando preocupação; por isso, temos que 
tomar providências e alertar as pessoas.

Lembro também que, há seis ou oito meses, fiz 
um requerimento para trazer o crack para dentro desta 
Casa. Porto Alegre é nome de um Município lá no meu 
Estado, uma cidade pequenininha, onde tenho fazen-
da. Andando por lá, vi alguns jovens e, ao conversar 
com pessoas de lá, disseram-me que havia pessoas 
usando crack, e isso me assombrou. Porto Alegre é 
um lugar pequenininho, onde não se via o uso do cra-
ck – lá em Roraima, as drogas não eram tão eviden-
tes e tão pesadas, mas agora está se tornando assim. 
Então, comecei a analisar e a estudar o uso do crack 
e constatei que, no Brasil, o número de viciados está 
em torno de 1,2 milhão de pessoas; aprendemos tam-
bém que um quinto dessas pessoas que usam crack 
morrem em cinco anos - de cada 100, 20 morrem; um 
quinto, portanto –, por causa do uso da substância, 
e o Brasil não está dando a devida atenção a esses 
dependentes químicos. Graças a Deus, o Governo já 
implantou um programa de combate ao crack.

Sr. Presidente, trago agora outro problema, que 
é um problema importantíssimo de saúde e que deve 
ser objeto de alerta para toda a população brasileira: 
triplicou, nos consultórios médicos, o número de pa-
cientes com sífilis em todo o Brasil. 

A maioria dos infectados é composta por jovens 
que, por acaso, se descobrem com a doença. Oficial-
mente, há um milhão de doentes no País. Porém, Srªs e 
Srs. Senadores, esse número pode ser muito maior.

Segundo levantamento divulgado em matéria pu-
blicada na revista Veja, especialistas de três Estados 
– São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais – afirmam 
que a quantidade de pacientes com sífilis no Brasil tri-
plicou no último ano.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia disse à 
revista Veja que, em duas décadas, nunca se viu tan-
tos casos de sífilis.

Srªs e Srs. Senadores, a principal origem do cres-
cimento do número de pacientes com sífilis está no 
descaso com o uso da camisinha, fator que aumenta 
também a transmissão de hepatites e Aids.
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De acordo com pesquisa do Ministério da Saúde, 
apenas 21% dos brasileiros usam preservativos – 31% 
menos do que a média de países desenvolvidos. 

Na Região Norte, Sr. Presidente Mão Santa, a 
minha Região, temos um drama ainda muito maior: 
muitos ribeirinhos, indígenas e agricultores familiares, 
que vivem isolados na floresta, na beira dos rios, vão à 
cidade comprar alimentos e equipamentos necessários 
à sua manutenção e sobrevivência, entram em contato 
com a doença na cidade e a transmitem às suas com-
panheiras em suas aldeias e comunidades.

Como o acesso ao atendimento médico nesses 
locais é bastante precário – apesar da indicação de 
médicos, como os da Marinha, que levam navios de 
esperança a esses locais; como o Programa Aciso, 
do Exército, que leva também os médicos; e equipes 
médicas do Estado, que vão ao baixo Rio Branco – , 
a maioria dos infectados por doenças venéreas que 
moram em região isolada na Região Norte demoram 
muito para diagnosticar a doença.

A sífilis é uma doença que chama a atenção dos 
médicos por ser a única doença venérea a reunir duas 
características temerosas: sintomas que podem pas-
sar despercebidos e alta capacidade de transmissão. 
Estamos correndo o risco de ver a sífilis virar no Brasil 
uma epidemia grave, Srªs e Srs. Senadores. 

A sífilis é causada pelo Treponema pallidum, 
uma bactéria que se liga às células da pele e das mu-
cosas, tanto na pele do pênis como na mucosa vagi-
nal, onde ocorre mais frequentemente a introdução 
da doença. Portanto, é aí que a gente detecta a lesão 
primária da doença, o início da doença. Ela é transmi-
tida pela relação sexual.

O processo infeccioso pode durar até dez anos, 
e é interrompido com apenas uma dose de antibiótico. 
O cenário muda na etapa avançada, quando a bacté-
ria começa a matar os neurônios e a atacar o sistema 
nervoso dos pacientes. Em tal fase, o tratamento nem 
sempre é eficaz. Cerca de 10% dos pacientes morrem 
em decorrência da doença.

Até o surgimento da penicilina, em 1928, os do-
entes eram submetidos a tratamento inócuos ou tão 
nocivos quanto a própria doença, como banhos quentes 
e ingestão de mercúrio. Uma das primeiras notícias de 
infecção em massa causada pela doença foi em 1494, 
ano em que o exército do rei da França, Carlos VIII, in-
vadiu a Itália para conquistar Nápoles. O episódio ficou 
conhecido como A Guerra da Fornicação. Metade dos 
12 mil soldados foi vitimada pela doença, que recebeu 
até o apelido de mal francês. O nome sífilis surgiu 
em 1530, quando o médico e poeta italiano Girolamo 
Fracastoro (1478-1553), ao descrever a enfermidade, 
fez referência ao mito grego do pastor Syphilus, que 

amaldiçoou Apolo e foi punido com o que seria uma 
doença venérea. Isso o Mão Santa já deve saber. Eu 
não sabia, fui saber agora nesse estudo.

O diagnóstico da sífilis é simples e feito através 
de um exame de sangue. Se a doença não for trata-
da, pode levar o paciente à morte ou até à loucura. 
As fases graves e tardias da doença enlouquecem os 
pacientes.

Felizmente, Sr. Presidente, Senador Mão Santa, 
ela é facilmente curável nos primeiros estágios. Como 
V. Exª sabe, uma única injeção intramuscular de pe-
nicilina curará a pessoa que está infectada há menos 
de um ano. Outras doses são necessárias em pessoas 
que já têm a doença há mais de um ano. Para pessoas 
que têm alergia à penicilina, existem outras opções, 
outros antibióticos que podem também fazer o trata-
mento que mata a bactéria e previne os danos futuros. 
Porém, o que já foi lesado, a lesão que o Treponema 
causou, esta não pode ser revertida.

Como não há perspectiva de desenvolvimento 
de uma vacina a curto prazo, a prevenção recai sobre 
a educação em saúde: uso regular de preservativos, 
educação em saúde nas escolas, diagnóstico precoce 
em mulheres em idade reprodutiva e nos seus parcei-
ros, e realização do teste de sangue em mulheres que 
pretendem engravidar.

Precisamos estar atentos a esse problema, Se-
nador Mão Santa, porque ele pode se tornar uma 
epidemia. O que mais ajudará a diminuir o número de 
casos de sífilis é a prevenção. Oferecer disciplina de 
educação sexual nas escolas, fazer campanhas de 
prevenção através do rádio e da televisão podem ser 
maneiras de conseguirmos diminuir essa catástrofe 
que pode tomar conta do Brasil.

Era isso o que eu tinha a dizer, chamando a 
atenção para o fato de essa doença ter aumentado 
assustadoramente no último ano.

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

Convidamos para usar da palavra, por cessão de Gil-
berto Goellner, o Senador Jayme Campos, do DEM.

Senador Jayme Campos é uma das vidas políti-
cas mais brilhantes deste País e, com certeza, do seu 
Partido, o DEM, empresário vitorioso e político ícone.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senado-
res, antes de mais nada, quero falar da minha alegria 
e do meu contentamento por rever V. Exª presidindo 
esta Casa uma vez mais. Lamentavelmente, V. Exª 
não foi feliz e vitorioso nas últimas eleições do dia 3 
de outubro, mas tenho certeza absoluta de que o povo 
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brasileiro, indiscutivelmente, reconhece o trabalho ex-
traordinário que fez aqui no Senado Federal. E espero 
que o povo do Piauí – essa valorosa população bra-
sileira – faça uma reflexão no futuro e entenda que a 
eleição do Mão Santa – e não tenho dúvida – o povo 
do Piauí iria ganhar muito, especialmente com a sua 
representação aqui nesta Casa do Senado. Portanto, 
como seu colega, como seu admirador, eu o cumpri-
mento na certeza absoluta de que a sua passagem 
por esta Casa, indiscutivelmente, V. Exª vai também 
ficar registrado nos Anais como sendo um dos mais 
competentes, eficientes, acima de tudo, e éticos Se-
nadores do Brasil nestes últimos anos. 

Meus cumprimentos, Senador Mão Santa, por 
sua luta e por sua bravura. V. Exª nunca se curvou 
diante daquilo que não eram suas convicções. Muito 
pelo contrário. Nunca abriu mão, aqui foi claro em seu 
posicionamento. Por isso, quero aqui uma vez mais 
declarar que sou muito simpático a V. Exª, sou um 
dos maiores admiradores da sua pessoa. Parabéns, 
Senador Mão Santa.

Sr. Presidente, colegas Senadores, uma nação 
sempre emerge das urnas mais firme em seu alicerce 
ético e mais plural em sua representatividade política. 

O Brasil se fez uma sociedade íntegra em seus 
princípios democráticos. A cada eleição, o nosso País 
demonstra a sua insofismável capacidade de cons-
truir cenários positivos e mobilizar a comunidade em 
direção ao exercício da cidadania. Somos hoje uma 
democracia madura e consolidada. Nosso povo con-
quistou o direito de alterar pacificamente seu destino 
por meio da manifestação livre e soberana do sufrá-
gio universal.

De dois em dois anos, promovemos uma verda-
deira revolução em nossa estrutura política, elegendo 
os dirigentes dos Municípios, dos Estados e da Fe-
deração. O voto é o fio condutor das expectativas de 
nossa gente, às vezes convertendo sonhos em reali-
dade e, em outras, removendo antigas decepções da 
cena pública. Mas não há dúvida, o sufrágio alimenta 
esperanças e revigora a seiva democrática de nossa 
comunidade.

Nesse sentido, Sr. Presidente, gostaria de cum-
primentar o Governador Silval Barbosa, reeleito no pri-
meiro turno deste pleito em meu Estado, assim como 
desejar sucesso aos meus novos companheiros de 
bancada mato-grossense no Senado Federal, Pedro 
Taques e Blairo Maggi, ambos legitimados para tomar 
assento nesta Casa com expressiva votação.

Tenho a certeza de que todos os candidatos elei-
tos neste memorável embate cívico deram tudo de si, 
tanto no âmbito estadual quanto no federal, para de-
fender os interesses de Mato Grosso e do Brasil, pois, 

ungidos democraticamente, tornam-se doravante o 
coração do povo nas esferas do poder.

Peço vênia aos meus colegas para manifestar 
o regozijo com a vitória do meu irmão Júlio Campos, 
que retorna ao Congresso Nacional após vários anos 
em outras atividades na área pública e empresarial. 
Júlio Campos, Senador Mão Santa e Senador Augus-
to, depois de muitos anos que passou pelo Congresso 
Nacional, retorna como o Deputado Federal mais bem 
votado da Coligação Jonas Pinheiro, assim denomina-
da naquela oportunidade, uma coligação democrática 
do PSDB e PTB. 

Acho que a volta do Júlio para o Congresso in-
discutivelmente nos dá satisfação, alegria, mas, acima 
de tudo, saberemos reconhecer na pessoa dele, como 
Deputado Federal que já foi por duas vezes, Senador 
por Mato Grosso, Governador, Prefeito e agora De-
putado Federal pela terceira vez, não tenho dúvida 
alguma, um grande aliado do povo mato-grossense, 
sobretudo em grandes projetos de interesse nacional 
e em tudo aquilo que certamente possa beneficiar o 
povo mato-grossense.

Faz-se mister também elogiar a conduta heroica 
e devotada de nossos aliados nas eleições regionais. 
É digna de nota a coragem do candidato tucano Wil-
son Santos, que jamais desanimou ou esmoreceu na 
difícil disputa pelo Governo do Estado. Com essa mes-
ma bravura também se portaram nossos concorrentes 
ao Senado Antero Paes de Barros, do PSDB, e Jorge 
Yanai, do DEM, em Mato Grosso. Foram vencidos na 
disputa, mas jamais corromperam seus ideais ou tran-
sigiram com seus princípios éticos e morais.

Sr. Presidente, uma eleição limpa e honrada não 
produz vencedores ou derrotados; cria, isto sim, mus-
culatura política para que as novas gerações de elei-
tores sejam mais afeitas ao debate e à contraposição 
de ideias. O exercício democrático refina nossa voca-
ção plural e nos torna mais abertos à discussão dos 
temas nacionais, sem preconceitos ou sem pressu-
postos vencidos.

O processo eleitoral de 2010 ainda não se com-
pletou. Quis a sabedoria do povo brasileiro levar a dis-
puta presidencial para o segundo turno, permitindo ao 
eleitor conhecer melhor as propostas e a biografia de 
cada candidato.

Tenho a alegria de informar a este colegiado que 
o ex-Governador paulista José Serra sagrou-se vence-
dor nas urnas mato-grossenses com 44,16% dos votos 
apurados. Manifesto minha satisfação porque Serra 
conseguiu a vitória somente por seus méritos, por suas 
propostas e por sua inabalável crença no Brasil. 

Todas as estruturas eleitorais favoreceram a can-
didata adversária no primeiro turno, que contou com o 
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apoio do Governo estadual e da maioria das prefeitu-
ras. Serra e seus aliados tinham a seu favor apenas a 
vontade de transformar o País numa sociedade mais 
produtiva e justa. Mato Grosso entendeu a mensagem 
de Serra e deu-lhe a vitória.

Agora, tenho a certeza de que nosso candidato 
vai ampliar sua vantagem. No segundo turno, o poder 
da máquina eleitoral é relativizado e os eleitores pas-
sam a ter uma imagem mais clara dos concorrentes, 
que terão mais tempo para expor suas ideias e suas 
experiências na vida pública.

Serra tem uma carreira irretocável e é o candidato 
mais preparado para governar o País.

Sr. Presidente, Senador Augusto Botelho, sou oti-
mista por profissão, acredito que o Brasil emergirá das 
urnas como uma Nação mais equilibrada e justa. Creio no 
povo brasileiro e creio no processo eleitoral como fonte 
de renovação e aperfeiçoamento ético da Nação.

Por isso, quero concluir, Sr. Presidente, dizendo 
que desta feita venho uma vez mais a esta tribuna re-
novar as minhas energias na certeza absoluta de que 
o Brasil vive um dos momentos mais importantes da 
sua vida democrática, em que o povo foi sabiamente 
para as urnas escolher seus candidatos.

Espero que toda essa população, sobretudo aque-
la que deu a procuração para o seu candidato a Depu-
tado Estadual, Deputado Federal, Senador, Governador, 
Presidente da República, seja correspondida por meio 
de um trabalho sério, de um trabalho ético, e que, acima 
de tudo, possa traduzir realmente tudo isso em fatos 
concretos, principalmente buscando um país mais justo, 
em que possamos ter justiça social, mais educação, 
mais saúde e mais prosperidade para todos. 

Eu concedo o aparte ao Senador Mão Santa. 
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Jayme 

Campos, primeiro eu quero confessar uma gratidão 
que levarei daqui. V.Exª defendeu entusiasticamente o 
nosso nome para ser o companheiro de chapa de José 
Serra, representando, na visão de V. Exª, o Nordeste. 
Mas Deus escreve certo por linhas tortas. O importante 
é o seguinte: nós podemos fazer nossas as palavras 
de Napoleão: “Perdemos uma batalha, mas não per-
demos a guerra”. E V. Exª tem que comandar isso. Eu 
conheço o Partido de V. Exª, o Brasil o conhece. E o 
maior nome, hoje, do seu Partido é V. Exª.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Obri-
gado.

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Pelo histórico polí-
tico, três vezes Prefeito da sua cidade, Governador, Se-
nador brilhante, e de uma família que vem, geneticamen-
te, do pai – agora, Júlio Campos, com tanto serviços 
prestados, volta ao Congresso. V. Exª é maior do que os 
dois Mato Grosso juntos, é do tamanho do Brasil. V. Exª 

é o maior líder do DEM. V. Exª iguala-se a José Agripino 
aqui. Isso é na minha visão, que eu tenho direito de men-
surar. Pode o Rodrigo Maia acolá, mas é uma criança 
perto da grandeza de V. Exª. Ele deve tomar a benção e 
se aconselhar a V. Exª. Acredito que nós vamos ganhar. 
Porque surgem. Os líderes surgem. V. Exª surgiu neste 
plenário como o grande líder do DEM. O DEM que tem 
história, que tem presença. Não tem uns com isso tudo. 
A grandeza de Marco Maciel, mas ele está tombado, 
como eu também fui tombado nessa guerra. Então, V. 
Exª é esse grande comandante. E o próprio Napoleão 
Bonaparte dizia que o francês é tímido, mas com um 
grande comandante ele vale por cem. V. Exª é esse gran-
de comandante, hoje, desse partido, que tem história, 
que tem empatado e que está aí simbolizado pela virtu-
de de Marco Maciel, também tombado. Não é por aí. Mas 
eu vejo perspectivas invejáveis. Porque, segundo Napo-
leão Bonaparte, o francês é tímido, mas com um grande 
comandante, ele vale por cem. V. Exª tem que comandar 
esse partido. V. Exª foi vitorioso no Mato Grosso, V. Exª 
foi vitorioso. Então, José Serra tem que se encostar em 
V. Exª. V. Exª tem muita sabedoria. Não foi por ter lem-
brado do meu nome não. É porque o dia, a sua vida... E 
mais ainda: V. Exª representa... Olha, a coisa mais boni-
ta é filho. Eu vi os meus filhos combatendo, a família, e 
V. Exª traz no peito uma medalha muito maior do que 
esse botão de Senador: é o seu filho. Deus mandou o 
filho Dele para consertar o mundo, e V. Exª jamais vai 
fraquejar porque esse amor filial que V. Exª ... Você já 
olhou, Augusto Botelho, o retrato, o Filho, o Filho que está 
nos céus a nos encorajar? Então, eu quero dizer o se-
guinte: nós contribuímos para que tivesse o segundo 
turno, não é? Tombaram-nos, tombaram-nos abrupta-
mente. Isso é problema do Ministério Público, isso é pro-
blema da Polícia Federal, que estão subservientes, que 
estão sem moral, sem vergonha, os dois. Olha, rapaz, 
eu nunca fiz uma pesquisa, mas em trezentas pesquisas, 
trezentas feitas o ano inteiro por ele, eu estava eleito. E 
no fim foi um dilúvio de dinheiro. A chapa do concorrente 
é tão rica e tão poderosa que os três juntos têm mais 
dinheiro do que noventa cidades do Piauí. Eu estou di-
zendo. Isso, eu quero dar a minha contribuição. Não tenho 
frustração. Pelo contrário, eu já perdi eleições e já ganhei. 
Nunca perdi a dignidade e a vergonha. Está ali Rui Bar-
bosa, que perdeu mais do que eu. Então eu quero dizer 
e advertir que eu sou Senador da República. Isso não é 
democracia. É plutocracia. Meditem. Crie vergonha, Po-
lícia Federal, e crie vergonha, Ministério Público! Eu aqui, 
um Senador, estou dizendo. Botem a nota aí nos jornais: 
“Crie vergonha, Ministério Público! E crie vergonha, Po-
lícia Federal do meu Brasil!”. Olha, em trezentas pesqui-
sas feitas por eles na véspera, eu estava eleito. Um dilú-
vio de dinheiro, um dilúvio de corrupção. E ninguém pode 
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servir a Deus e ao dinheiro. Eu só servi a Deus na minha 
vida. A Deus. Como o filho Desse disse: “Eu vim ao mun-
do não para ser servido; para servir”. Um dilúvio. Só a 
chapa tem mais dinheiro do que noventa cidades do Piauí. 
Um dilúvio. Comprava era os dois lados. Em trezentas 
pesquisas feitas por eles, eu estava eleito. E, na véspera, 
Augusto Botelho, perdi a eleição. Isso eu não quero... Eu 
não vou entrar... Nada, porque não compete a mim. Com-
pete a mim exercer com grandeza o mandato de Senador, 
que V. Exª já atestou. Eu agradeço a V. Exª. Isso compe-
te agora à Polícia Federal e ao Ministério Público. É uma 
vergonha. É uma vergonha. É só fazer... Um dilúvio. Pri-
meiro, o Secretário não sei o quê, Padilha... Como é o 
nome? Esses secretários institucionais aí? Não, mas tem 
um nome na frente, o gaúcho, ficou lá tanto que destruiu 
a família dele. Apaixonou-se por uma mulher do Piauí, e 
levou o dinheiro e tudo, o patrimônio. É... Segundo os 
convênios de corrupção, há convênios de quatro milhões, 
ampliaram para dezenove e pagaram agora. Fetag. É um 
roubo. E, no final, essa derrama. Mas isso – eu só quero 
dizer – não é democracia, que nós estamos salvaguar-
dando. Aquela que Rui Barbosa... Isso se chama pluto-
cracia. Mas nós estamos combatendo. Mas isso tudo tem 
que ter sacrifícios, tem que ter – vamos dizer – esses 
sofrimentos, esses tombamentos, para uma salvação. 
Tem que ter mártires, como Marco Maciel, como Tasso 
Jereissati, como Arthur Virgílio, como eu e como outros. 
Eu quero dizer que nós propiciamos ao Brasil essa refle-
xão. E acabou, Luiz Inácio. Acabou essa onda vermelha 
no nosso País, essa onda do tripé da corrupção, da men-
tira e da incompetência. Agora nós – vamos dizer – tom-
bamos. Mas eu quero dizer que nós fizemos nascer a 
nova onda. Acabou a onda vermelha. Agora vai ser a 
onda do Brasil, a onda verde e amarela. Nós temos que 
salvar este País, porque os que aqui estão... E vou citar 
um fato. Não é comigo não. Olha, Deus me proporcionou... 
Mas medo não. Todo mundo me conhece. E vou falar 
aqui, a vergonha que tem este País. E quis Deus que 
fosse V. Exª. Por isso que eu aproveitei. Olha, Jayme 
Campos, na minha cidade, na cidade de Parnaíba, de 
que fui Prefeito, em que nasci, só saí para estudar e por-
que eu fui médico cirurgião, que me apelidaram, porque 
fui Deputado e porque fui Governador... Então, cheguei 
a Teresina com o nosso candidato a Governador, peguei 
um táxi aéreo e fui votar em Parnaíba. Entrei no colégio, 
um colégio que eu ajudara a construir, reformar, fiz a 
quadra. Olha, Jayme Campos, tu sabes o que é metra-
lhadora com baioneta? Em seguida, eu entrando e sor-
rindo, o coronel mandou. É isso. Eu me lembrei daquela 
música do Geraldo Vandré – aquela: “Vem, vamos em-
bora, que esperar não é saber...” –, que dizia que solda-
do com arma na mão não sabe o que faz. E eu ficava a 
meditar na minha cidade de Nossa Senhora da Graça, 

onde eu nasci, casei, tive filho, fui médico, fui cirurgião, 
peguei o aposto de “Mão Santa”. Só saí de lá porque o 
povo me elegeu Governador do Estado, porque o povo 
me elegeu Senador. Na minha cidade. E a sua, que eu 
sei. Olha, quando eu entrei, por acaso, baioneta – está 
entendendo? –, fuzil, três. Nem Beira-Mar foi tão apon-
tado. Isso eu só quero denunciar para o Brasil. Esse tira-
no que está aí. Acontece. Só tem uma salvação, Rui 
Barbosa disse: a lei e a justiça. Ó Brasil, só tem uma sal-
vação: Serra Presidente. Vamos enterrar essa onda ver-
melha. Ó imprensa, fraca, maldita, comprada, diga a 
verdade. Eu, na minha cidade, entrando no colégio, qua-
tro horas da tarde – está ouvindo, Cristovam? –, baione-
ta, o Exército – eu sou oficial da reserva –, mas baione-
ta, quatro. Foi aí quando a minha esposa disse: “Olha, 
vamos filmar”. Nem Beira-Mar. Para visitar uma urna. É 
esse, Cristovam. Larga essa porcaria de gente. Isso aqui 
ou só tem... Rui Barbosa, a lei e a justiça, só tem uma 
salvação: José Serra Presidente. Eu aqui, o melhor. Não 
vou dizer que sou o melhor, porque tudo é gente da Par-
naíba, da minha cidade. Ao entrar, para ver, olha, fuzil, 
baioneta e tudo, e eu ficava a meditar o que será deste 
País, a continuar com isso! A imprensa não presta, já 
está vendida. Ela não vai dizer isso. Você está entenden-
do? Atentai bem. Ô Cristovam, nem Beira-Mar ouviu. 
Fuzil, com a baioneta e os caras. Não há aquela música 
do Geraldo Vandré? Soldado na mão... Foi um coronel. 
Então, é essa a vergonha. Só há uma salvação. Nós va-
mos fechar essa onda vermelha. Olha que sou o Dr. 
Francisco, da mão santa, casado com mulher de lá, filha 
com mulher de lá, na minha cidade, onde fui Prefeito e 
tirei 93,8%. Baioneta e fuzil entrando... Que perigo! Pior 
que o Beira-Mar! Este é o País que nós vamos enfrentar. 
Só há uma salvação: é Serra Presidente. Então, muito 
obrigado e comande isso. Você não pode fugir. Eu vou 
para a aspereza das ruas e vou contar com o povo. E 
estou aproveitando para isso. Aí, eu imaginava a música 
do Geraldo Vandré: soldados com a mão. Eu? Rapaz, 
soldado, fuzil, eu sou só da reserva. Não podia dar um 
passo. O que será deste País na mão desse? A impren-
sa, essa já está submetida, corrompida e comprada.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Obrigado, 
Senador Mão Santa, pelo seu aparte. V. Exª tem toda 
a razão. Infelizmente, houve um jogo desigual. Essa 
prática também foi exercitada em Mato Grosso. Foi um 
verdadeiro derrame de dinheiro, mas, tenha certeza 
absoluta de que o aperfeiçoamento no campo jurídico 
e, sobretudo, no campo político, virá daqui a pouco.

O Brasil precisa necessariamente, urgentemente, 
ter um financiamento público de campanha e, acima de 
tudo, uma reforma eleitoral e política que nos permita 
acabar com essas excrescências, que, lamentavelmen-
te, muitas vezes mancha as eleições deste País.
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Portanto, Senador Mão Santa, os meus efusivos 
cumprimentos, na certeza de que V. Exª sempre con-
tinuará visitando-nos aqui, no Senado Federal, sobre-
tudo nos ajudando por meio dessas idéias fantásticas 
que tem, sempre defendendo bons projetos de lei na 
defesa dos interesses do povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente Augusto Botelho.

Durante o discurso do Sr. Jayme Cam-
pos, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Augusto Botelho.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido 
– RR) – De nada, Senador Jayme Campos. E parabéns 
pelo nome da sua coligação! O Senador Jonas Pinhei-
ro merece essa homenagem mesmo. O Brasil deve a 
ele a aprovação da lei referente às células-tronco. Ele 
fez depoimentos emocionados e lutou bastante para 
aprovarmos aquela lei sobre o uso de células-tronco 
em pesquisas.

Pela ordem de inscrição, tem a palavra a Senadora 
Níura Demarchi, do PSDB de Santa Catarina.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores aqui presentes, trago um 
tema que também considero relevante. Considero que, 
nesta Casa, nos últimos debates, nos últimos pronuncia-
mentos, falou-se muito sobre essa observação feita hoje 
pelos Senadores da República, que reflete o sentimento de 
todo o povo brasileiro: os brasileiros decidiram nas urnas 
que desejam o segundo turno. Para expressiva camada 
da nossa sociedade, essa é a certeza de que o projeto 
do poder do Governo Lula não é o bastante.

Os importantes avanços conquistados no período 
do Governo Lula, inclusive ressaltados pelo candidato 
José Serra, como, por exemplo, os programas sociais 
que ajudam tantos brasileiros, não serão cortados 
em seu Governo e, sim, melhorados, Sr. Presidente. 
E, neste momento, gostaria de lembrar que todos os 
avanços só foram possíveis com a austeridade pro-
movida pelo então Presidente da República, ex-Pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso, que, em seus 
dois mandatos à frente da Nação, saneou o Sistema 
Financeiro Nacional com o Proer, o que, apesar de 
tão criticado pelo PT de antes, foi o que garantiu nos-
sa resistência à crise econômica mundial. Assegurou 
ainda a sustentabilidade na gestão pública, com a Lei 
da Responsabilidade Fiscal.

Essas conquistas são tão alardeadas pelo PT de 
hoje no bojo das suas bravatas já tão conhecidas, que 
até virou um bordão nos programas humorísticos, Sr. 
Presidente, o bordão do “nunca antes neste País”. Ve-
jamos: precisamos ir devagar com esse andor.

Srªs e Srs. Senadores, com o segundo turno, está 
muito claro que boa parte da população teme o patri-
monialismo partidário que ronda o Palácio do Planalto. 
A máquina pública está sendo aparelhada em nome de 
um projeto de poder, e, ideologicamente, ainda tentam 
dividir o País em classes, o que é muito triste. Tentam 
dividir o País entre patrões e empregados, entre certas 
classes sindicalistas e outras classes sindicalistas, entre 
ricos e pobres, entre sindicalizados e não sindicaliza-
dos. Tentam até extirpar Partidos. É esse o sentimento 
que se apresentou dentro do Governo.

Calar a imprensa é tema de medidas provisórias, 
e subir em palanques, a fim de extinguir a oposição, 
não fere a liturgia do comandante do País. Mas, graças 
a Deus, Sr. Presidente, na democracia que elegemos, 
isso não é possível e não é aceitável. Todos devemos 
caminhar juntos. Patrões e empregados merecem do 
seu Governo a mesma atenção. Obedecemos à mesma 
lei e, principalmente, dependemos da mesma econo-
mia, que deve ser forte e participativa.

A geração de riqueza não é feita só pelo Estado, 
mas, sim, pelos atores que participam ativamente de 
uma sociedade. Não temos de reinventar a roda. Basta 
que tratemos de incentivar, adequadamente, os agen-
tes produtivos, pois, quando a economia está aquecida, 
aumenta a demanda por produtos, gerando-se novos 
empregos, que é a maior promoção da tão necessária 
e desejada distribuição de renda no Estado brasileiro.

O Estado, sim, deve promover, urgentemente, a 
infraestrutura necessária para avançarmos ao ritmo 
que a nossa economia requer. A geração de empregos 
depende de diversos fatores, tais como investimento 
na produção, aumento do consumo, crescimento sus-
tentado e educação de qualidade, tão procurada hoje 
e tão importante para o País. Aliás, a educação é um 
campo que espero ver avançar, e muito, no Brasil.

Então, Sr. Presidente, venho a esta tribuna, para 
chamar a atenção de todos os eleitores que atesta-
rão sua cidadania, mais uma vez, ao votar no segun-
do turno, porque há sinais claros que refletem uma 
partidarização do Estado nacional. Dos 1.219 cargos 
de Direção e Assessoramento Superior (DAS 5 e 6), 
aqueles que têm importância estratégica, 45% foram 
entregues a sindicalistas, entre os quais 82% são fi-
liados ao Partidos dos Trabalhadores. Desde o início 
do Governo do Presidente Lula, 6.040 servidores de 
carreira se filiaram ao PT; curiosamente, pouco tempo 
depois, 70% deles receberam promoções ou cargos de 
chefia. Dos 40 cargos mais cobiçados do Governo, os 
partidários do Presidente e filiados ao PT ocupam 22, 
controlando orçamentos anuais que, somados, chegam 
a R$870 bilhões, o que representa um quarto do PIB 
brasileiro. Isso equivale a dizer que 25% da riqueza 
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nacional, Srs. Senadores, está sob a administração 
direta dos quadros partidários e ligados a sindicatos 
e a centrais sindicais.

É preciso lembrar que, de acordo com o próprio 
Governo, em julho do ano passado, havia cerca de 80 
mil cargos, funções de confiança e gratificações no 
Poder Executivo federal; desses, 47,5 mil eram cargos 
e funções da administração direta, autárquica ou fun-
dacional, que poderiam ser preenchidos discriciona-
riamente pelo Presidente da República. Um verdadeiro 
exército de cabos eleitorais!

É natural, sabemos, preencher os cargos de con-
fiança com pessoas ligadas ao partido do Governo, 
mas não é natural que não haja critérios transparentes, 
de conhecimento da sociedade brasileira, para que o 
preenchimento dessas vagas seja feito realmente com 
níveis técnicos adequados. A cada governo, existem 
mudanças, o que significa que cada governo adapta 
os critérios para essas indicações. E o PT adaptou 
muito bem. Em 2003, a Casa Civil passou a concen-
trar a nomeação de todas essas pessoas, o que era 
uma coisa inédita: as nomeações eram dispersas, 
iam para a Presidência, para os Ministérios e outros. 
Também não é natural que a noção de serviço públi-
co seja substituída, nos escalões superiores da buro-
cracia federal, pela fidelidade ao projeto de poder de 
quem quer que seja.

A esse respeito, aliás, até fazendo contraponto com 
essas denúncias, destaco o livro editado pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), no início deste ano, A elite dirigen-
te do Governo Lula, da Drª Maria Celina D’Araújo, que 
é cientista política, doutora e mestre em Ciência Política 
pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro 
(IUPERJ) e professora da PUC no Rio de Janeiro, além 
de pesquisadora e professora titular da FGV e da Univer-
sidade Federal Fluminense (UFF). Esse livro, Srªs e Srs. 
Senadores, constitui uma pesquisa inédita sobre o perfil 
da elite dirigente do País no âmbito do Poder Executivo. 
Até então, não havia trabalhos acadêmicos no Brasil que 
analisassem os efeitos das altas taxas de sindicalização 
e de partidarização de servidores públicos sobre a quali-
dade do funcionamento da máquina pública. Da mesma 
forma, não havia estudos sobre as profissões e a divisão 
social do trabalho na esfera de governo.

De acordo com o estudo da Drª Maria Celina, o 
próximo Presidente da República, seja ele quem for, 
vai herdar uma máquina governamental composta por 
pessoas altamente escolarizadas, com experiência 
profissional, em sua maioria provenientes do serviço 
público, com fortes vínculos com movimentos sociais, 
com partidos políticos, especialmente o PT, e com sin-
dicatos e centrais sindicais, principalmente a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT). Essa relação com 

partidos políticos e sindicatos já existia, Sr. Presidente, 
é uma relação histórica, mas foi ampliada demasiada-
mente e aprofundada no Governo Lula.

O estudo mostra que 45% dos ocupantes das 
Diretorias de Assessoramento Superior (DAS) 5 e 6 e 
dos Cargos de Natureza Especial (NES) no primeiro 
Governo Lula – e são 42,8%, no segundo mandato – 
eram filiados a sindicatos de trabalhadores. Da mesma 
forma, a presença de membros de centrais sindicais 
é expressiva: 10,6% no primeiro mandato e 12,3% no 
segundo mandato.

Não se trata, portanto, Srªs e Srs. Senadores, 
de servidores públicos desinteressados, imparciais e 
apartidários, como poderíamos ingenuamente supor, 
mas de um conjunto de cidadãos classificados no estu-
do “com níveis de participação e de inserção política e 
social muito acima dos que são praticados pela média 
da sociedade brasileira”.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho 
relativos a 2001, entre 498 sindicatos de servidores 
públicos filiados a centrais, 392 eram filiados à CUT. 
Segundo estudo da Professora Maria Celina, a cone-
xão entre os servidores públicos sindicalizados e a 
CUT está bem evidenciada como forte tendência do 
sindicalismo do setor público brasileiro desde a pro-
mulgação da Constituição de 1988.

Esses são dados curiosos, e chamo a atenção 
de V. Exªs para eles, porque a presença tão significati-
va de profissionais sindicalizados nas altas esferas do 
Governo é algo destoante em relação ao conjunto da 
sociedade brasileira, mesmo num Governo comanda-
do por um ex-sindicalista. De acordo com números do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
em 2006, o Brasil registrava uma taxa de sindicalização 
em torno de 18% num total de 17 milhões de traba-
lhadores, enquanto, no Governo Federal, essa mesma 
taxa está hoje ao redor de 40%.

Na opinião da Professora Maria Celina D’Araujo, 
que também é a minha opinião, os sindicalistas se 
aproximaram muito mais da política no Governo Lula. 
Isso é um indicador de democracia, não resta dúvida, 
porque os trabalhadores estão incorporados ao pro-
cesso político. Isso tudo já era esperado e, portanto, 
não é propriamente uma novidade. O que não se pode 
associar diretamente é o fato de que ser sindicalista 
leva uma pessoa a ser considerada competente para 
exercer este ou aquele cargo público. Então, importa 
saber se isso agrega impactos positivos para a vida do 
trabalhador brasileiro como um todo, porque a tradição 
do Brasil é de muito corporativismo e de patrimonialis-
mo, de se apropriar privadamente do Poder Público.

Sempre se poderá dizer que não é bem assim, 
pois se tratava de gente da melhor qualidade. Mas 
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a realidade mostra que, em nenhum outro grupo, o 
acesso a postos de chefia foi tão célere. Abro aspas 
para a fala do livro:

Quando Lula deu fim à diversidade de afiliações 
políticas que era respeitada nos outros governos de-
mocráticos, ele não apenas eliminou do serviço públi-
co uma vacina contra a intolerância e a radicalização 
política, como também comprometeu a vigilância da 
própria máquina. As instituições do estado passaram 
a ser subservientes aos interesses do governo do PT 
– e não do restante da população.

A Constituição Federal garante a qualquer pes-
soa, seja ela funcionária pública ou não, o direito de se 
filiar ao partido político que bem entender. O que a de-
mocracia não tolera, no entanto, é o apoio ao governo 
motivado exclusivamente pela filiação partidária.

A Drª Maria Celina é uma pioneira no meio aca-
dêmico brasileiro ao abordar de forma inédita o tema 
do aparelhamento do Estado brasileiro. Por esse mo-
tivo, gostaria de cumprimentar essa escritora estudio-
sa, essa doutora, desta tribuna do Senado. Trata-se 
de um excelente trabalho técnico, que vem à tona 
num momento muito oportuno, às vésperas de uma 
eleição presidencial, em que precisamos discutir a 
transparência da democracia brasileira, em que pre-
cisamos ter bem claro como os governantes gastam 
o nosso dinheiro, o sagrado dinheiro do contribuinte, 
e em que, sobretudo, precisamos discutir os critérios 
de preenchimento dos cargos de confiança, vis-à-vis 
a sucessão dos escândalos do Governo Lula.

Considerando este momento político tão impor-
tante que vivemos, eu não poderia encerrar meu pro-
nunciamento, Sr. Presidente, sem antes lembrar al-
gumas incoerências também do Partido que governa 
o País, esse mesmo Partido que se diz defensor da 
democracia.

Na verdade, o Presidente Lula e seu Partido se 
negaram a assinar a Constituição Cidadã de 1988; 
opuseram-se ferozmente a todos os governos que se 
seguiram ao fim da ditadura. Os poucos petistas que 
votaram pela eleição de Tancredo Neves no colégio 
eleitoral foram punidos. Lula denunciou o Plano Real 
como mera jogada eleitoreira e orientou seu Partido a 
votar contra todas as propostas que introduziram impor-
tantes mudanças na vida do País. Os petistas votaram 
contra a Lei de Responsabilidade Fiscal e, ao perderem 
no Congresso, entraram com uma ação no Supremo, 
a fim de anulá-la. As privatizações foram satanizadas, 
inclusive as do setor de telecomunicações, graças às 
quais hoje todo cidadão brasileiro pode ter seu telefo-
ne. Tudo isso, Sr. Presidente, foi feito em nome de um 
esquerdismo vazio e ultrapassado, que só prejudicou 
o povo brasileiro.

O pior não foi isso, mas a incoerência da prá-
xis política de Lula, que, ao chegar à Presidência da 
República, adotou programas contra os quais lutara 
anos a fio. Taxou os aposentados e pensionistas com 
a alíquota de 11% e se aliou a pessoas que sempre 
rotulou como representantes do atraso e dos interes-
ses mais espúrios do País.

Antigamente, o PT lançava e elegia candidatos, 
mas não fazia acordos, não participava de coalizões, 
não gostava de alianças. Era uma gente pura, ética, 
que, como faziam questão de dizer, não se mistura-
va com picaretas. Hoje, fazem os mais inimagináveis 
acordos, tudo para se manterem no poder!

O PT aprendeu depressa, Srªs e Srs. Senado-
res! Rapidamente, livrou-se de antigos companheiros 
e amizades problemáticas que incomodavam, gente 
da mais alta estirpe – não citarei nomes, pois é de co-
nhecimento público.

Então, essa é a realidade dos fatos, contra os 
quais não há argumentos. E, agora, querem nos em-
purrar uma candidata, diga-se, produzida pelo próprio 
Presidente Lula.

Deixo, portanto, uma reflexão, para que todos 
meditem sobre o que é melhor para o País. Aqui, que-
ro dizer uma frase que já ouvi no Senado Federal da 
parte de vários Senadores e que também é recorrente 
em todos os caminhos em que andamos pelo Estado e 
por este País: “O que mais preocupa não é o grito dos 
violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, 
nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio 
dos bons”. Quem disse isso foi Martin Luther King.

Faço este pronunciamento, Sr. Presidente, no 
intuito de cumprir aqui minha missão também como 
Senadora e de dizer da nossa preocupação de fato 
com o aparelhamento do Estado brasileiro dentro da 
administração pública federal.

Gostaria também de deixar aqui manifestamente 
um pedido da Senadora Selma Elias, que se despediu 
ontem desta Casa. Quero parabenizá-la desta tribuna, 
porque ela foi convidada pelo Governador Leonel Pa-
van para exercer a função de Secretária de Estado da 
Articulação Nacional e lá, com certeza, fará um grande 
trabalho. Ela me pediu também que, em parceria, eu 
comunicasse, mencionasse aqui uma preocupação 
com relação aos portos catarinenses. Estive, inclu-
sive, com S. Exª em uma das reuniões. Brevemente, 
encontraremos o Ministro que cuida dessa Pasta, o 
Sr. Pedro Brito, que deverá atender a nova Secretária 
de Articulação do Estado de Santa Catarina, especial-
mente a respeito de um projeto sobre o qual gostaria 
de fazer um relato, se V. Exª me permitir – ainda tenho 
tempo para fazê-lo.
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O porto de Imbituba está localizado no litoral sul 
catarinense, a noventa quilômetros de Florianópo-
lis, e está em posição estratégica para atender parte 
considerável do Estado de Santa Catarina e a região 
norte do Rio Grande do Sul. O porto foi construído em 
uma enseada aberta para o mar, o que lhe garante, 
ao mesmo tempo, águas abrigadas e profundas. Além 
disso, há grande possibilidade de expansão do porto 
em razão do espaço disponível para a ampliação de 
suas instalações.

Hoje, o porto dispõe de três berços de atracação 
com onze metros de calado, por onde atualmente são 
transportadas cargas de granéis sólidos e líquidos, 
congelados, contêineres e cargas em geral. Além dis-
so, está ligado, por meio de duas vias pavimentadas, à 
rodovia BR-101, uma das principais do Brasil. É de se 
destacar ainda que 229 quilômetros de ferrovias ligam 
o porto às cidades de Tubarão e Criciúma.

O porto de Imbituba tem potencialidade para ser 
o principal terminal de cargas da Região Sul do Bra-
sil, porque permite significativos ganhos, em termos 
de produtividade, para Santa Catarina e também para 
considerável parte do Rio Grande do Sul. No entan-
to, para que o porto possa fazer uso de todo o seu 
potencial, faz-se necessária a ampliação do calado, 
Sr. Presidente, para quinze metros. Dessa maneira, 
seria permitida a atracação de navios da classe Post 
Panamax, com até trezentos metros de comprimento. 
Para que seja possível essa ampliação, é fundamental, 
todavia, que aprovemos, no âmbito do Congresso Na-
cional, o Projeto de Lei nº 6, de 2010, que abre crédito 
suplementar no Orçamento para a dragagem de portos, 
entre os quais está o porto de Imbituba.

Aqui, quero fazer a voz da Senadora, que hoje é 
Secretária, no sentido de apoiarmos a iniciativa e de 
promovermos a célere tramitação dessa legislação, 
para ampliar e ajudar o porto de Imbituba. Lá há um 
grande Prefeito, Beto Martins, e também a Secretária 
Selma Elias, que teve uma grande participação nes-
ta Casa.

Sr. Presidente, eram essas minhas pondera-
ções.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Parti-

do – RR) – Senadora, V. Exª será atendida, dentro das 
normas da instituição, nesse pedido feito agora. 

Com a palavra, pela ordem de inscrição, nosso 
Senador Mão Santa, a enciclopédia da Casa. 

O Senador Mão Santa é muito querido lá no meu 
Estado de Roraima. Quando ando por lá, ouço as pes-
soas falarem muito nele; as pessoas o admiram tam-
bém por seu conhecimento, por sua sabedoria, como 
eu também o admiro. 

Com a palavra, o Senador Mão Santa, Senador 
do Piauí. 

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Augusto Botelho, que preside esta reunião, parlamen-
tares presentes, brasileiras e brasileiros que nos acom-
panham pelo sistema de comunicação do Senado da 
República, primeiro quero defender aqui um requeri-
mento de condolências pela morte de um político que 
faleceu na minha cidade de Parnaíba: Gerardo Ponte 
Cavalcante, que é dessa geração antiga em que po-
lítica tinha ética. 

Gerardo Ponte Cavalcante teve uma longa vida. 
Isso já o identifica. 

Cristovam Buarque, está no Livro de Deus que 
aqueles de quem Deus gosta, aqueles que Deus ama, 
os bem aventurados, recebem de Deus uma vida longa 
e, durante toda essa vida, têm clarividência, exercem 
suas atividades e vivem felizes. Então, ele já foi um 
desses escolhidos por Deus: teve uma longa vida. 

Ele foi eleito oito vezes vereador na cidade de 
Parnaíba. O nome dele é Gerardo Ponte Cavalcante, 
mas era conhecido por Gerardo Cearense. Ele era um 
desses muito cearenses que, nas brabas secas do 
Ceará, dirigiu-se ao Estado vizinho, onde há água – 
Parnaíba é banhada pelo rio Igaraçu, um dos braços 
do rio Parnaíba. 

Gerardo Cearense, como era conhecido na inti-
midade, foi muito importante no início da minha car-
reira política. Ele foi vereador várias vezes, chegou a 
presidir o partido a que eu pertencia, foi Presidente da 
Câmara. E eu, querendo homenageá-lo em vida, esti-
mulei meu Vice-Prefeito, Francisco das Chagas Caldas 
Rodrigues, cuja esposa era carioca, a prolongar sua 
estadia no Rio de Janeiro, cidade onde iria passar as 
festas de fim de ano, e viajei para que ele assumisse 
a prefeitura.

Há até um estádio que eu tinha construído e que 
chamam de Mão Santa. Não fui eu que o denominei 
assim. Num desses momentos em que ele ficou na 
prefeitura, que eu tinha a satisfação de lhe transferir 
quando viajava, ele botou lá o nome de Mão Santa. 

Mas ele construiu uma família ilustre: Valdeci 
Ponte Cavalcante, Raimundo Ponte Cavalcante, Ade-
laide Ponte Cavalcante, Reginaldo Ponte Cavalcante, 
Rejane Ponte Cavalcante, Gerardo Ponte Cavalcante 
Júnior. Esse Valdeci é empresário, advogado brilhan-
te, e é o diretor-presidente, muito competente, da Fe-
comércio do Piauí, um realizador. O Gerardo também 
chegou a ser delegado – foi nomeado por Petrônio 
Portella. Foi prefeito de Parnaíba. Então, sua morte é 
motivo de pesar. 
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Eu diria só uma particularidade daquele tempo: ele 
me testemunhava que tinha mais de trezentos afilhados, 
e em relação aos afilhados que tinha, obedecia o que 
prega a Igreja cristã: ele era um verdadeiro pai para 
orientar aqueles dos quais ele se tornava padrinho.

Mas essas notas de falecimento me fazem, Au-
gusto Botelho, meditar sobre a Bíblia, sobre uma de 
suas partes. Eu sei que ela é cheia de encantamen-
tos e de diretrizes, mas há uma passagem que muito 
me comove. Abro sempre a Bíblia quando vou a um 
necrotério, quando um amigo falece. Lembro algo es-
crito em Cohelet. 

Cohelet começa logo assim, Presidente Augus-
to Botelho: ninguém tem mais conhecimento do que 
eu, mais sabedoria, eu sou filho de Salomão e neto 
de Davi. Meu avô Davi e meu pai Salomão me ensina-
ram muito e tive preceptores. Então, ninguém melhor 
do que eu para explicar as coisas da vida. Tive gado, 
mais do que estrelas no céu; terras que minha visão 
não atingia; castelos, ouro, prata; mulheres, mais de 
mil – está ouvindo, Cristovam Buarque? Cohelet, no 
Eclesiástico. Mulheres, mais de mil – eu só tenho uma, 
mas vale pelas mil dele: Adalgisinha.

Então eu quero dizer o seguinte... E ele dizia: 
ninguém sabe mais do que eu interpretar a vida – está 
ouvindo, Cristovam? Aí ele diz: tenho observado que 
tudo é vaidade, é querer pegar o vento com a mão. 
Até a sabedoria – aqui está o símbolo da sabedoria 
de hoje, Cristovam Buarque... Eu tenho visto... Aten-
tai bem à forma como ele descreve. Mas eu tenho ob-
servado que às vezes ele morre néscio, fica caduco 
– chamávamos assim, mas hoje a medicina botou um 
nome bonito: Alzheimer. Até a sabedoria a que ele se 
curvava... É bom, mas na observação dele... Ele tinha 
visto que sábios se tornavam... Ficavam sem sabedo-
ria no final da vida. E tudo é vaidade, é querer pegar 
o vento com a mão. 

O bom mesmo é comer bem, beber bem e fazer 
o bem. Isso é o que ele disse. Você vai ver, Cristovam, 
que isso que eu estou dizendo é verdade, mas não 
numa festa, numa boda, num aniversário, mas quan-
do você fizer o velório de um amigo. Diante do amigo, 
você vai ver que tudo é vaidade.

Nasce nu e há de virar pó. Então, faço essas in-
terpretações aqui para dizer do significado de Gerardo 
Ponte Cavalcante, o exemplo que ele foi, a família que 
ele construiu. E só a Bíblia nos orienta sobre o valor e 
o sentido da vida. Então, receba este pesar, que não 
é só da sua família, não é só da Parnaíba, não é do 
Piauí, é do Ceará, é de todos nós, cristãos. 

Fica seu exemplo de grandeza e de família. Árvo-
re boa dá bons frutos. Todos são importantes. E esse 
Valdeci Ponte Cavalcante é hoje um dos homens de 

maior valor do Estado do Piauí, é respeitado em todo 
o Brasil por seu saber jurídico na área do Direito do 
Trabalho e por sua capacidade de liderança, é um líder 
da Federação do Comércio do Piauí e do Brasil.

Então, receba, em nome do Piauí, o nosso pesar. 
Vou oficializar o documento.

Mas, Cristovam Buarque, aqui estamos. Cristo-
vam, atentai bem! Quantos anos V. Exª tem?

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF. Fora do 
microfone.) – Sessenta e seis.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Sessenta e 
seis. Eu tenho sessenta e sete. Nós acreditamos em 
muitas coisas, em muitos valores, no estudo, que leva 
à sabedoria, nas virtudes. 

E eu quero dizer o seguinte. Eu posso dizer aqui, 
Cristovam, algo que disse aquele que foi o maior líder 
cristão da história da humanidade, sem o qual nós não 
teríamos nem conhecido Cristo. Cristo viveu pouco, 
Cristo não escreveu, e ele foi um soldado, lutou, foi 
um bravo. Ele pregou muito, ele discursou muito, ele 
escreveu, está na Bíblia: é o Apóstolo Paulo. Então, 
Cristovam, o Apóstolo Paulo, que também teve uma 
longa vida, é um bem aventurado de Deus. No fim da 
sua vida, ele, que pregou, que escreveu, que falou, 
que propagou a vida de Cristo... Por isto é que nós 
somos cristãos: porque ele foi o maior propagador, 
sem ele não seríamos cristãos. Ele sofreu muito, jo-
garam pedra nele, prenderam-no, crucificaram-no de 
cabeça para baixo. No fim, ele disse: percorri minha 
carreira, preguei e guardei a minha fé, combati o bom 
combate. Eu posso dizer as palavras do Apóstolo Pau-
lo para Parnaíba, para o Piauí e para o Brasil: percorri 
minha careira, preguei e guardei minha fé, combati o 
bom combate. 

E quero dizer o que entendo, e entendo bem: 
eu sou povo, e a democracia é do povo. Eu entendo 
as coisas. Foi o povo que criou a democracia. Então, 
foi o povo, insatisfeito com o governo... A história do 
mundo sempre teve absolutismo: rei aqui; no oriente, 
chamava-se faraó.

E tinha um que dizia: L’état c’est moi, o Estado 
sou eu, eu faço o que quero. E aquilo era muito bom 
para o rei, para a mulher do rei, para os filhos do rei 
e para os puxa-sacos do rei, que viviam no palácio. 
O povo sofria, o povo era esquecido, abandonado e 
desprezado. 

Mas o povo resistiu, foi às ruas e gritou: liber-
dade, igualdade, fraternidade. Esse grito é que fez 
caírem os reis todos do mundo. Então, foi o povo que 
a construiu, ela é criação do povo. E um homem do 
povo, que chegou à Presidência por esse regime, de-
finiu essa democracia como o governo do povo, pelo 
povo, para o povo: Abraham Lincoln. Ele libertou os 
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escravos, esteve numa guerra, e disse: este país não 
pode ser meio livre e meio escravo. Então, é essa a 
democracia a que nós somos fiéis. 

Eu sei da força que representamos, mas a gente 
tem essa convicção. Eu fui Senador do Piauí, do Bra-
sil, mas fiel à democracia, fiel ao povo, que é o pai e o 
dono. Como quiseram me comprar! Se eu quisesse, eu 
seria o homem mais rico do Piauí. Como fui tentado! 
Mas os nossos valores...Ô Cristovam, nossos valores 
são outros, nos quais acredito e creio.

Eu aprendi, na própria Igreja católica, o seguin-
te: não se pode servir a dois senhores, não se pode 
servir ao dinheiro e a Deus. Eu sempre servi a Deus, 
a Deus.

O Filho de Deus veio ao mundo e disse: vim não 
para ser servido e sim para servir. Então, foi aí, no 
exercício da nossa profissão, que servimos. E aqui 
estamos. Digo que combati o bom combate: pela de-
mocracia.

Quero dizer, Senador Cristovam Buarque... Não 
sei onde V. Exª estava, mas eu nasci em 1942, quando 
este país vivia a ditadura de Vargas. Era um homem 
bondoso, um sábio, ditador bom. Mas lemos um livro 
que expressa que, mesmo ele sendo bom, a ditadura 
não é boa: está em Memórias do Cárcere, um dos 
melhores livros da literatura que reflete isso. 

Depois, tivemos outra ditadura militar e, nessa, 
quero dizer... Augusto Botelho, não sei onde o Cristo-
vam estava, mas, em 1972, em plena ditadura, Elias 
Ximenes do Prado, um líder cujo filho V. Exª conhe-
ceu... Não é, Cristovam Buarque? Conquistamos a 
prefeitura de Parnaíba, a maior cidade, nós a tomamos 
da ditadura, antes de Ulysses – Ulysses foi em 1974. 
Em 1972 escrevemos uma das mais belas páginas da 
democracia: tomamos a prefeitura da cidade de Par-
naíba do partido da ditadura – em 1972; Ulysses foi 
em 1974, o anticandidato.

Então, é longa e sinuosa a nossa coerência. 
E queremos dizer que sei das coisas. Realmente, 

é estranho, Cristovam Buarque. Pesquisas: nós sabe-
mos que elas são verdadeiras, porque elas são o casa-
mento da estatística com a matemática, nós acredita-
mos nelas. Eu devo ter ganho em trezentas pesquisas 
no Piauí, até na véspera. Eu não fiz, não paguei, não 
tenho nem dinheiro para pagar uma pesquisa, mas 
aí, de repente, uma chapa... E o Nordeste está aí... A 
chapa que nos tirou é mais rica do que 90% das cida-
des do Piauí. O candidato a Senador, o substituto e o 
outro, se juntar o dinheiro, eles têm mais do que 90%. 
Além de o governo ter despachado para lá – não o 
conheço, conheço-o de nome – um secretário institu-
cional, Alexandre Padilha. De tanto ele ir lá, tanto ir lá, 
parece que ele se embeiçou por uma bela piauiense 

e destruiu a própria família – para você ver como é o 
negócio! E corrupção inimaginável em convênios, di-
nheiro entrando fora de época... Eu nunca vi!

Ô Cristovam, olha para cá, quem está falando foi 
um homem que, em 1972, combateu... Eu li o Elio Gas-
pari, nós lemos Memórias do Cárcere, de Graciliano 
Ramos, sei o que é ditadura, mas nós vivemos hoje 
numa pior. Atentai bem! Os militares, em 1972... Nós 
disputamos e tomamos do partido deles a prefeitura da 
maior cidade, de Parnaíba, Elias Ximenes, eu. 

Hoje, olhem, despacharam esse gaúcho para lá, 
e ele até se embeiçou com uma piauiense que, com 
todo o respeito, deve ser uma bela piauiense, e des-
truiu a própria família. Eu sou daqueles de Deus que, 
quando mandou o Filho dele colocou-o numa família: 
Jesus, Maria e José. Rui Barbosa disse que a pátria 
é a família amplificada. O homem destruiu a sua pró-
pria família para nos destruir. Aliás, ele deve estar em 
boas mãos. Deve ser uma bela guria para o sujeito ficar 
tresloucado. O seu maior patrimônio, Augusto Botelho, 
é a família, a sagrada família. 

Sim, mas foi corrupção de convênio e dinheiro. 
Olhem, atentai bem: o Ministério Público não existe 
mais. Hoje, ele é subserviente e a Polícia Federal tam-
bém. Quem está dizendo... E eu vou dizer uma cena 
não é por mim não, é pelo Brasil. Como Nabuco aqui 
dizia, como Castro Alves: “Oh, Deus, até quando?” 

Então, quero dizer que não é isso não. Eu estou 
feliz. Olhem, eu sou tão feliz! Cristovam, nós já fomos 
muitas coisas. Eu sou mais velho do que você. Muitas 
e muitas coisas para chegar aqui. Mas uma coisa que 
eu quero é sair bem das coisas e nisso eu já fui muito... 
Vocês também já foram. Você passou por faculdade e 
universidade. Quis sair bem, não é isso? No Governo, 
sair bem. Você, Augusto, na Medicina, na Santa Casa, 
no Rotary. Sair bem. E eu saio... Hoje, muitos já reco-
nheceram o atestado... Então, é sair bem. Eu sinto o 
povo agradecido pela nossa contribuição. Eu vi gente 
chorar no Brasil. Então, saí bem, não há motivo.

Mas, são dados. A pesquisa não é verdadeira? 
Trezentas, na véspera, você está na frente folgadamen-
te. Essa Polícia Federal não funciona, não. Eu estou 
denunciando. Não estou precisando dela, não. Eu sou 
médico cirurgião, profissional, aposentado, ex-gover-
nador, tenho aposentadoria, tenho uma vida, mas eu 
estou denunciando pela Pátria. Não é por mim, não. Eu 
estou feliz. Nós já conversamos, não é, Augusto? 

Olha, como é que, na véspera da eleição, você 
está folgado, sete pontos, dez... e puff! Isso não é de-
mocracia, Cristovam. V. Exª tem a sua missão, eu es-
tou satisfeito. V. Exª é a pureza, é a decência. Isto aqui 
continuará grandioso. Homens como V. Exª, como eu, 
como Rui Barbosa, todos nós temos que passar. O 
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Paulo Brossard também não se reelegeu. Você sabe 
que Gilberto Freyre – Gilberto Freyre! – enfrentou isso. 
Joaquim Nabuco! Então, nós estamos nesse time. Eu 
estou no time de Joaquim Nabuco, eu estou no time 
de Gilberto Freyre – V. Exª conhece, é de Pernam-
buco –, eu estou no time do Paulo Brossard, que foi 
destroçado. 

Então, quero dizer só o seguinte: só a chapa que 
nos ganhou tem mais dinheiro do que 90% das cida-
des do Piauí. Eu nunca vi! Olha, se comprou, foram os 
dois lados. Eu nunca vi!

Piripiri, a cidade do maior humorista, tem dois 
políticos que são chefes, todo mundo conhece. Nem 
Deus, que prega amor, uniu-os. Nunca! Nunca! Nunca! 
E os dois estavam com a chapa. Quer dizer, o amor 
de Deus não os une, mas o dinheiro do cão os uniu. 
Você entendeu como é o negócio? 

Isso não é democracia, isso é plutocracia. Estou 
errado, professor? 

Quase todas as cidades, coisa que Deus nunca 
uniu... 

Você sabe como é a política interiorana? Você 
governou somente aqui, mas tem noção de Pernam-
buco, daquelas rixas. Deus não os unia por amor, mas 
o dinheiro os uniu. Os dois lados estavam juntos. Você 
entendeu como é feio? Foi o dinheiro. 

Só quero dizer que isso não é democracia, isso 
é plutocracia. É só um recado. E denunciaram este go-
verno, que não pensa, que é irresponsável, que não 
sabe... O primeiro ato de insensatez foi tirar Cristovam 
Buarque, e se seguiram... 

Vou contar só um quadro para que fique aqui. A 
imprensa não dá publicidade, a imprensa, eu conheço, 
é vendida. Cristovam Buarque, em Teresina, eu peguei 
um avião e fui votar na minha cidade. Olha, Cristovam 
Buarque, tinha um colégio, eu entrei e fui ver uma qua-
dra que eu tinha feito. Olha a música do Geraldo Vandré, 
Pra não dizer que não falei das flores, que diz: 

Há soldados armados
Amados ou não
Quase todos perdidos
De armas na mão
Nos quartéis lhes ensinam 
Uma antiga lição:
De morrer pela pátria
E viver sem razão...

Tudo muito bem. Eu sou oficial da reserva, eu fiz 
o CPOR, mas eu entrei na minha cidade, dos meus 
avós, em que eu nasci, em que Adalgisa nasceu, qua-
tro filhos, em que eu só saí para estudar; e, depois, 
porque me elegeram Governador do Estado, fui para 
Teresina; me elegeram Senador, vim para cá. Olha, fuzil 

com baioneta: quatro! Está ouvindo, Heráclito? Isso é 
o que quero lhe contar – o Heráclito vai entrando. Eu 
entrando para ver uns votos, Heráclito, fuzil com baio-
neta... Nem com o Beira-Mar eu vi isso. Eu nunca... 
Fui tudo, fui Governador, fui autoridade, nunca agredi 
ninguém. Ganhei eleição, perdi eleição. Olha, com fuzil, 
com baioneta para cima de mim. Quatro! Nem com o 
Beira-Mar eu vi isso.

Então, está aqui, isso está voltando. Este é o País 
que eu quero que se evite. Eu sei que tem mártir, so-
frimento, o Heráclito foi um deles...

Mas, Heráclito, eu não sei o que você sofreu. 
Olha, está ouvindo, Heráclito? Apontaram fuzil com 
baioneta, eu visitando. E não apontaram, não! Percor-
reram assim, porque eu tinha que sair. Meia hora, está 
entendendo? Armada.

Este é o País que se espera se este Governo 
continuar. 

Então, eu estou muito satisfeito, porque Deus me 
deu esse quadro para eu contar. Esse fui eu, na minha 
cidade. Aí, quando a Adalgisa disse: “eu vou filmar”, 
eles... Quer dizer, tudo escolado, está ouvindo? O co-
ronel que mandou. “Vou filmar.” Aí ele disse: “É, mas 
como ele é querido!”, porque o pessoal... Olha, você 
entendeu? Mas eram quatro. Você já teve essa cena, 
ô Cristovam? Na ditadura, você já teve? Armados de 
baioneta, de fuzil. Cada passo que eu dava, atrás... 
Está ouvindo, Botelho? Na minha cidade! E eu ficava 
a imaginar, ô Zezinho, este País com essa gente. Eu, 
oficial da reserva, médico, cirurgião, de lá, Prefeito, De-
putado, Secretário de Saúde, Governador, Senador da 
República. O que será deste País com essa gente? 

É isso, Cristovam. Isso que eu estou dando. Aqui, 
eu me lembrei do Geraldo Vandré. Eles, os federais, 
essa corrupção e isso. Mas combatemos o bom com-
bate, e este País teve a oportunidade, a reflexão, de 
um segundo turno. 

O Rui Barbosa, na sua experiência, na sua histó-
ria, disse que só tem um caminho e uma salvação: é a 
lei e a Justiça. Ele era homem da lei. E está certo. Eu 
acho e entendo que a Justiça é uma instituição divina 
quando Deus deu as leis para Moisés; entendo que é 
uma instituição divina quando o filho de Cristo disse: 
“Bem-aventurados os que têm fome e sede de Justiça, 
porque eles serão fartos”, “Bem-aventurados os que 
são perseguidos por causa da justiça, porque deles é 
o Reino dos céus!”; e quando Aristóteles disse: “Que a 
coroa da Justiça brilhe mais do que a do rei, mais alta 
do que os santos”; e quando Montaigne disse que a 
justiça é o pão de que mais a humanidade necessita. 
E Rui disse, inspirado nisso: “Só há um caminho, uma 
salvação, a lei e a justiça”.
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Quero dizer agora: para este País, só há uma 
maneira, acabar com essa onda – nem é uma onda, 
é um tsunami vermelho – da mentira, da corrupção 
e da incompetência. Focalize aqui! Pela onda verde-
amarela do nosso Brasil. 

O Cristovam quis mudar os dizeres da Bandeira 
para “educação é progresso”. Mas está aí esta filoso-
fia positivista dos homens que construíram esta Pátria: 
Ordem e Progresso. 

Temos, ô Zezinho, que é o povo – atentai bem! 
–, que sair dessa onda desgraçada vermelha, insegu-
ra, intranquila dos aloprados, que assaltam, roubam, 
compram e tomam mandatos. 

Isso não é democracia, é plutocracia. Atentai 
bem! 

E devemos andar agora, brasileiras e brasileiros, 
na onda verde-amarela. Salve o Brasil! Só tem um ca-
minho, uma salvação: a eleição de José Serra, porque 
ele é o melhor, é o mais digno, é o mais preparado, é 
o mais sofrido, é entendedor. 

Olha, Heráclito, na minha cidade, com baioneta 
e tudo, eu não podia dar um passado. Então, é isso 
o que quero aqui. Por isso mesmo, disseram: “Temos 
que tirar. Não aguentamos mais o Mão Santa!”. Mas, 
Heráclito, vou para as asperezas das ruas, de onde 
vim. Sou povo. Foi o povo que gritou: “Liberdade, igual-
dade e fraternidade”.

Agradeço aos que lutaram conosco, os bravos. 
Também não foi em vão. Nós, combatidos, ajudamos 
este País a ter oportunidade de reflexão no Piauí, por-
que nosso candidato é o melhor. É o melhor. E a de-
mocracia só será salva quando escolhermos o melhor: 
Sílvio Mendes, o médico; e José Serra, o estadista. 

Só tem um caminho, uma salvação; se não, bye-
bye Brasil verde-amarelo! Bye-bye, Brasil da ordem e 
progresso! Chegará, porque já está entrando, o Bra-
sil de Cuba, o Brasil de José Dirceu, dos aloprados e 
companhia, do Chávez e dos outros. 

O Bezerra pede um aparte; depois, o Senador do 
Piauí, Heráclito Fortes, e Cristovam Buarque. 

Senador Bezerra, é um prazer!
O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Senador Mão 

Santa, o Brasil todo acompanhou, durante esses oito 
anos, sua atuação nesta Casa. Esse pequeno tropeço 
que o senhor sofreu no Piauí, tenho certeza, só quem 
sabe são os nordestinos que fizeram oposição a este 
Governo, que quer ser totalitário, é quem mora naquele 
Nordeste. Quem sabe o que V. Exª e o Senador Heráclito 
Fortes sofreram é quem mora naquela região, onde há 
distribuição farta de dinheiro e de favores, para coibir 
o eleitor de votar nos melhores, como em V. Exª e no 
Senador Heráclito Fortes, que tiveram atuação mar-
cante nesta Casa, dignificando não só o Piauí, mas o 

Brasil como um todo. O Piauí sentirá, com certeza, sua 
falta, bem como a do Senador Heráclito Fortes e, em 
breve, irá se recompor desse grande equívoco, com 
certeza, cometido pelo povo do Piauí. Eram essas as 
minhas palavras, Senador.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Agradecemos. 
Esse bravo Senador traz para cá a possibilidade. Es-
tão aí os bravos do Rio Grande do Norte. Os bravos 
não se renderam.

O exemplo é a nossa esperança na campanha que 
começamos. A onda agora é verde-amarela, a onda é 
salve o Brasil, a onda é José Serra para Presidente e 
Sílvio Mendes para Governador do Piauí.

Com a palavra, o bravo Senador Heráclito For-
tes.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador Mão 
Santa, tenho sido recomendado, por minha assessoria 
jurídica, a aguardar para me pronunciar sobre o pleito 
do Piauí na semana que vem. E estou atendendo. En-
quanto isso, Senador Cristovam, tenho recebido uma 
robusta quantidade de documentos. É evidente que 
está longe de mim a ideia de reversão de quadros. 
Resultado de urna, nós respeitamos, mas é preciso 
que a Nação brasileira atente para o que ocorreu no 
Nordeste e, de maneira muito especial, no Piauí. V. Exª, 
equivocadamente, disse, em determinado momento, 
que tivemos um concorrente ao Senado que teve voto 
de duas alas. Mas houve Município em que ele teve 
voto nas quatro alas! É algo estranho! Municípios que 
são antagônicos, cujas lideranças políticas não se fre-
quentam e, de repente, tivemos esse fenômeno. Os fa-
tos são graves e, por si só, estão sendo demonstrados, 
porque a verdade sempre prevalece sobre a mentira. 
Hoje, Senador Mão Santa, já temos o primeiro indício. 
O Prefeito de Teresina, que é homem de bem, homem 
equilibrado, diz o seguinte: 

O apoio do PTB a Wilson Martins foi em 
troca de obras para a capital. Acordo políti-
co, encabeçado pelo candidato ao governo 
do Piauí, Wilson Martins, ficara evidente na 
manhã dessa quinta-feira, dia 7, após de-
clarações do Prefeito de Teresina, Elmano 
Ferrer, na Rádio Teresina FM. O petebista 
afirmou que o apoio de seu partido ao blocão 
de Wilson Martins ocorreu em troca de ver-
bas para a capital. Segundo sua declaração, 
durante entrevista, o apoio é uma forma de 
garantir a liberação de recursos para diver-
sas obras em Teresina que possuem proje-
tos no Ministério das Cidades, orçadas em 
R$106 milhões. 

Aí, declarações dele aspeadas. 
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Temos articulação com Brasília. Nós tive-
mos a oportunidade de, durante o aniversário 
de Teresina, homenagear Alexandre Padilha, 
Ministro das Relações Institucionais, e, em 
decorrência disso, nós estamos com vários 
projetos no Ministério das Cidades. Não sa-
bíamos como apoiar Dilma, em âmbito na-
cional e local. Daí considerarmos o apoio ao 
Wilson Martins e cultivamos um bom relacio-
namento que, em decorrência disso, temos 
vários projetos em tramitação no Ministério 
das Cidades. 

[Elmano Ferrer prosseguiu durante a en-
trevista] 

Nós temos um projeto que já está apro-
vado em todas as fases, que é o projeto de 
drenagem aqui da Zona Leste. Um grande 
projeto de quase 50 milhões. Esse aqui, da 
Zona Leste, é em torno de 33 milhões; o da 
Vila da Paz é de 43 milhões; Alto da Ressur-
reição e Frei Damião receberão urbanização 
e saneamento de programa de habitação que 
já estão aprovados. 

O Prefeito da capital relatou ainda em 
entrevista que o acordo foi feito numa sexta 
feira, na residência do Senador João Vicente 
Claudino. Para Elmano, a garantia da recons-
trução das obras em troca de apoio político é 
justificada por serem obras importantes. “Faz 
parte desse processo, política eleitoral, que, do 
ponto de vista político, vemos algumas reações 
de várias naturezas, mas é o pragmatismo do 
ponto de vista administrativo e considerando 
essas obras de infraestrutura que nós temos 
a fazer, completou o prefeito da capital. 

Senador Mão Santa, aqui está a prova de como 
enfrentamos a máquina no primeiro turno e de como 
o candidato Sílvio Mendes vai enfrentar a máquina no 
segundo turno. Nada mais explícito. O Sr. Padilha ligou-
se ao Piauí por laços familiares – nada contra isso –, e, 
desde o primeiro momento, passou a ter a eleição do 
Piauí como prioridade. E chamou ao Palácio do Planal-
to vários prefeitos e várias lideranças – vamos mostrar 
isso com muita tranquilidade – e prometeu apoio em 
troca de votos para o seu candidato preferencial ao 
Senado. Isso está bem claro. Se é corrupção eleitoral, 
se é uso da máquina pública, cabe ao Ministério Públi-
co julgar ou não. Mas que é um ato vergonhoso, é! E 
nós vamos, na semana que vem, Senador Mão San-
ta, fazer aqui, de maneira muito tranquila, mas muito 
fundamentada e documentada, um pronunciamento, 

mostrando escândalos em vários Municípios, como em 
Sebastião Leal, onde – é voz pequena – uma votação 
para Deputado custou R$250 mil. É um absurdo! Eu 
vou contar para V. Exª só uma questão interessante. 
Eu fui procurado pelo Prefeito de Bom Jesus, um mé-
dico – tinha ele numa conta de uma pessoa coerente, 
séria –, que me procurou e disse: “Olha, eu não tenho 
a menor condição de votar no Sr. Wellington Dias para 
Senador. Ele desmoralizou minha administração e aqui 
deu todos os cargos para o PT. Portanto, eu vou votar 
no senhor para Senador e vou votar no candidato do 
meu partido, Ciro Nogueira”. Eu agradeci. Uns quinze 
dias depois... Aliás, nesse mesmo dia, fui procurado 
pelo presidente da APPM, Sr. Macedo, conhecido como 
Macedão, que estava lá nessa feira em Bom Jesus, 
e disse-me a mesma coisa e marcou uma reunião 
para dias depois. Queria ter uma segunda conversa 
comigo. Qual foi minha surpresa? A reunião do Mace-
dão nunca aconteceu. E o Prefeito, um mês depois, 
procurou-me – isso eu tenho até como provar, a con-
versa está registrada –, com uma conversa totalmente 
diferente da do Prefeito de Bom Jesus. Há detalhes 
vergonhosos no texto da conversa. Mas a verdade é 
que ele, por pressão do então candidato a Deputado 
Federal Osmar Júnior, do PCdoB, foi proibido de votar 
em mim para Senador. E aí se esqueceu de tudo que 
havia dito com relação ao então Senador Wellington 
Dias e passou, em torno dessa pressão, a votar no Sr. 
Wellington Dias. Paralelamente a isso, há uma questão 
que precisa ser investigada: uma obra de saneamen-
to na cidade, feita pela empresa JS, no valor de R$4 
milhões. O contrato foi cancelado “amigavelmente”, a 
empresa saiu e esse contrato foi substituído por um 
novo contrato de R$19 milhões. É preciso ser investiga-
do. São fatos dessa natureza, Senador Botelho... Isso 
é apenas uma pequena pitada do que aconteceu no 
Piauí. Eu espero que o Ministério Público apure, para 
evitar no futuro repetição de fatos. O mal já está feito, 
não vamos... Agora, as pressões, as coações que V. 
Exª recebeu, eu as recebi também. Cheguei na cida-
de de Floriano, na véspera da eleição, e fui parado na 
porta do hotel por um promotor de Justiça Eleitoral de 
nome Charles Chan, que me abordou na porta do ho-
tel e disse-me que o meu carro estava com a pintura 
acima da medição autorizada pela lei, faltando dois 
dias para a eleição. E aí me leva, numa pantomima 
danada. Daqui a pouco estou cercado pela Polícia Fe-
deral. Fotografei o fato. A Polícia Federal – e aí quero 
fazer justiça – sentiu que estava sendo usada pelo 
Promotor, que queria aparecer, e saiu do processo. 
Eu mandei fotografar. Ele me disse: “O senhor está me 
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expondo”. Eu disse: “Quem está sendo exposto aqui 
sou eu, porque, daqui a pouco, isso vai estar nos jor-
nais de Teresina”. Não deu outra. Aí lá vou eu para o 
cartório eleitoral. O Sr. Charles Chan, numa eficiência 
danada, com a cara de ressaca da festa, disse que 
acompanhou o comício do Governador – isso são os 
moradores lá de Floriano que dizem, não o conheço, 
foi a primeira vez que o vi. Eu ponderei que havia car-
retas com a propaganda do candidato a Governador 
paradas num posto de gasolina. Ele não quis saber. E 
aí fez uma pantomima. Pegou mais uns três ou quatro 
carros que estavam por ali e levou. Outro carro meu 
foi abordado também pela Polícia Federal na estrada 
de Picos para Fronteiras. Então, há casos curiosos. 
Eu fazia o abastecimento num posto de gasolina na 
cidade, e a Polícia Federal foi lá examinar as minhas 
notas. Só que, no mesmo posto, abasteciam as contas 
de campanha do candidato a Governador, candidato à 
reeleição, da mulher do candidato e de mais uns seis 
candidatos. Eles só quiseram saber das minhas contas. 
São esses fatos que me intrigam, fora a perseguição 
de carro de Polícia. O que V. Exª está dizendo é ape-
nas uma amostra do que, na realidade, aconteceu no 
Piauí. Há outros fatos mais graves, mas esses, aten-
dendo à minha assessoria jurídica, eu vou deixar para 
falar na segunda-feira. Mas quero fazer isso, Senador 
Cristovam, de maneira pedagógica para que, no futuro, 
fatos dessa natureza não ocorram. Lamento a situação 
de V. Exª aqui no Distrito Federal. V. Exª não tem para 
onde correr: de um lado, a mulher do ex-Governador 
e, do outro, o Sr. Agnelo, um dos responsáveis pelos 
maiores escândalos que já se praticou no Ministério 
do Esporte. Eu tenho a impressão de que V. Exª não 
está neste palanque. V. Exª deve estar equidistante 
desta campanha, porque V. Exª é um homem que se 
cerca de boas companhias. Para mim será uma gran-
de decepção saber que V. Exª está no palanque de 
quem praticou invasão de residência, de quem usou 
a máquina do Ministério do Esporte para ajudar o seu 
partido da maneira mais escancarada, mais descara-
da possível. Eu lamento o destino de Brasília. Brasília 
não merece isso, Senador Cristovam. Brasília merece 
coisa melhor. Muito obrigado.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Agradeço a 
participação de Heráclito Fortes, este bravo Senador 
que enriquece a história política do nosso Piauí.

Com a palavra o professor e Senador Cristovam 
Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador 
Mão Santa, eu não vou poder, obviamente, entrar nos 
detalhes do Piauí, nem vou querer discutir a candida-

tura nacional aqui. Eu quero abordar um item da sua 
fala e, depois, responder ao amigo Heráclito, que vai 
nos fazer muita falta aqui. Antes, eu quero dizer que 
ganhar ou perder a eleição é uma questão aritmética. 
Nada mais além do que o número de votos. Eu digo 
isso com muita tranquilidade de quem perdeu duas. 
Uma, que sabia que ia perder do começo ao fim; ou-
tra, que tudo indicava que ia ganhar, do começo até 
o finalzinho, e, em vez de ganhar, perdi. Então, eu já 
passei por isso duas vezes. E eu as tratei como uma 
questão aritmética: votos. E o importante – e aí o se-
nhor não é derrotado, o senhor é vitorioso – é se a 
gente sai maior ou menor da eleição e do cargo que 
ocupava. Eu não tenho a menor dúvida de que, no caso 
do Senado, todo o Brasil sabe que o senhor sai mui-
to maior. E olhe que o senhor não entrou pequeno. O 
senhor entrou ex-Prefeito, ex-Governador, não era um 
novato; era uma pessoa que já tinha uma história. Mas, 
nesses oito anos, todo o Brasil sabe que o senhor se 
transformou num dos símbolos até desta Casa, pela 
ênfase com que o senhor fala, pela maneira enfática, 
pela presença constante, pelo número de discursos, 
pela sinceridade, ao mesmo tempo pela simpatia como 
o senhor trata a nós, os colegas, e como o público lhe 
vê. Então, lamento sinceramente que não ter o senhor 
aqui nos próximos anos, até porque dessa vez, em 
vez de perder, eu ganhei, mas podia ter perdido – e 
estava com o discurso pronto caso perdesse, porque 
as pesquisas me indicavam estar bem, mas na outra, 
em 1998, indicava que estava ótimo. A boca de urna 
disse que eu tinha ganho. Ela não disse que eu ia ga-
nhar, disse que eu tinha ganho – a pesquisa do Ibo-
pe. A Globo ia me levar para o Fantástico. Eu estava 
saindo já de casa para o Fantástico, como Governador 
eleito, quando eu vi uma pessoa fazendo as contas e 
eu perguntei: “Como anda aí?” Ele me disse: “Está na 
frente”. Mas eu vi que a tendência podia ser a derrota. 
Foi a minha salvação, porque eu disse: “Não vou mais 
para televisão nenhuma até terminar isso”. O seu tem-
po aqui é um tempo vitorioso. E essa é que é a parte 
importante. Essa não é aritmética; essa é vida. A gente 
tem que sair vitorioso na vida, não na aritmética dos 
votos necessariamente. Obviamente a gente prefere 
ser vitorioso também nos votos, porque os votos lhe 
dariam mais oito anos que poderiam enriquecer ainda 
mais sua biografia. Ou não é? Às vezes a gente ganha 
uma eleição e o cargo destrói a biografia do que você 
era antes. Então, quero dizer que não tenho dúvida de 
que o senhor não tem nada a reclamar do ponto de 
vista da sua postura, da sua posição e da sua biogra-
fia apenas porque aritmeticamente teve menos votos. 
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Minha solidariedade de quem já perdeu duas das cin-
co eleições que disputou e a tranquilidade com que o 
senhor deve enfrentar perfeitamente isso. E a nostalgia 
e a saudade de muitos de nós que vamos deixar de 
ter aqui um dos senadores mais presentes e um dos 
senadores que mais tinha um estilo. Essa é uma coi-
sa importante: o senhor é um senador que tem o seu 
estilo. Muitos aqui até parecem, mas não temos estilo. 
O senhor tem um estilo, e esse estilo foi reconhecido 
no Brasil inteiro. Se o povo do Piauí, o eleitor, preferiu 
aritmeticamente dar menos votos ao senhor do que a 
outros, acho que isso é de menos importância para a 
sua biografia, para a sua vida. E esse é que é o deter-
minante. Eu gostaria de responder ao Senador Herá-
clito, mas não queria diminuir a minha fala em relação 
ao senhor. De qualquer maneira, Senador Heráclito, a 
única coisa que posso dizer é o seguinte: eu não fico 
indiferente no processo eleitoral. Eu escolho um lado. 
E aqui eu não tenho dúvida de que já escolhi o lado e 
vou fazer campanha. Eu acho que será uma tragédia 
para o Distrito Federal se o Agnelo Queiroz não for 
eleito. Quanto ao passado, primeiro, ele já se explicou 
muito; segundo, eu quero pensar a partir do dia 1º de 
janeiro em diante. Aí sim. Se, a partir de 1º de janeiro, 
alguma coisa acontecer no governo que não seja de 
acordo com aquilo que a gente está prometendo, não 
tenha dúvida, Senador Heráclito, eu vou dizer, gritar 
e ainda telefono para o senhor para dizer que o se-
nhor alertou.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – O Heráclito 
parece que quer falar.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Espero que 
haja correção de rota e de rumo na vida pública do 
Agnelo e que esse telefonema de V. Exª não seja ne-
cessário. Agora, se for se basear no comportamento 
dele como Ministro do Esporte, V. Exª, com certeza, 
vai me telefonar bem antes do que espero, e eu não 
gostaria porque Brasília não merece.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Agradecemos aos 
dois. Professor Cristovam, a eleição de V. Exª me dá uma 
garantia de que este Senado continuará a sua grandeza.

Resta-me agora agradecer a Deus por ter comba-
tido o bom combate; à minha família – Cristovam, famí-
lia é uma coisa importante –; à minha mulher, esposa 
Adalgisa; a meu filho, Francisco Júnior; à Gracinha; à 
Cassandra; e até à caçula Daniela, que estava numa 
residência; aos amigos; ao povo do Piauí. E quero dizer 
que os votos todos foram tão importantes que vamos 
continuar nessa luta. 

O primeiro versinho que aprendi foi da Canção 
do Tamoio: 

Não chore, meu filho;
Não chores, que a vida
É luta renhida:
Viver é lutar. 
A vida é um combate, 
Que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos, 
Só pode exaltar.

Eu queria dizer, então, que agradeço ao povo os 
votos conscientes, limpos, do povo do Piauí. Eles me 
estimulam a continuar a luta.

E hoje, com a mesma convicção de Rui Barbosa, 
que disse “este País só tem um caminho e uma sal-
vação, é a lei e a justiça”, eu, Senador da República, 
digo: atentai bem, brasileiras e brasileiros, só tem uma 
salvação este País – enterrarmos esta onda vermelha, 
cheia de mentiras, corrupção e incompetência e lan-
çarmos no País a nova onda, essa onda que garantiu 
esses anos todos, de 1500 e 2010, essa onda verde e 
amarela, a onda Brasil. E digo, com toda a convicção, 
que só tem um caminho e uma salvação: essa onda 
verde e amarela, cores do Brasil, enterrando a onda 
vermelha no Brasil. E por coincidência, ô Cristovam, 
a bandeira do Piauí também é verde e amarela. Só 
tem esta salvação para este País: é utilizar uma de-
mocracia que nos possibilita a alternância de Poder, 
a eleição de José Serra, que é o melhor para o Brasil, 
e a eleição de Sílvio Mendes, o melhor para o Piauí, 
terra querida, filha do sol do Equador.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido 
– RR) – Obrigado, Senador Mão Santa.

Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 250, DE 2010 – (COMPLEMENTAR)

Altera a Lei nº 4.320, de 17 de março 
de 1964, que “Estatui Normas Gerais de Di-
reito Financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Fede-
ral”, a fim de tornar o orçamento impositivo 
e dá outras providências.”

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Acrescente-se à Lei nº 4.320, de 17 de 

março de 1964, os seguintes artigos:

“Art. 22-A. Toda previsão de desembolso 
de exercício anterior que não seja passado com 
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o respectivo saldo financeiro pertence ao exer-
cício em que for feito o desembolso. (AC)

 ..............................................................
Art. 50-A. A Execução da Despesa fi-

xada na Lei Orçamentária Anual, havendo a 
arrecadação prevista e viabilidade técnica e 
ambiental dos projetos, é obrigatória.

§ 1º A Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias deve conter regras com as prioridades 
de execução caso a arrecadação prevista 
não seja atingida, respeitada a limitação de 
empenho, prevista na Lei Complementar nº 
101/2000.

§ 2º Caso alguma despesa não seja 
executada por falta de viabilidade técnica e 
ambiental, a justificativa deve ser encami-
nhada ao Poder Legislativo e ao Tribunal de 
Contas.

§ 3º O Poder Executivo de entes federa-
dos, com população superior a 2 milhões de 
habitantes, deve manter banco de projetos, 
de caráter indicativo, com aquelas ações que 
tenham projetos de viabilidade técnica e am-
biental aprovados.

§ 4º Lei específica de cada ente discipli-
nará o funcionamento do Banco de Projetos 
e sua gestão. (AC)”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor em dois anos para 
a União, quatro anos para estados e seis anos para 
municípios, a partir da data de sua publicação.

Justificação

Temos por objetivo atacar dois problemas que 
atuam com verso e reverso da mesma moeda e que 
acabam gerando graves problemas na condução das 
finanças públicas e nas relações entre os Poderes 
Executivo e Legislativo.

Falo da questão do equilíbrio dos orçamentos 
e da impositivadade de sua execução. Vários proje-
tos têm tramitado nas Casas do Congresso Nacional 
tendo por objetivo dar impositividade aos orçamentos, 
porém, caso não ataquemos os principais problemas 
que envolvem os desequilíbrios orçamentários não 
existe possibilidade de se tornar o orçamento real-
mente impositivo. Não há como impor a execução de 
um orçamento desequilibrado.

Nosso projeto ataca, inicialmente, a principal fonte 
do desequilíbrio orçamentário da União, o crescente 
orçamento de restos a pagar. 

Nesse sentido propusemos que os valores ins-
critos em restos a pagar que não sejam cobertos por 

disponibilidades financeiras efetivas devam concorrer 
com os créditos aprovados no ano seguinte. Isso tira 
o incentivo de uma rolagem quase indefinida dessas 
inscrições, que hoje superam as impressionantes ci-
fras de R$ 82 bilhões e superam o orçamento de in-
vestimentos da Administração Direta e da Seguridade 
Social de um ano.

Tratamos, também, de tronar as despesas apro-
vadas de caráter impositivo, respeitando a arrecada-
ção prevista e a viabilidade técnica e ambiental dos 
projetos incluídos no orçamento, sendo o Poder Exe-
cutivo obrigado a informar quando verificada a inviabi-
lidade técnica ou ambiental ao Poder Legislativo e ao 
respectivo Tribunal de Contas, que julgarão e emitirão 
os pareceres, respectivamente, sobre as contas do 
Poder Executivo.

É importante destacar que essa medida traz um 
novo patamar de relacionamento entre os Poderes e 
traz a responsabilidade do Poder Executivo pela efe-
tivação do planejamento construído junto com o Po-
der Legislativo. Acabando com a possibilidade de uso 
político da peça orçamentária para barganhas entre 
os Poderes.

Instituímos, também, um banco de projetos que 
atrele o Planejamento de longo prazo com a realidade 
do orçamento anual e que contenha projetos onde já 
tenham sido analisadas as questões técnicas e am-
bientais, o que facilita e racionaliza a possibilidade de 
emendamento da peça orçamentária anual por parte 
do Poder Legislativo.

Por fim, por reconhecermos a necessidade de 
adaptação e mudança de cultura, estabelecemos um 
prazo de aplicação dos novos dispositivos de dois anos 
para a União, quatro anos para estados e seis anos 
para municípios.

Isto posto, agradeço a atenção e peço o apoio 
de meus pares para a aprovação desta importante 
legislação que terá o condão de modificar as rela-
ções financeiras e políticas na condução do Estado 
no Brasil. – Senadora Níura Demarchi.

 
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Mensagem de veto
Texto compilado

Estatui Normas Gerais de Direito Fi-
nanceiro para elaboração e contrôle dos or-
çamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei;

Disposição Preliminar

 Art. 1º Esta lei estatui normas gerais de direito 
financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos 
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal, de acôrdo com o disposto no art. 
5º, inciso XV, letra b, da Constituição Federal.
....................................................................................

 
TÍTULO II 

Da Proposta Orcamentária

 
CAPÍTULO I 

Conteúdo e Forma da Proposta Orçamentária

 Art. 22. A proposta orçamentária que o Poder 
Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos 
estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas 
dos Municípios, compor-se-á:

I – Mensagem, que conterá: exposição circuns-
tanciada da situação econômico-financeira, documen-
tada com demonstração da dívida fundada e flutuante, 
saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros 
compromissos financeiros exigíveis; exposição e jus-
tificação da política econômica-financeira do Govêrno; 
justificação da receita e despesa, particularmente no 
tocante ao orçamento de capital;

II – Projeto de Lei de Orçamento;
III – Tabelas explicativas, das quais, além das es-

timativas de receita e despesa, constarão, em colunas 
distintas e para fins de comparação:

a) A receita arrecadada nos três últimos exercícios 
anteriores àquele em que se elaborou a proposta;

b) A receita prevista para o exercício em que se 
elabora a proposta;

c) A receita prevista para o exercício a que se 
refere a proposta;

d) A despesa realizada no exercício imediata-
mente anterior;

e) A despesa fixada para o exercício em que se 
elabora a proposta; e

f) A despesa prevista para o exercício a que se 
refere a proposta.

IV – Especificação dos programas especiais de 
trabalho custeados por dotações globais, em têrmos 
de metas visadas, decompostas em estimativa do 
custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, 
acompanhadas de justificação econômica, financeira, 
social e administrativa.

 Parágrafo único. Constará da proposta orçamen-
tária, para cada unidade administrativa, descrição su-
cinta de suas principais finalidades, com indicação da 
respectiva legislação.
....................................................................................

 
CAPÍTULO I 

Da Programação da Despesa

Art. 47. Imediatamente após a promulgação da 
Lei de Orçamento e com base nos limites nela fixa-
dos, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas 
trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária 
fica autorizada a utilizar.

Art. 48 A fixação das cotas a que se refere o ar-
tigo anterior atenderá aos seguintes objetivos:

a) assegurar às unidades orçamentárias, em 
tempo útil a soma de recursos necessários e sufi-
cientes a melhor execução do seu programa anual 
de trabalho;

b) manter, durante o exercício, na medida do pos-
sível o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despe-
sa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais 
insuficiências de tesouraria.

Art. 49. A programação da despesa orçamen-
tária, para feito do disposto no artigo anterior, levará 
em conta os créditos adicionais e as operações extra-
orçamentárias.

Art. 50. As cotas trimestrais poderão ser alteradas 
durante o exercício, observados o limite da dotação e 
o comportamento da execução orçamentária.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 251, DE 2010

Altera a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 
1950, para definir como crime de respon-
sabilidade de Governador de Estado a re-
cusa ao cumprimento de decisão judicial 
de reintegração de posse.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 74 da Lei nº 1.079, de 10 de abril 

de 1950, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
grafo único:

Art. 74.  ..................................................
Parágrafo único. Constitui, também, cri-

me de responsabilidade a conduta de gover-
nador de Estado ou do Distrito Federal que 
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não cumpra, no prazo de quinze dias, conta-
dos do seu recebimento, decisão judicial de 
reintegração de posse em propriedade rural 
ou urbana, ou que, por qualquer meio, ato ou 
omissão dificulte ou impeça o cumprimento 
dessa decisão. (NR)

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

 
Justificação

A comunidade jurídica brasileira e a comunidade 
política vêm assistindo, ao longo dos anos, a repeti-
ção de inaceitável conduta perpetrada por Chefes de 
Executivos estaduais, consistente no puro e simples 
descumprimento de decisões judiciais de reintegração 
de posse de áreas invadidas.

Tais condutas, inspiradas pelas inclinações po-
líticas de alguns governadores, ao mesmo tempo em 
que revelam completo desprezo pela autoridade do 
Poder Judiciário, retiram dos proprietários esbulhados 
ou turbados os instrumentos institucionais de reação 
à violência contra a propriedade protagonizada por 
segmentos anárquicos já bem identificados.

É imperativo que tais posturas políticas, lesivas 
de uma longa série de valores constitucionalmente 
assentados, como a efetividade da jurisdição e o di-
reito de propriedade, sejam definidas como crimes de 
responsabilidade, a expor às sanções legais o agente 
político que por elas opte, restituindo o primado da lei 
– Senadora Kátia Abreu.

 
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950

Define os crimes de responsabilida-
de e regula o respectivo processo de jul-
gamento.

....................................................................................

DOS GOVERNADORES E SECRETÁRIOS DOS 
ESTADOS

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade 
dos governadores dos Estados ou dos seus Secre-
tários, quando por eles praticados, os atos definidos 
como crimes nesta lei.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 252, DE 2010 – (COMPLEMENTAR)

Disciplina as pesquisas de opinião pú-
blica voltadas ao processo eleitoral a serem 
contratadas pela Justiça Eleitoral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições 

presidenciais, e os Tribunais Regionais Eleitorais, nas 
demais eleições, contratarão, mediante licitação, seis 
pesquisas eleitorais e, em caso de segundo turno, mais 
duas pesquisas, em cada pleito majoritário.

§ 1º As pesquisas serão realizadas e di-
vulgadas nos meses de junho, julho, agosto, 
setembro e outubro.

§ 2º O Tribunal Superior Eleitoral e os 
Tribunais Regionais Eleitorais publicarão, em 
sua página na rede mundial de computadores, 
todos os resultados das pesquisas elaboradas 
na forma desta Lei Complementar, inclusive 
as informações previstas no art. 33 da Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997.

§ 3º É livre a divulgação dos resultados 
das pesquisas de que trata esta Lei Comple-
mentar, desde que informada a fonte.

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

 
Justificação

Um dos grandes problemas dos processos elei-
torais brasileiros, na forma como hoje se realizam, é a 
manipulação das pesquisas eleitorais, promovidas por 
partidos, candidatos e coligações vinculadas a grandes 
interesses econômicos.

São disparatadas, muitas vezes, as informações 
fornecidas pelos diversos institutos, o que somente 
serve para criar desinformação e mesmo confusão 
entre os eleitores e eleitoras, além de servir como 
instrumento para a própria propaganda eleitoral do 
candidato que contratou a empresa de pesquisa, cujo 
objetivo, como qualquer empresa capitalista, é sim-
plesmente lucrar.

Todos sabem que seria inconstitucional uma de-
terminação, em lei, que proibisse simplesmente a re-
alização das pesquisas de opinião pública por essas 
empresas, que trabalham, muitas vezes, para partidos, 
candidatos ou grandes meios de comunicação.

Assim, para contribuir à avaliação e ao julgamento 
que o eleitor faz do processo eleitoral, estamos pro-
pondo que a própria Justiça Eleitoral, órgão isento por 
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natureza, definição e objetivo político-constitucional, 
realize pesquisas – apenas quanto às candidaturas 
majoritárias, por uma questão de economia de recur-
sos públicos –, mediante a contratação, via licitação, 
de instituto de pesquisa que realizaria o trabalho, po-
dendo ser uma empresa privada ou um ente vinculado 
a uma grande universidade, por exemplo.

Estamos convencidos de que a adoção da medida 
que ora propomos contribuirá para o equilíbrio de armas 
entre os diversos candidatos, pois não mais se terá o 
candidato milionário brandindo supostas pesquisas, 
compradas sabe-se lá como, que exibem uma vanta-
gem eleitoral que se sabe inexistente. Poderá sempre 
o eleitor indagar: a pesquisa é institucional?

A presente iniciativa é veiculada mediante pro-
jeto de lei complementar porque a Constituição as-
sim o exige, nos termos do seu art. 121, pelo qual 
“lei complementar disporá sobre a organização e a 
competência dos tribunais, juízes de direito e juntas 
eleitorais”. 

Contamos com o apoio e a participação dos ilus-
tres pares para o aperfeiçoamento e a aprovação da 
medida que submetemos ao exame do Senado Fede-
ral. – Senador João Faustino.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.604, DE 1997

....................................................................................
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem 

pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou 
aos candidatos, para conhecimento público, são obri-
gadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça 
Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as se-
guintes informações: 

I – quem contratou a pesquisa;
II – valor e origem dos recursos despendidos no 

trabalho;
III – metodologia e período de realização da 

pesquisa; 
IV – plano amostral e ponderação quanto a sexo, 

idade, grau de instrução, nível econômico e área físi-
ca de realização do trabalho, intervalo de confiança e 
margem de erro;

V – sistema interno de controle e verificação, 
conferência e fiscalização da coleta de dados e do 
trabalho de campo;

VI – questionário completo aplicado ou a ser 
aplicado;

VII – o nome de quem pagou pela realização do 
trabalho.

§ 1º As informações relativas às pesquisas serão 
registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral aos quais 
compete fazer o registro dos candidatos.

§ 2º A Justiça Eleitoral afixará imediatamente, no 
local de costume, aviso comunicando o registro das 
informações a que se refere este artigo, colocando-as 
à disposição dos partidos ou coligações com candida-
tos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo 
prazo de trinta dias. 

 § 2o A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte 
e quatro horas, no local de costume, bem como divul-
gará em seu sítio na internet, aviso comunicando o 
registro das informações a que se refere este artigo, 
colocando-as à disposição dos partidos ou coligações 
com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre 
acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias. (Redação dada 
pela Lei nº 12.034, de 2009)

 § 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio re-
gistro das informações de que trata este artigo sujeita 
os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a 
cem mil UFIR.

 § 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta consti-
tui crime, punível com detenção de seis meses a um ano 
e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 121. Lei complementar disporá sobre a or-

ganização e competência dos tribunais, dos juízes de 
direito e das juntas eleitorais.

§ 1º Os membros dos tribunais, os juízes de di-
reito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício 
de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão 
de plenas garantias e serão inamovíveis.

§ 2º Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo 
motivo justificado, servirão por dois anos, no míni-
mo, e nunca por mais de dois biênios consecutivos, 
sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião 
e pelo mesmo processo, em número igual para cada 
categoria.

§ 3º São irrecorríveis as decisões do Tribunal Su-
perior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Consti-
tuição e as denegatórias de “habeas-corpus” ou man-
dado de segurança.

§ 4º Das decisões dos Tribunais Regionais Elei-
torais somente caberá recurso quando:

I – forem proferidas contra disposição expressa 
desta Constituição ou de lei;

II – ocorrer divergência na interpretação de lei 
entre dois ou mais tribunais eleitorais;
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III – versarem sobre inelegibilidade ou expedição 
de diplomas nas eleições federais ou estaduais;

IV – anularem diplomas ou decretarem a perda 
de mandatos eletivos federais ou estaduais;

V – denegarem “habeas-corpus”, mandado de 
segurança, “habeas-data” ou mandado de injunção.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 253, DE 2010

Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, para prever a hipótese de punição 
do agente público por adotar ato ou pro-
cedimento administrativo arbitrário, com 
evidente má-fé.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho 

de 1992, passa a vigorar acrescido do inciso VIII, com 
a seguinte redação:

Art. 11.  ..................................................
 ..............................................................
VIII – adotar ato ou procedimento admi-

nistrativo arbitrário, com evidente má-fé, que 
implique dano moral ou material para o inte-
ressado. (NR)

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

 
Justificação

O nosso objetivo é alterar a Lei de Improbida-
de Administrativa, que é uma lei nacional, portanto, 
de aplicação no âmbito de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, conforme prevê o seu art. 1º, para que qualquer 
agente público, servidor ou não, sofra as rigorosas 
punições dessa Lei, caso adote procedimento admi-
nistrativo arbitrário, com evidente má-fé, que implique 
dano moral ou material para o interessado.

A pena cominada para essa hipótese de delito 
é a que está fixada mediante o inciso III do art. 12 da 
Lei de Improbidade Administrativa, que é o ressarci-
mento integral do dano, se houver, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de três a 
cinco anos, pagamento de multa civil de até cem ve-
zes o valor da remuneração percebida pelo agente 
e proibição de contratar com o Poder Público ou re-
ceber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de três anos.

Trata-se, portanto, de preencher uma lacuna da 
Lei de Improbidade Administrativa, que não prevê a 
hipótese por nós aduzida, que se configura quando 
o agente público adota ato ou procedimento adminis-
trativo arbitrário e eivado de má-fé que cause danos 
morais ou materiais ao interessado.

Neste caso, cabe ao próprio agente público, se 
condenado em devido processo judicial, prover o res-
sarcimento dos prejuízos ao lesado pela prática do ato 
ou procedimento administrativo impróprio.

Acreditamos que a nossa proposição será eficaz 
para coibir essa forma de abuso de autoridade ao esta-
belecer severa punição para o agente público que agir 
dolosamente em prejuízo dos direitos do administrado. 
– Senador João Faustino.

 
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI FEDERAL Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enri-
quecimento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 11. Constitui ato de improbidade administra-

tiva que atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres 
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade 
às instituições, e notadamente:

 I – praticar ato visando fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência;

 II – retardar ou deixar de praticar, indevidamen-
te, ato de ofício;

 III – revelar fato ou circunstância de que tem 
ciência em razão das atribuições e que deva perma-
necer em segredo;

 IV – negar publicidade aos atos oficiais;
 V – frustrar a licitude de concurso público;
 VI – deixar de prestar contas quando esteja obri-

gado a fazê-lo;
 VII – revelar ou permitir que chegue ao conhe-

cimento de terceiro, antes da respectiva divulgação 
oficial, teor de medida política ou econômica capaz de 
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
....................................................................................
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Art.12 ....................................................
 ..............................................................
III – na hipótese do art. 11, ressarcimento 

integral do dano, se houver, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de 
três a cinco anos, pagamento de multa civil 
de até cem vezes o valor da remuneração 
percebida pelo agente e proibição de contra-
tar com o Poder Público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 
pelo prazo de três anos.

....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 254, DE 2010

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para dispor 
sobre o estudo, no ensino médio, dos di-
reitos e garantias fundamentais inscritos 
na Constituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, passa a viger com a seguinte 
redação:

“Art. 36.  ................................................
I – destacará a educação tecnológica bá-

sica, a compreensão do significado da ciência, 
das letras e das artes; o processo histórico de 
transformação da sociedade e da cultura; a lín-
gua portuguesa como instrumento de comuni-
cação, acesso ao conhecimento e exercício da 
cidadania; e os direitos e garantias fundamen-
tais inscritos na Constituição Federal; 

 ............................................. ........(NR)”

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

Justificação

A educação escolar não deve limitar-se à trans-
missão de conhecimentos, por mais que sejam neces-
sários à formação das crianças e dos jovens. A escola 
deve também transmitir valores que sejam imprescin-
díveis à convivência democrática e à consolidação de 
uma sociedade livre e alicerçada em princípios de ci-
vilidade e tolerância. 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conhe-
cida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 
não deixou, em suas diretrizes curriculares, de estimular 
esses valores. Assim é que, em mais de uma passagem, 
a LDB afirma que a educação escolar tem como um de 
seus objetivos a formação para a cidadania (arts. 2º, 22, 
35, II, e o próprio 36, I). Contudo, falta à lei, em especial 
nas disposições curriculares relativas ao ensino médio, 
um reforço sobre a relevância do estudo dos direitos 
constitucionais e dos deveres dos cidadãos.

O art. 36, que dispõe sobre as diretrizes curricula-
res do ensino médio, destaca, em seu inciso I, aspec-
tos cognitivos: a tecnologia básica, o significado das 
ciências, das letras e das artes, o processo histórico 
e a língua portuguesa. O inciso II trata de metodologia 
do ensino. O III aborda as línguas estrangeiras e o IV 
dispõe sobre a Filosofia e a Sociologia. 

Com o objetivo de estimular os valores da cidada-
nia, sugerimos, por meio de um acréscimo de redação 
ao inciso I do art. 36, o estudo dos direitos e deveres 
fundamentais inscritos na Constituição Federal. 

Não se sugere a criação de uma disciplina a 
respeito do assunto, sem prejuízo da prerrogativa de 
assim o fazer qualquer escola ou sistema de ensino. 
O mais recomendado seria promover uma abordagem 
interdisciplinar e transversal. O tema poderia ser tratado 
em disciplinas tradicionais, como História, Língua Por-
tuguesa, Filosofia e Sociologia e por meio de palestras 
de especialistas e visitas a locais cívicos. Com isso, 
busca-se criar vínculos entre os princípios ensinados 
e o cotidiano dos alunos, de modo a fortalecer os prin-
cípios da democracia entre as novas gerações.

Ante o exposto, esperamos contar com o apoio 
parlamentar para a aprovação deste projeto de lei. – 
Senadora Níura Demarchi.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Vide Adin 3324-7, de 2005
Vide Decreto nº 3.860, de 2001 
Vide Lei nº 12.061, de 2009

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:
....................................................................................

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao 
mundo do trabalho e à prática social.
....................................................................................
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Art. 22. A educação básica tem por finalidades 
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 
comum indispensável para o exercício da cidadania 
e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores.
....................................................................................

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação 
básica, com duração mínima de três anos, terá como 
finalidades:
....................................................................................

II – a preparação básica para o trabalho e a ci-
dadania do educando, para continuar aprendendo, 
de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores;
....................................................................................

Art. 36. O currículo do ensino médio observará 
o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes 
diretrizes:

I – destacará a educação tecnológica básica, a 
compreensão do significado da ciência, das letras e 
das artes; o processo histórico de transformação da 
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como ins-
trumento de comunicação, acesso ao conhecimento e 
exercício da cidadania;

II – adotará metodologias de ensino e de avalia-
ção que estimulem a iniciativa dos estudantes;

III – será incluída uma língua estrangeira moder-
na, como disciplina obrigatória, escolhida pela comu-
nidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, 
dentro das disponibilidades da instituição.

IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia 
como disciplinas obrigatórias em todas as séries 
do ensino médio. (Incluído pela Lei nº 11.684, de 
2008)
....................................................................................

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte – decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Par-
tido – RR) – Os projetos que acabam de ser lidos 
serão publicados e remetidos às Comissões com-
petentes.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Parti-
do – RR) – A Presidência comunica ao Plenário que 
recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União 
o Aviso n° 1.032-GP-TCU-Plenário, na origem, infor-
mando a constatação de novos indícios de irregulari-
dades graves nas obras que menciona.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 8 de outubro do corrente.

O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

É o seguinte o Aviso:

 
AVISO No 1.032-GP/TCU

Brasília, 6 de outubro de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Em cumprimento ao disposto no caput do art. 98 
da Lei 12.017, de 12 de agosto de 2009 (LDO 2010), 
informa a Vossa Excelência que, no decorrer das fis-
calizações realizadas pelo TCU no presente exercício, 
foram constatados novos indícios de irregularidade 
grave nas seguintes obras:

Produção – Refinaria Pres. Getúlio Vargas 
(REPAR)/PR (TC-009.831/2010-0);

-
rio – Rondonópolis – Cuiabá – Posto Gil – na 
BR-163 – no Estado do Mato Grosso (TC-017
.053/2010-2).

Por oportuno, esclareço que os relatórios de au-
ditoria dos mencionados empreendimentos encontram-
se, desde já, disponíveis no site deste Tribunal (www.
tcu.gov.br). O acesso às informações será permitido 
apenas para os usuários portadores de senha, con-
forme procedido no exercício passado.

Para tanto, informo que a operacionalização do 
processo de concessão ou atualização de senhas po-
derá ser realizada pelo contato da área de informática 
do Congresso Nacional com a Secretaria de Infraes-
trutura de Tecnologia da Informação (Setic) deste Tri-
bunal e que a referida página será atualizada de forma 
a conter as deliberações que vierem a ser proferidas 
em decorrência das auditorias.

Por fim, registro que esta Corte de Contas en-
contra-se à disposição de Vossa Excelência para os 
esclarecimentos adicionais que se fizerem neces-
sários.

Respeitosamente, – Ubiratan Aguiar, Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Parti-
do – RR) – A Presidência autuou, por solicitação do 
Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, os seguintes Avisos: 
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46680 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
377ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46681 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL378



46682 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010

(À Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.)

379ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46683 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL380



46684 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
381ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46685 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL382



46686 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
383ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46687 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL384



46688 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
385ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46689 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL386



46690 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
387ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46691 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL388



46692 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
389ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46693 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL390



46694 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
391ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46695 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL392



46696 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
393ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46697 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL394



46698 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
395ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46699 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL396



46700 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
397ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46701 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL398



46702 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
399ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46703 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL400



46704 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
401ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46705 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL402



46706 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
403ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46707 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL404



46708 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
405ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46709 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL406



46710 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
407ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46711 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL408



46712 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
409ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46713 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL410



46714 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
411ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46715 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL412



46716 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
413ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46717 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL414



46718 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
415ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46719 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL416



46720 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
417ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46721 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL418



46722 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
419ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46723 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL420



46724 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
421ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46725 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL422



46726 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
423ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46727 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL424



46728 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
425ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46729 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL426



46730 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
427ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46731 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL428



46732 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
429ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46733 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL430



46734 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
431ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46735 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL432



46736 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
433ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46737 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL434



46738 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
435ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46739 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL436



46740 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
437ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46741 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL438



46742 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
439ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46743 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL440



46744 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
441ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46745 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL442



46746 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
443ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46747 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL444



46748 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
445ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46749 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL446



46750 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
447ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46751 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL448



46752 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
449ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46753 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL450



46754 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
451ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46755 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL452



46756 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
453ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46757 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL454



46758 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Parti-
do – RR) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, 
de 2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário 
para tramitação das matérias:

Leitura: 7-10-2010

até 12-10 prazo para publicação e distribuição dos 
avulsos da matéria;

até 27-10 prazo para apresentação de relatório;
até 4-11 prazo para apresentação de emendas ao 

relatório; e
até 11-11 prazo para apresentação, publicação, distri-

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

As matérias serão publicadas em avulsos e no 
Diário do Senado Federal de 8 de outubro do cor-
rente.

Os expedientes retornam à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Parti-
do – RR) – A Presidência autuou, por solicitação do 
Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, o Aviso nº 30, de 2010-CN 

(nº 1719/2010-Seses-TCU-Plenário, na origem), do 
Presidente do Tribunal de Contas da União, encami-
nhando ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 
2590/2010-TCU-Plenário, acompanhado do Relatório 
e do Voto que o fundamentam, referente ao acompa-
nhamento de Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) re-
lativos ao 1º quadrimestre de 2010, com objetivo de 
apurar o cumprimento dos termos da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) (TC 
015.493/2010-5).

É o seguinte o Aviso autuado:

 
AVISO No 30, DE 2010-CN 

(3 1.719-Seses-TCU-Plenário)

Aviso no 1.719-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 29 de setembro de 2010

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
cesso no TC 15.493/2010-5, pelo Plenário desta Corte 
na Sessão Ordinária de 29-9-2010, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presi-
dente.

455ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46759 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL456



46760 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
457ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46761 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL458



46762 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
459ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46763 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL460



46764 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
461ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46765 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL462



46766 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
463ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46767 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL464



46768 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
465ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46769 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL466



46770 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
467ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46771 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL468



46772 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
469ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46773 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL470



46774 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
471ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46775 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL472



46776 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
473ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46777 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL474



46778 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
475ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46779 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL476



46780 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
477ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46781 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL478



46782 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
479ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46783 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL480



46784 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
481ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46785 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL482



46786 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
483ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46787 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL484



46788 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
485ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46789 

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Parti-
do – RR) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, 
de 2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário 
para tramitação da matéria:

Leitura: 7-10-2010

até 12-10 prazo para publicação e distribuição dos 
avulsos da matéria;

até 27-10 prazo para apresentação de relatório;
até 4-11 prazo para apresentação de emendas ao 

relatório; e
até 11-11 prazo para apresentação, publicação, distri-

buição e votação do relatório e encaminhamen-

to do parecer da CMO à Mesa do Congresso 
Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 8 de outubro do corrente.

O expediente retorna à Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido 
– RR) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL486



46790 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
487ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46791 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL488



46792 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
489ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46793 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL490



46794 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
491ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46795 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL492



46796 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
493ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46797 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL494



46798 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
495ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46799 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL496



46800 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
497ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46801 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL498



46802 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
499ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46803 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL500



46804 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
501ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46805 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL502



46806 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
503ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46807 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL504



46808 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
505ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46809 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL506



46810 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
507ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46811 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL508



46812 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
509ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46813 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL510



46814 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
511ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46815 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL512



46816 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
513ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46817 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL514



46818 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
515ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46819 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL516



46820 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
517ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46821 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL518



46822 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
519ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46823 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL520



46824 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
521ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46825 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL522



46826 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
523ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46827 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL524



46828 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
525ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46829 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL526



46830 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
527ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46831 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL528



46832 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
529ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46833 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL530



46834 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
531ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 46835 OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL532
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O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Par-
tido – RR) – Os pareceres que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Parti-
do – RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 129, de 
2010, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, comunicando a aprovação 
em caráter terminativo dos Projetos de Decreto Legis-
lativo nºs 271, 281, 308, 333, 343, 356, 358, 363, 368, 
369, 370, 385, 393, 406, 409, 415, 417, 433, 434, 454, 
458, 463, 469, 484, 489, 505, 506, 511, 513, 515, 536, 
539, 543, 557, 570, 576 e 588, de 2010.

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

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Parti-
do – RR) – O Senhor Presidente da República ado-
tou, em 5 de outubro de 2010, e publicou no dia 6 do 
mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 507, de 
2010, que “Institui hipóteses específicas de sanção 
disciplinar para a violação de sigilo fiscal e disciplina o 
instrumento de mandato que confere poderes a tercei-
ros para praticar atos perante órgão da administração 
pública que impliquem fornecimento de dado protegido 
pelo sigilo fiscal”.

Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Re-
solução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria:

 
SENADORES

Titulares Suplentes

Bloco da Minoria (DEM/PSDB)

Arthur Virgílio (PSDB) Lúcia Vânia (PSDB)
Antonio Carlos Júnior (DEM) Rosalba Ciarlini (DEM)
Alvaro Dias (PSDB) Cícero Lucena (PSDB)
Jayme Campos (DEM) Efraim Morais (DEM)

Bloco da Maioria (PMDB/PP)

Renan Calheiros (PMDB) Valdir Raupp (PMDB)
Francisco Dornelles (PP) Valter Pereira (PMDB)
Almeida Lima (PMDB) Regis Fichtner (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo 
(PT/PR/PSB/PRB/PCdoB)

Aloizio Mercadante (PT) Marcelo Crivella (PRB)
João Ribeiro (PR) Inácio Arruda (PCdoB)
Antonio C. Valadares (PSB) Renato Casagrande (PSB)

PTB

Gim Argello 
 Sérgio Zambiasi 

PDT

Osmar Dias Acir Gurgacz

*PSC

Mão Santa

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-
CN.

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)

Henrique Eduardo Alves (PMDB) Carlos Willian (PTC)
Fernando Ferro (PT) Vinícius Carvalho (PTdoB)
João Pizzolatti (PP) Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
Sandro Mabel (PR) Anselmo de Jesus (PT)
Jovair Arantes (PTB) Celso Russomanno (PP)
Hugo Leal (PSC) Lincoln Portela (PR)

Bloco (PSDB/DEM/PPS)

João Almeida (PSDB) Vic Pires Franco (DEM)
Paulo Bornhausen (DEM) Arnaldo Jardim (PPS)
Fernando Coruja (PPS) Bruno Araújo (PSDB)
Antonio Carlos Pannunzio (PSDB) Felipe Maia (DEM)

Bloco (PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN)

Vanessa Grazziotin (PCdoB) Brizola Neto (PDT)
Rodrigo Rollemberg (PSB) Fábio Faria (PMN)

*PRB

Cleber Verde

A Presidência comunica que, de acordo com o § 
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o se-
guinte o calendário para a tramitação da matéria:

– Publicação no DO: 6-10-2010
– Designação Prevista da Comissão: 7-10-2010(SF)
– Instalação Prevista da Comissão: 8-10-2010
– Emendas: até 12-10-2010 (6 dias após a publica-

ção)
– Prazo na Comissão: 6-10-2010 a 19-10-2010 (14º 

dia)
– Remessa do processo à CD: 19-10-2010
– Prazo na CD: de 20-10-2010 a 2-11-2010 (15º ao 

28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 2-11-2010
– Prazo no SF: de 3-11-2010 a 16-11-2010 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 16-11-2010
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– Prazo para apreciação das modificações do SF, 
pela CD: de 17-11-2010 a 19-11-2010 (43º ao 
45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
20-11-2010 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 04-12-2010

A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-

dos.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-
CN.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Par-
tido – RR) –O próximo orador inscrito é o Senador 
Cristovam Buarque.

Antes de passar a palavra a V. Exª, Senador, gos-
taria de declarar aberta a Ordem do Dia.

Passa-se à 

 
ORDEM DO DIA

A Presidência transfere as matérias constantes da 
pauta de hoje para a Ordem do Dia da próxima sessão 
deliberativa ordinária, dia 20 de outubro.

Está encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

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 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. 

5

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 19, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior. 
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Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy. 

6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 33, DE 2009 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Antonio Carlos Valadares, que acrescenta o 
art. 220-A à Constituição Federal, para dis-
por sobre a exigência do diploma de curso 
superior de comunicação 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. 

7

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. 

8

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de ori-
gem, do Deputado Paulo Paim), que altera 
a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
que “dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências”, 
para determinar que o atendimento de urgên-

cias e emergências médicas, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, seja prestado pela 
iniciativa privada, mediante ressarcimento, 
nos casos em que as disponibilidades do 
Sistema forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial. 

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

9

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. 

10 

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. 

11 

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. 
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12 

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. 

13 

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 Emen-
da nº 2-Plen, na forma de Subemenda. 

14

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. 

15

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. 

16 

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. 

17

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. 

18

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. 

19

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. 

20

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 preven-
tivas, de socorro, assistenciais ou recupe-
rativas 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. 

21

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. 

22

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. 

23

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. 

24

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-
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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. 

25

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, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole, Relator: Senador Flexa Ribeiro, favo-
rável ao Projeto e as emendas oferecidas 
pela CCJ. 

26

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). 

27

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). 

28

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. 

29

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. 
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30

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. 

31

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. 

32

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira), 
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningo-
cócica conjugada C, pneumocócica conjugada 
sete valente, varicela e pneumococo no Calen-
dário Básico de Vacinação da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa. 

33

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003, 

na Casa de origem, do Deputado Carlos Abi-
calil), que dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede 
pública de ensino e dá outras providências. 

Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de 
2009, das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Papaléo Paes, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE. 

34 

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. 

35 

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. 

36 

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 
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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. 

37 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 77, DE 2007  

(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 
do Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fisca-
lização, Relator: Senador João Ribeiro), que 

aprova as contas do Governo Federal, 
do Senado Federal, da Câmara dos Deputa-
dos, do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Fe-
deral de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da 
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal 
e Territórios e do Ministério Público da União, 
relativas ao exercício de 2003. 

38 

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. 

39 

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. 

40 

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. 

41 

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 
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– 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. 

42 

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 (Substitu-
tivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre 
as Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrá-
rio, com voto em separado do Senador Sadi 
Cassol. 

43 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 390, DE 2005 –COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003 –Complementar; 316 e 

341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008 Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 -Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

44 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 175, DE 2003-COMPLEMENTAR  

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
 Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 

341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008 Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que 
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que 
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos 
que tiveram suas contas relativas ao exercício 
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo 
órgão competente. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 390, de 2005-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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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45 

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 

341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008 Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 316, de 2004-Com-
plementar, de autoria da Senadora Serys 
Slhessarenko, que acrescenta dispositivo à 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar 
a inelegibilidade, em quaisquer outros Mu-
nicípios do mesmo Estado, dos que tenham 
sido reeleitos Prefeitos na eleição imediata-
mente 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-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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

46 

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-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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

47 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 

341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008 Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-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-Comple-
mentar), Relator: Senador José Jorge, favorá-
vel, com as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
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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. 

48 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 

341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008 Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-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-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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

49 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
 Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 

341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008 Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-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 inelegibilidade quan-
do houver renúncia ao mandato parlamentar. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

50 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
 Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 

341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008 Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-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. 
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

51 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 

341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008  Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-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-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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

52 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon 
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
(dispõe sobre casos de inelegibilidade). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

53 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 

341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008 Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do 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. 
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

54 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 

341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008 Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Romeu Tuma, que al-
tera a redação da alínea “g” do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para impedir que a mera propositura 
de ação judicial que vise desconstituir a deci-
são que rejeitou as contas de agente público 
suspenda sua inelegibilidade. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-

rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

55 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 

341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008 Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 
condenados ou processados por crime contra 
a administração pública. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

56 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 

341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008 Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complemen-
tar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, 
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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-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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

57 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 

341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008 Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 684, de 2007-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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

58 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 

341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008 Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 17, de 2008-Comple-
mentar, de autoria do Senador Tasso Jereis-
sati, que altera dispositivos da Lei Comple-
mentar nº 64, de 18 de maio de 1990, que 
estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º, 
da Constituição Federal, casos de inelegi-
bilidades, prazo de cessação e determina 
outras providências. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, 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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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59 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 

341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008 Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

60 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do 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-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

61 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008  
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei 

do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 
2007-Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008 Complementares) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
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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 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 

341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008  Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

63 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 

341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008  Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 

de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

64 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

Recurso nº 1, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do 
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei 
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obri-
gatoriedade do ensino da Libras na educação 
infantil e no ensino fundamental. 

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 
2008, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): 
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, 
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na 
forma de subemenda que apresenta. 

65 

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 
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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 
Valadares. 

66 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal. 

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece. 

67 

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 Co-
missão de Constituição Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antônio Carlos Júnior, fa-
vorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que apre-
senta. 

68 

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. 

69 

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 (Augusto Botelho. S/Partido – 
RR) – Com a palavra o Senador Cristovam Buarque.

Chamo o Senador Mão Santa para assumir a 
Presidência.

Prorrogo a sessão por trinta minutos, para o Se-
nador Cristovam Buarque fazer uso da palavra.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Augusto Botelho, Presidente desta sessão, 
Srªs e Srs. Senadores, apesar de as pesquisas indica-
rem ao longo de todo o período eleitoral que eu teria 
número de votos para voltar a esta Casa, acostumado 
aos riscos das pesquisas – já me indicaram vitorioso 
uma vez e eu perdi; já indicaram que eu perdia e eu 
ganhei –, preparei-me até o domingo para dois discur-
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sos que eu faria aqui e que tentei fazer na segunda-
feira, dia 4, mas não foi possível.

O primeiro, Senador Mão Santa, que agora presi-
de a sessão, eu começaria dizendo que não fugi, não 
desisti e não parei. Eu queria deixar claro que eu tinha 
tentado uma eleição mesmo diante de qualquer risco. 
Não desisti, não corri, não fugi. Isso no caso de perder 
a eleição. Quis o destino, quiseram os eleitores de Bra-
sília, que eu fosse um dos dois Senadores escolhidos. 
No meu caso, para continuar; no caso do Deputado 
Rodrigo Rollemberg, para vir para esta Casa a partir 
do próximo ano. O meu discurso, portanto, tem que 
começar com as palavras “muito obrigado”. Tem que 
começar com essas duas palavras dirigidas a esses 
eleitores que me deram um voto de confiança.

Na primeira eleição para Senador, há oito anos, 
eu não podia dizer que era um voto de confiança, mas 
sim um voto de esperança. Mas a reeleição é um voto 
de confiança, é um voto de reconhecimento, é um voto 
para dizer que quer que continue. Por isso, é mais forte 
ainda o sentimento de gratidão que tenho hoje do que 
há oito anos. Por isso, começo com um “muito obrigado”. 
Mas o “muito obrigado” não é apenas pelo fato de eu ter 
tido o número de votos para me colocar aqui por mais 
oito anos; é, sobretudo, pela maneira como o eleitor de 
Brasília me escolheu, apesar de eu ter feito, ao longo 
de toda a campanha, um discurso sem oferecer nada 
corporativamente e dirigido apenas a Brasília. Fiz um 
discurso, ao longo de todo o tempo, para o Brasil. Eu 
pedi ao povo brasiliense que me elegesse para ser o re-
presentante de Brasília aqui dentro, no cenário nacional. 
Eu falei o tempo todo que eu seria candidato para ser 
outra vez o Senador da educação de todos os brasileiros 
e não necessariamente dos brasilienses apenas. 

Foi uma campanha em que não fiquei preso ao 
que nós aqui chamamos de quadrilátero do nosso 
mapa. Falei em representar bem Brasília, falei em ser 
o Senador da educação, Senador da responsabilida-
de fiscal, como eu sempre defendi, Senador do de-
senvolvimento sustentável. E disse – e me alegra que 
dois médicos aí estejam – que neste novo mandato eu 
quero colocar a saúde como uma meta tão importante 
quanto a educação.

Do ponto de vista da transformação, do avanço, é a 
educação de um povo que faz, mas, do ponto de vista da 
decência, da justiça, a saúde é igualmente importante. 

Duas coisas, Senador Mão Santa, não podem ser 
desiguais no acesso: educação e saúde. Eu não vejo 
problema, como até algumas décadas atrás muitos de 
nós achavam, de algumas pessoas terem uma con-
ta bancária maior de que outros; alguns terem carros 
bonitos e grandes e outros terem carros pequenos, ou 
nem terem carro, terem um bom sistema de transpor-

te público; eu não vejo problema na desigualdade da 
qualidade da roupa, desde que todos se vistam; nem 
mesmo no refinamento gastronômico da alimentação, 
desde que todos comam. A desigualdade pode ser to-
lerada na maior parte dos aspectos da vida, mas duas 
desigualdades são insultantes à ética e à inteligência: 
a desigualdade no acesso à educação e a desigual-
dade no acesso à saúde.

Eu não disse desigualdade na saúde e na edu-
cação, porque a saúde não depende só do acesso ao 
serviço de saúde, depende de fatores imensos, até da 
vontade divina. Então, não é a desigualdade na saú-
de que é um problema; é a desigualdade no acesso à 
saúde. Mesma coisa para a educação. Ninguém pode 
garantir educação para todos, porque alguns têm mais 
talento para os aspectos educacionais, alguns têm mais 
persistência, e educação exige persistência. A desi-
gualdade é no acesso. E que aí alguns tenham mais 
do que outros pelo esforço próprio. Como na própria 
saúde também depende da pessoa. A gente sabe que 
quem fuma tem menos chance de ter uma boa saúde 
do que quem não fuma. Aí é uma questão de opção.

Pois bem, eu quero acrescentar: a partir de agora, 
a ideia da necessidade de uma sociedade decente ter 
saúde igual para todos no acesso, como ter educação 
igual para todos no acesso, como ter também a garantia 
de que a natureza será respeitada para que a próximas 
gerações também tenham a mesma igualdade.

Eu quero, por isso – e fico triste que os dois Sena-
dores que aqui estão, os dois médicos, não estarão aqui 
–, dizer que vou tentar termos uma bancada, Senador 
Augusto Botelho, da Igualdade de Oportunidades. Aqui 
havia a bancada socialista, não é mais o caso. Agora, 
uma bancada da igualdade de oportunidades, uma ban-
cada que diga: “Eu vou dedicar minha vida no exercício 
da política para assegurar igualdade de oportunidade 
a cada pessoa comparada com a outra”. Igualdade de 
oportunidade na educação, igualdade de oportunidade 
na saúde, igualdade de oportunidade nos recursos da 
vida, que são aqueles do meio ambiente.

E fiz um discurso nesse sentido, Senador Mão 
Santa. E, por incrível que pareça, às vezes, a popula-
ção de Brasília me honrou, votando por um discurso 
que vai além da nossa área, que vai além da nossa 
população, que chega ao conjunto de todo o País e 
que luta menos pelo atendimento das reivindicações 
específicas da população que votou em mim e mais 
por uma revolução que atingiria ou atingirá – se Deus 
quiser! – todo o País e até as gerações futuras. Por 
isso este “muito obrigado” é tão importante.

Muito obrigado pelo reconhecimento do meu 
passado, muito obrigado pela confiança no futuro e 
muito obrigado por terem aceito um discurso não cor-
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porativo, não específico, não voltado para dentro me-
recer o voto da maioria. Isso me deixa agradecido e 
orgulhoso do eleitor do Distrito Federal, que foi capaz 
deste gesto de dizer: “Vamos votar numa pessoa que 
não está oferecendo nada especificamente para nós, 
salvo o esforço de representar bem este povo”, como 
tenho feito ao longo destes oito anos.

Era isso, Senador Mão Santa, que eu tinha a 
dizer, mas quero contar com o aparte que muito me 
honra do Senador Augusto Botelho.

O Sr. Augusto Botelho (S/PARTIDO – RR) – 
Senador Cristovam, faço este aparte a V. Exª também 
para agradecer, em nome dos brasileiros, ao povo de 
Brasília por tê-lo reconduzido a este cargo. Trabalhei 
com V. Exª nas Comissões de Educação e de Saúde 
durante todo o período em que aqui estive. E eu tam-
bém parabenizo V. Exª porque, quando cheguei aqui, 
quando conversava com as pessoas sobre quais eram 
suas prioridades, nos primeiros anos em que eu estava 
aqui, era trabalho e saúde. Alguns falavam segurança. 
Depois daquela época em que V. Exª começou a bater 
na tecla da educação – na eleição de 2006 bateu, ba-
teu, bateu –, as pessoas começaram a falar sobre outra 
prioridade. Qual é a prioridade? Qual era a priorida-
de? O que vocês querem e precisam mais? Converso 
com as pessoas do meu Estado, sempre conversei. E 
falavam: saúde, educação, emprego, emprego e edu-
cação, não tinha uma ordem certa, mas esses três. E 
educação passou a ser citada pelas pessoas mais hu-
mildes, por agricultores familiares, por indígenas, por 
pessoas simples. Incluíram a educação na sua pauta 
de preocupação. O Brasil deve a V. Exª esse fato. V. Exª 
colocou na consciência das pessoas a importância da 
educação, de forma a reivindicarem de seus governan-
tes, de seus representantes. V. Exª tem esse mérito. E 
eu sou testemunha disso, porque acompanhei a linha 
de ação de V. Exª. Parabéns por isso. Espero que V. 
Exª também se dedique à saúde, que é a nossa área, 
minha e do Mão Santa, com o mesmo empenho com 
que se dedicou à educação, para que continuemos a 
trabalhar e melhorar. Com relação à saúde é preciso 
que se aprove logo a regulamentação da Emenda nº 
29, que está na Câmara dos Deputados, que destina 
um percentual do PIB à saúde. A saúde carece de 
recursos. Setenta bilhões é um orçamento minguado 
para a saúde área. É preciso aumentar esse orçamento, 
como também é preciso que haja processos de gestão 
para que se economize mais no trabalho da saúde. Eu 
sou apaixonado pelo SUS e sinto bem essa diferença. 
Quando comecei a trabalhar como médico em Roraima, 
em 1975/1976, era o Inamps, que tinha aquela cartei-
rinha. V. Exª pegou o tempo da carteirinha.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Peguei.

O Sr. Augusto Botelho (S/PARTIDO – RR) – E 
me doía muito quando chegava uma pessoa... Porque 
o Inamps sempre deu esse tratamento para os que es-
tavam fora de seu domicílio... Aqui em Brasília ninguém 
fala muito nisso, mas nas cidades pequenas o tratamen-
to fora de domicílio é um recurso que o SUS dá para a 
pessoa ir se tratar em um lugar onde haja recursos. O 
Inamps dava isso. Então, as pessoas tinham câncer e 
não havia como mandá-las para fora porque não tinham a 
carteirinha do Inamps. Por isso, lutei pelo SUS, participei 
da elaboração, das conferências de saúde e tudo. Fico 
satisfeito e feliz de V. Exª dizer que, além da bandeira 
da educação, vai pegar a bandeira da saúde também. 
Tenho certeza de que V. Exª desempenhará bem e com 
afinco o papel de não deixar que a saúde fique para trás, 
que, juntamente com a educação, consigamos melhorar 
a qualidade de vida e o acesso das pessoas à saúde. 
Muito obrigado pela oportunidade do aparte.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu 
que agradeço, Senador Augusto Botelho.

V. Exª sabe que na imprensa se destaca uma frase 
do discurso. De tudo isto aqui de hoje, gostaria de destacar 
uma frase sua e de colocar em meu currículo. Quando o 
senhor diz que, como brasileiro, agradece ao povo do Dis-
trito Federal por ter votado em mim. É uma coisa que eu 
destacaria de tudo o que foi falado nesse tempo aqui.

Quero dizer que vou colocar, sim, a saúde. Mas 
cheguei a isso não pela saúde em si e pelo interesse 
específico da pessoa doente, mas por uma questão de 
dignidade nacional, por aquilo que tenho chamado de 
insulto, que é uma pessoa rica viver mais do que uma 
pessoa pobre porque tem mais dinheiro. Que seja por-
que Deus lhe deu mais oportunidades, que seja porque 
está na sua herança genética, como a gente sabe, tudo 
bem. Agora, porque tem mais dinheiro uma pessoa ter 
mais atendimento de saúde do que outra é insultuoso 
à moral, isso é indigno para a sociedade e uma burrice 
para o povo porque se perdem recursos.

O mesmo vale para a educação. Que uma pes-
soa seja mais instruída do que outra não é problema. 
Agora, é um insulto que uma pessoa seja mais ins-
truída que outra, porque tem mais dinheiro. Uma tem 
dinheiro ao nascer, consegue ter escola; uma não tem 
dinheiro, não consegue ter escola. Com esse insulto é 
que a gente tem de acabar.

Eu cheguei, então, aí, a essa importância à saúde 
por um lado ideológico, por um lado de justiça, daí a 
ideia. Cheguei à ideia de saúde, educação e meio am-
biente – embora em meio ambiente já houvesse muita 
gente falando – pelo lado da igualdade de oportunida-
des como objetivo central da sociedade.
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Hoje, o Mão Santa citou, aqui, Nabuco e Rui Barbo-
sa. Eles fizeram a razão de ser do mandato deles a luta 
contra o insulto da escravidão. Mas foram mais de 300 
anos até se descobrir que a escravidão era um insulto. 
Ninguém imaginava isso. A escravidão era tida como algo 
absolutamente natural, por mais de 300 anos. Ou seja, 
quantas gerações não passaram, e a gente aceitando 
a escravidão como algo natural. É a partir da metade 
do século XIX, um pouco antes, na Europa, que a es-
cravidão passa a ser considerada uma coisa insultuosa, 
vergonhosa, inaceitável. Daqui a 100 anos, vão dizer de 
nós que tolerávamos, sem percebermos o insulto que 
é, uma pessoa ter escola boa ou de ter escola ruim por 
causa do dinheiro; de uma pessoa sobreviver e de outra 
não sobreviver por causa do dinheiro. 

É para lutar contra esses dois insultos que o povo 
do Distrito Federal me elegeu. Foi falando nisso que fiz 
a minha campanha, obviamente mostrando também que 
fui Governador, lembrando – e muita gente se lembrou; 
talvez a parte mais gratificante da campanha tenha sido a 
lembrança do meu Governo – que fiz com que a educação 
não fosse, pelo menos, tão desigual, nem a saúde, com 
programas como Saúde em Casa, Bolsa Escola, com a 
melhoria da educação. Isso serviu também, ajudou, mas 
sobretudo o discurso de que vamos ter, representando 
Brasília no Senado, uma pessoa que vai tentar lutar pela 
revolução que assegure igualdade de oportunidades a 
todos. Não é a ideia de igualdade para todos, mas de 
igualdade de oportunidades para todos. Alguns vão ser 
mais, outros menos, pelo seu comportamento, pelo seu 
talento, pelos seus cuidados pessoais.

É isso, Senador Mão Santa, Senador Augusto 
Botelho, que tenho para deixar aqui, com os meus 
profundos agradecimentos, em vez do discurso que 
tinha imaginado fazer, se perdesse, dizendo que não 
fugi, não corri, não desisti. Disputei! E disputar não é 
derrota; derrota é fugir; derrota é correr; derrota é se 
omitir. O outro é perder. Perder não é sinônimo de der-
rota, senão não haveria as duas palavras no dicionário. 
Então, não precisei começar meu discurso dizendo que 
não fugi, não corri, não desisti. Eu o comecei, dizendo 
“muito obrigado” ao povo do Distrito Federal.

Meu compromisso com o Distrito Federal e com o 
Brasil inteiro é o de continuar aqui a luta por um Brasil 
que assegure igualdade de oportunidades a todos, e 
a base disso são a saúde e a educação, nas mesmas 
condições, para todo brasileiro, independentemente de 
onde vive e de quanto tem de dinheiro no bolso.

Durante o discurso do Sr. Cristovam Bu-
arque, o Sr. Augusto Botelho deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão 
Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nossos cumprimentos ao Senador Cristovam Buar-
que, como sempre, pela bela oração, e os aplausos 
ao povo do Distrito Federal que escolheu S. Exª para 
representá-lo com grandeza.

Amanhã se comemora, no calendário nacional, 
dia 8 de outubro, o Dia Nacional pelo Direito à Vida.

Norberto Bobbio, um intelectual que foi Senador 
vitalício na Itália, Augusto Botelho – lá se escolhem 
cinco Senadores por mérito –, um sábio, um teórico 
da democracia, italiano, diz que o mínimo que temos 
de exigir de um governo é a segurança à vida, à liber-
dade e à propriedade.

E amanhã é o Dia Nacional pelo Direito à Vida, 
como também o Dia do Nordestino – 8 de outubro. E 
Euclides da Cunha definiu o nordestino como sendo “an-
tes de tudo um bravo”, bem assim o nosso poeta Luiz 
Gonzaga, muito oportunamente, dizia que uma esmola 
dada a um cidadão o humilha ou vicia. Não é isso que 
o nordestino quer. O nordestino quer o trabalho. Como 
Deus disse: “Comerás o pão com o suor do teu ros-
to”. É uma mensagem do Deus aos governantes, para 
propiciarem trabalho. E Rui Barbosa, o nosso patrono, 
afirmou que a primazia deve ser dada ao trabalho e ao 
trabalhador. Ele vem antes, ele é que faz a riqueza.

Alguma coisa mais a tratar aqui? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 

Srs. Senadores Alvaro Dias e Sérgio Guerra enviaram 
discursos à Mesa para serem publicados na forma do 
disposto no art. 203, combinado com o Inciso I e § 2º 
do art. 210 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para 
fazer o registro de uma série de matérias publicadas 
pela imprensa sobre a criação da Empresa Brasileira 
de Seguros.

As matérias destacam todo o processo de cria-
ção urdido pela Casa Civil e a reação da sociedade 
organizada, que provocou o recuo do governo Lula em 
criar mais uma estatal.

Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima 
citadas sejam consideradas parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passem a constar dos Anais 
do Senado Federal.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, venho à tribuna, no dia de hoje, para 
registrar a matéria intitulada “O barato sai caro”, publi-
cada pelo jornal O Estado de S.Paulo, em sua edição 
de 14 de abril de 2010.

A reportagem destaca que o barato está saindo 
caro demais na administração e manutenção das Ro-
dovias Fernão Dias e Régis Bittencourt, os chamados 
corredores do Mercosul, que se colocam entre as pri-
meiras estradas brasileira em valor de carga transpor-
tada. Dois anos após o governo federal ter concedido 
as estradas a operadores privados, pelo pedágio mais 
barato possível, elas estão longe de oferecer seguran-

ça aos usuários. Em alguns trechos, toras escoram 
partes das pistas, as encostas cedem, ameaçando 
arrastar as pistas de rolamento e abalando estruturas 
de viadutos.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar esta sessão do Senado da República de 7 de 
outubro de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 35 
minutos.)
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Ata da 15ª Reunião, em 8 de outubro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Augusto Botelho

(Inicia-se a reunião às 9 horas e 30 minu-
tos e encerra-se às 9 horas e 30 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Par-
tido – RR) – No plenário não há número regimental 
para abertura da sessão, não podendo essa ser re-
alizada. 

Nos termos do § 2º do art. 155 do Regimento In-
terno, será despachado o Expediente que se encontra 
sobre a mesa.

É o seguinte o Expediente despachado:

[AVISOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO]

Recebimento dos seguintes Avisos do Tribunal 
de Contas da União:

– nº 60, de 2010 (nº 1.665/2010, na origem), que en-
caminha cópia do Acórdão nº 2.506/2010-TCU/, 
referente ao segundo monitoramento das reco-
mendações relativas ao Programa de Ações de 

Atenção à Saúde Mental do Ministério da Saúde 
(TC 013.387/2010-3); e

– nº 61, de 2010 (nº 1.686/2010, na origem), que en-
caminha cópia do Acórdão nº 2.482/2010-TCU, 
referente ao pedido de reexame interposto pelo 
Consórcio Construtor Águas do São Francisco 
contra o Acórdão 2288/2007-TCU, relativo à 
contratação de empresas de consultoria para 
as obras do Projeto de Integração do Rio São 
Francisco (TC 008.581/2007-0).

Os Avisos nºs 60 e 61, de 2010, que serão apen-
sados, respectivamente, aos Avisos nºs 22, de 2007, e 
21, de 2008, vão à Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido 
– RR) – Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 9 horas e 30 
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 - Regis Fichtner* (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
Minoria-PSDB - João Faustino* (S)

Minoria-DEM - José Bezerra* (S)

Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
PDT - Acir Gurgacz**

Minas Gerais
Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Hélio Costa*
Minoria-DEM - Eliseu Resende**

Santa Catarina
Bloco-PT - Belini Meurer* (S)

Maioria-PMDB - Selma Elias* (S)

Minoria-PSDB - Níura Demarchi** (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 - Gilberto Goellner* (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
S/PARTIDO - 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 (29)

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 prorrogado: 02/09/2010

Prazo final prorrogado: 01/11/2010
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) (5,28,30)

 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) (22,32,33)

 2.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO-RR) (25,35)
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Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB-SC) (23,34)

VAGO (31)

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. Em 16.12.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (Of. nº 204/09 - GLPSDB).
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29. A Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em 16.12.2009 (Of. 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 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).
32. 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).
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).
34. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
35. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
*. 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.
*****. Prorrogado até 01.11.2010 através do Requerimento nº 746, de 2010, lido em 04.08.2010.

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.



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais. 

(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 15/05/2009
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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).

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 prorrogado: 17/07/2010

Prazo final prorrogado: 22/12/2010
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 1º.09.2010, lido e aprovado o Requerimento nº 799, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

*****. 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



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

3) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais. 

(Requerimento nº 8, de 2009, do Senador Garibaldi Alves Filho, aprovado em 10.03.2009)

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro. 

(Requerimento nº 231, de 2009, da Senadora Kátia Abreu, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (S/PARTIDO-RR) (4,6)

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   (S/PARTIDO) (3,7) 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).
6. Conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010, o Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT.
7. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
*. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.585, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília. 

(Requerimento nº 247, de 2009, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF) (3)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG) (3)

RELATOR:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC) (3)

Instalação: 16/09/2009
MEMBROS

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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   (S/PARTIDO) (3)

Senadora Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1)

Senador Valdir Raupp   (PMDB) (2)

PTB
Senador Romeu Tuma 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
3. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.



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) (1,5)

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.
5. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
*. 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

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



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

 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).



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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.



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE)

RELATOR-GERAL:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
RELATOR-PARCIAL - PROCESSO ELETRÔNICO:  Senador Antonio Carlos Júnior  (DEM-BA)

RELATOR-PARCIAL - PARTE GERAL:  Senador Romeu Tuma  (PTB-SP)
RELATOR-PARCIAL - PROCESSO DE CONHECIMENTO:  Senador Marconi

Perillo  (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS:  Senador Almeida Lima  (PMDB-SE)

RELATOR PARCIAL - CUMPR. SENTENÇAS E EXECUÇÃO:  Senador Antonio Carlos
Valadares  (PSB-SE)

RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senador Acir Gurgacz  (PDT-RO)
Designação: 09/07/2010
Instalação: 04/08/2010

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 Regis Fichtner   (PMDB) (2)

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 )
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB) (1)

Senador Eduardo Suplicy   (PT) (1)

1. Senador Inácio Arruda   (PC DO B) (1)

2. Senador Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (1,3)

PTB
Senador Romeu Tuma 1. Senador Gim Argello 

PDT
Senador Acir Gurgacz 1.

Notas:
1. Designados membros do Bloco de Apoio ao Governo os Senadores Antonio Carlos Valadares e Eduardo Suplicy, titulares, e Inácio Arruda e Augusto
Botelho, suplentes, conforme ofício lido na sessão deliberativa de 03.08.2010.
2. Em 4.8.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 102/2010-GLPMDB), em substituição ao Senador
Renan Calheiros.
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3. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
*. Instalada a Comissão, eleitos o Presidente e o Vice-Presidente e designados o Relator-Geral e os Relatores-Parciais, conforme o Of. nº
001/2010-CRCPC, lido na sessão deliberativa ordinária de 04.08.2010.

Secretário(a): ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Telefone(s): 33033511

E-mail: sscepi@senado.gov.br

CALENDÁRIO ORIGINAL DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2010,
QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

PRAZOS

RELATÓRIOS PARCIAIS: 30.08 a 26.10.2010 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 27.10 a 25.11.2010 (art. 374, V)

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 02 a 27.08.2010 (art. 374, III)

PARECER FINAL: 26.11 a 22.12.2010 (art. 374, VI) 1

1
1

1 Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 747, de 2010, em 04.08.2010.



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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) (110)

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) (37,93,105)

Marcelo Crivella   (PRB) (35)

Inácio Arruda   (PC DO B) (40)

César Borges   (PR) (31)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (30)

 3.  Paulo Paim   (PT) (11,41,94,104)

 4.  Belini Meurer   (PT) (36,106,113)

 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) (56,59,111)

Gerson Camata   (PMDB) (54,70)

Valdir Raupp   (PMDB) (63)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,53,69,117)

Pedro Simon   (PMDB) (57,62)

Renan Calheiros   (PMDB) (58,78)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (55,61)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (64,67,88,91,100,101)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (3,60,95,98)

 4.  VAGO (2,60,80,85,86,92)

 5.  Edison Lobão   (PMDB) (9,65,71,96,99)

 6.  Regis Fichtner   (PMDB) (1,60,112,116)

 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)

Níura Demarchi   (PSDB) (52,107,109,114)

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.  VAGO (43,102,103,118)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (18,50)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (46)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (43)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (48)

 6.  José Bezerra   (DEM) (5,45,108,115)

 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. 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).
92. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
95. O Senador 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 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).
97. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
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98. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 51/2010).
99. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 47/2010).
100. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
101. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
102. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
103. Em 13.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 33/2010).
104. Em 1º.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 35/2010-GLDBAG).
105. 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)
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, incisos I e 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).
108. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
109. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
110. Senador Garibaldi Alves encontra-se licenciado nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
112. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 049/2010-GLDBAG).
114. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 55/10-GLPSDB).
115. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
116. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 110/2010)
117. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
118. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
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, incisos I e 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   (S/PARTIDO) (27,117)

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.  Belini Meurer   (PT) (31,32,107,113)

 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)

Regis Fichtner   (PMDB) (6,56,111,116)

Selma Elias   (PMDB) (48,80,101,118)

Mão Santa   (PSC) (50,76,79)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (51,93,102)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (53)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (54)

 4.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (49,74,80,109)

 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)

Níura Demarchi   (PSDB) (46,108,112,114)

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 Bezerra   (DEM) (4,40,110,115)

 5.  Sérgio Guerra   (PSDB) (24,67,85,92,97)

 6.  Marisa Serrano   (PSDB) (25,81,86,87)

 7.  Lúcia Vânia   (PSDB) (21,38,84)

PTB (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,59)  1.  Gim Argello (14,16,62)

PDT
João Durval (17,47)  1.  Cristovam Buarque (19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
27. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
30. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
31. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
34. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
38. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
41. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
42. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
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43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 -
GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
73. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
82. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
83. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
84. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
87. Em 18.11.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 195/09-GLPSDB).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Em 26.03.2010, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of. nº
17/10-GLPSDB).
93. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
95. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
96. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
97. Em 06.05.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).
98. Em 11.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of. nº
36/10-GLPSDB).
99. Em 19.05.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
38/10-GLPSDB).
100. Em 25.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
39/10-GLPSDB).
101. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
103. Em 26.05.2010, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 78/2010).
104. Em 01.06.2010, o Senador Antônio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
033/2010-GLDBAG).
105. Em 16.06.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
40/10-GLPSDB).
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, incisos I e 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, incisos I e 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).
109. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
110. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
112. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 048/2010-GLDBAG).
114. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 53/10-GLPSDB).



115. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
116. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 103/2010).
117. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
118. Em 18.08.2010, a Senadora Selma Elias é designada membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 125/2010).

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
VAGO (8,18)  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.
18. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).



2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (S/PARTIDO-RR) (13,23)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO (13,18)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Adelmir Santana   (DEM) (7)

Papaléo Paes   (PSDB) (11,17,19)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,4,20)

 2.  VAGO (2,9,16)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (5,22)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (2,10)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (6,14,15)  1.  VAGO (3,21)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (8)  1.  João Durval   (PDT) (12)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
4. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
7. 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.
8. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT 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, incisos I e 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).
21. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
22. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
23. Conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010, o Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT.
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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) (37,75,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,38)

Eduardo Suplicy   (PT) (37)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (30)

Belini Meurer   (PT) (37,111,113)

Tião Viana   (PT) (32,41,87,88,89,100)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,35)

 2.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (1,15,17,34,116)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,36,71)

 5.  César Borges   (PR) (31,41)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,39,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (60,64)

Almeida Lima   (PMDB) (57,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (62,64,96,99,106,107)

Francisco Dornelles   (PP) (56,64)

Valter Pereira   (PMDB) (2,64)

Edison Lobão   (PMDB) (9,18,55,67,102,104)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (59,63)

 2.  Renan Calheiros   (PMDB) (61,69,86,93)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (58,66,78)

 4.  Hélio Costa   (PMDB) (5,68,76,103,105)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (42,54,65)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,64,115)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Kátia Abreu   (DEM) (47)

Demóstenes Torres   (DEM) (44)

Jayme Campos   (DEM) (40,82,85,97,98)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (46)

Alvaro Dias   (PSDB) (24,74)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB) (25,73,91)

Lúcia Vânia   (PSDB) (24)

Tasso Jereissati   (PSDB) (24)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (52)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (51)

 3.  Níura Demarchi   (PSDB) (45,110,117,118)

 4.  José Bezerra   (DEM) (4,49,112,114)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,48)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (28)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (26)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (27,70)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (29,72,90,92)

PTB (7)

Romeu Tuma (50)  1.  Gim Argello (43,108,109)

PDT
Osmar Dias (12,13,23)  1.  Patrícia Saboya (11,22,53,79,80,94,95)

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 Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
23. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
24. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
26. 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.
27. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
29. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
30. 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.
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 César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador 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 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.
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, 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).
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 à Senadora Marina Silva.
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39. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
40. 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.
41. 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.
42. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
43. 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.
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 Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
46. 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).
47. 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.
48. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
49. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
50. 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.
51. 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.
52. 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.
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 Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
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 Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. 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).
63. 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).
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 Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
66. 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).
67. 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).
68. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
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70. 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).
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 Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-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, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
75. 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).
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 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).
103. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
104. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).



105. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 52/2010).
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, incisos I e 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, incisos I e 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).
112. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 050/2010-GLDBAG).
114. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
115. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
116. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
117. Em 17.08.2010, vaga cedida temporariamente ao PSDB enquanto durar a licença do Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 057/10 - GLDEM).
118. Em 18.08.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (Of.63/2010-GLPSDB).

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   (S/PARTIDO) (34,125)

Fátima Cleide   (PT) (34)

Paulo Paim   (PT) (34,45,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (32)

Belini Meurer   (PT) (33,76,78,80,96,116,121)

VAGO (35,85,86,87,98,101,107)

 1.  VAGO (1,31,110)

 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)

Selma Elias   (PMDB) (56,109,126)

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) (62,124)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (60)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,54,119)

 7.  VAGO (61,108)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Níura Demarchi   (PSDB) (4,42,115,118,120)

Marco Maciel   (DEM) (46)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,52)

Heráclito Fortes   (DEM) (44)

João Faustino   (PSDB) (13,48,117,122,123)

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.  VAGO (41,113,114,127)

 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 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).
108. 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).
109. 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).
110. 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).
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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, incisos I e 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, incisos I e 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).
117. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
118. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
119. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
120. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 53/10-GLPSDB).
121. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 051/2010-GLDBAG).
122. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
123. Em 4.8.2010, o Senador João Faustino é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelos Democratas (Of. nº 59/2010-GLPSDB), em
substituição ao Senador José Bezerra.
124. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
125. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
126. Em 18/08/2010, a Senadora Selma Dias é designada membro titular do PMDB na Comissão (OF.GLPMDB nº 124/2010).
127. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
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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) (7,17,23)

Paulo Paim   (PT) (8,18)

Inácio Arruda   (PC DO B) (19)

 1.  VAGO (7)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (17,18,21)

 3.  VAGO (7)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata   (PMDB) (3,15)

VAGO (22)

Francisco Dornelles   (PP) (11)

 1.  VAGO (7)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)
 3.  VAGO (14)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (4)

Marco Maciel   (DEM) (9)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)
Eduardo Azeredo   (PSDB) (10)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (1,6,13)

 2.  VAGO (9)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (5,24)

 4.  Cícero Lucena   (PSDB) (10,12)

 5.  Papaléo Paes   (PSDB) (7,16)

PDT
Cristovam Buarque (7,20)  1.  VAGO (20)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
9. Em 30.09.2009, o Senador Marco Maciel deixa a suplência e é designado membro titular do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Romeu
Tuma (Of. nº 183/2009/CE).
10. Em 30.09.2009, o Senador Eduardo Azeredo deixa a suplência e é designado membro titular do PSDB na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marconi Perillo (Of. nº 183/2009/CE).
11. Em 30.09.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Subcomissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (Of.
nº 183/2009/CE).
12. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
13. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
14. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (Of. nº 183/2009/CE).
15. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).



16. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
17. 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).
18. 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).
19. 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).
20. 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).
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, incisos I e 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, incisos I e 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).

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) (6)

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, incisos I e 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).
6. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 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
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  - CMA

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Renato Casagrande   (PSB) (21)

Marina Silva   (PV) (7,21,43,45)

Alfredo Nascimento   (PR) (26,55,60)

João Ribeiro   (PR) (20)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (23)

 2.  César Borges   (PR) (25)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B) (22)

 4.  Delcídio Amaral   (PT) (24)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges   (PMDB) (38,47,48,49,53,59)

Hélio Costa   (PMDB) (38,56,57)

VAGO (39,50,54,58)

Valter Pereira   (PMDB) (38)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (38)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,40)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (38)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (38)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (35,61,62,64)

Kátia Abreu   (DEM) (29)

Heráclito Fortes   (DEM) (33)

Eliseu Resende   (DEM) (28)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,16)

Cícero Lucena   (PSDB) (19)

Marisa Serrano   (PSDB) (14)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (32)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,27,63)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,30)

 4.  Jayme Campos   (DEM) (9,34,44,46,51,52)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,15)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (17)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (18)

PTB
Gim Argello (6,31)  1.  Sérgio Zambiasi (31)

PDT
Jefferson Praia (8,13,36,42)  1.  Cristovam Buarque (12,37,41)

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 Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
15. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
16. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
17. 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).
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 Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
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, 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).
22. 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.
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 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.
25. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
26. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
27. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
30. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
32. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
33. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
34. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
35. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
36. Em 19.02.2009, o Senador 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, 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).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
48. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
49. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
50. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
51. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
52. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
53. 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 João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
56. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
57. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 056/2010).
58. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
59. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
60. Em 04/05/2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 29/2010-GLDBAG).
61. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
62. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
63. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e 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).
64. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.

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.



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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) (6)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA) (5)

RELATOR:  Senador Jefferson Praia  (PDT-AM) (4,12,16)

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) (10,15)

 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 (11)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Marisa Serrano   (PSDB)
VAGO (13,14,17)

 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 designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
9. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
10. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
11. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
12. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
13. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
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.
17. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, 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.
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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 )
VAGO (1,2)

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).
2. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.
*. 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)

Regis Fichtner   (PMDB) (35,43,80)

VAGO (34,68,72,75)

VAGO (10,12,33,77)

 1.  VAGO (37,73)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (42)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (38)

 4.  Mão Santa   (PSC) (39,56,58)

 5.  VAGO (36,55,63,66,71)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Bezerra   (DEM) (2,25,78,81)

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.  João Faustino   (PSDB) (16,47,60,62,79)

 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. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
72. 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).
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).
77. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
78. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
79. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino Arns é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 57/10-GLPSDB).
80. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 104/2010).
81. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.

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) (47,95,99)

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   (S/PARTIDO) (22,41,50,72,105)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (61)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (64)

Romero Jucá   (PMDB) (3,70,74)

Regis Fichtner   (PMDB) (4,100,103)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (2,94,96)

 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.  João Faustino   (PSDB) (23,27,56,101,102,104)

 4.  Romeu Tuma   (PTB) (53,78,79,80)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (37)

 6.  Arthur Virgílio   (PSDB) (17,34,71)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (36)

PTB (12)

Fernando Collor (13,14,15,16,25,26,28,30,49)  1.  Mozarildo Cavalcanti (49)

PDT
Patrícia Saboya (32,60,81,82,90,91)  1.  Cristovam Buarque (20,31,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
37. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
38. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
40. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
41. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
44. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
49. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
50. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
52. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
53. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
54. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
55. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
56. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
57. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
58. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
70. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).



78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).
92. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
93. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
94. O Senador 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. 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).
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).
100. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
101. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
102. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
103. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 105/2010).
104. Em 4.8.2010, o Senador João Faustino é designado membro suplente na Comissão em vaga cedida pelos Democratas (Of. nº 60/2010-GLPSDB), em
substituição ao Senador José Bezerra.
105. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS 10:00 hs - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546

E-mail: scomcre@senado.gov.br



7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (3,4,6)

João Ribeiro   (PR)
 1.  VAGO (7)

 2.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (11)

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).
11. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  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.
6. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).

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) (5)

Romeu Tuma   (PTB) (3)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)
 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB) (1,2)

 1.  Pedro Simon   (PMDB)
 2.  Romero Jucá   (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (6)  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 Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
3. 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).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).
5. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
6. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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)

Belini Meurer   (PT) (18,90,92)

Inácio Arruda   (PC DO B) (23)

Fátima Cleide   (PT) (20)

João Ribeiro   (PR) (21)

 1.  Marina Silva   (PV) (16,66,68)

 2.  Paulo Paim   (PT) (25,33,57)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19)

 4.  VAGO (17,70,72,73)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (24)

 6.  VAGO (22,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (52,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (53,76,79,85,86)

Regis Fichtner   (PMDB) (45,91,93)

Mão Santa   (PSC) (5,9,49,71,74)

Valdir Raupp   (PMDB) (48,60)

Edison Lobão   (PMDB) (43,81,83)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,54,94)

 2.  Hélio Costa   (PMDB) (29,50,82,84)

 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 )
VAGO (34,87,88,95)

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.
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78. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
79. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
80. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
81. O Senador 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).
82. 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).
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, incisos I e 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).
91. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
92. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 052/2010-GLDBAG).
93. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 106/2010).
94. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
95. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286

E-mail: scomci@senado.gov.br
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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:  VAGO (57,58,67)

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) (26)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,25)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (23)

José Nery   (PSOL) (27)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,28)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (24,50)

 3.  Tião Viana   (PT) (24,54)

 4.  VAGO (24)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB) (38,48,55,56,68)

Valter Pereira   (PMDB) (1,44)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,47)

Almeida Lima   (PMDB) (43)

 1.  VAGO (41,62)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (42)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (45)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (46,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Bezerra   (DEM) (33,65,66)

Marco Maciel   (DEM) (32)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (31)

Adelmir Santana   (DEM) (29)

Lúcia Vânia   (PSDB) (17)

Marconi Perillo   (PSDB) (21)

Sérgio Guerra   (PSDB) (19,61)

 1.  VAGO (35,63,64,69)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (30,52,53,59,60)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM) (9,12,37)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (6,14,36)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB) (22)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (10,13,18,61)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (20)

PTB (5)

Gim Argello (34)  1.  Mozarildo Cavalcanti (34)

PDT
Jefferson Praia (8,16,39)  1.  João Durval (15,40)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
16. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
18. 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.
19. 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.
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 Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. Em 16.02.2009, o Senador 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.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
25. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
26. Em 16.02.2009, o Senador 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.
27. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
28. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
29. 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.
30. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
31. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
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, 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.
35. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
36. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. 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.
38. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
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 Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
42. 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).
43. 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).
44. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
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46. 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).
47. 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).
48. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (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. 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).
57. 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).
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).
65. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
66. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
67. Vago (art. 88, § 5º), em virtude de o Senador Neuto de Conto ter se afastado do exercício do mandato nos termos do art. 39, II - RISF.
68. O Senador Neuto de Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
69. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.

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 (77,79)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Delcídio Amaral   (PT) (22)

VAGO (23,62,67,70,75)

Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (21,32,49,87)

César Borges   (PR) (18,54)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (22,71)

 2.  Fátima Cleide   (PT) (4,6,19)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (20,60,61,63,65)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (17,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (2,11,45,46,59,68,69,74)

Neuto De Conto   (PMDB) (36,41,86)

Gerson Camata   (PMDB) (44,47)

Valter Pereira   (PMDB) (34,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (37,43)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (39,48)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (40,42)

 4.  Regis Fichtner   (PMDB) (35,38,82,84)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (26,76,79,88)

José Bezerra   (DEM) (27,80,85)

Kátia Abreu   (DEM) (28)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,30,57,58,72,73)

João Faustino   (PSDB) (13,53,55,64,66,83)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,56)

Marisa Serrano   (PSDB) (15)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM) (3,33)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM) (31)

 3.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,24)

 4.  José Agripino   (DEM) (25,81)

 5.  Mário Couto   (PSDB) (16,56)

 6.  João Tenório   (PSDB) (15)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (12)

PTB (5)

Romeu Tuma (9,29)  1.  Sérgio Zambiasi (29,51)

PDT
Osmar Dias  1.  João Durval 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
19. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
21. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
24. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
30. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
43. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
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44. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
45. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
46. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
47. 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).
48. 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).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 -
GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
64. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
65. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
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. 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).
79. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão (OF. Nº 037/10-GLDEM).
80. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e 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).



81. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
82. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
83. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 56/10-GLPSDB).
84. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
85. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 111/2010).
86. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
87. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
88. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS -

Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

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) (13)

 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, incisos I e 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).
13. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 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 )
VAGO (1)

Jayme Campos   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)

PTB
 1.  Romeu Tuma 

Notas:
1. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.
*. 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:  Senador Roberto Cavalcanti  (PRB-PB) (65,78)

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) (18,69)

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) (34,63,66)

Leomar Quintanilha   (PMDB) (38,64,72)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,40)

Valdir Raupp   (PMDB) (37,46)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (35)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (39)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,36,43,48,59,60,67,68)

 4.  Regis Fichtner   (PMDB) (2,53,56,58,61,73,74,77)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,25)

José Bezerra   (DEM) (6,12,24,75,76)

Efraim Morais   (DEM) (26)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,29)

Sérgio Guerra   (PSDB) (16,62)

 1.  VAGO (28,70,71,79)

 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 Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(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 Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (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. 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).
64. 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).
65. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
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. 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)
70. 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).
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).
74. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
75. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
76. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
77. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 112/2010).
78. Em 01.09.2010, o Senador Roberto Cavalcanti foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Of. nº 124/2010-CCT).
79. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.
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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:  VAGO (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

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (3)

VAGO (14)

VAGO (1)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (18)

 1.  Delcídio Amaral   (PT-MS)
 2.  Ideli Salvatti   (PT-SC) (16)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT-SP)
 4.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO-RR)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (15)

Almeida Lima   (PMDB-SE)
Gilvam Borges   (PMDB-AP)
VAGO (17)

 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:  11/08/2010
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
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.
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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, incisos I e 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).
17. O Senador Paulo Duque deixou o exercício do mandato em 14.07.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Regis Fichtner.
18. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme Of. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.10.

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)
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Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES

(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)

Número de membros: 14 titulares

PRESIDENTE: Senador João Tenório   (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles   (PP-RJ)

1ª Designação:  23/03/2010

MEMBROS
PMDB

DEM
Adelmir Santana   (DF)

PSDB
João Tenório   (AL) (2)

PT
Tião Viana   (AC) (3)

PTB
Gim Argello   (DF) (5)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (4)

PR
César Borges   (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares   (SE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ)

PSOL
José Nery   (PA)

PSC
Mão Santa   (PI)

PV
Marina Silva   (AC) (1)

Atualização:  27/04/2010



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.
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CONSELHOS 

                     CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL 
(Criado pelo Decreto Legislativo nç 70, de 23.11.1972) 

(Regimento Interno baixado pelo Ato nç 1, de 1973-CN)  

 

COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal 

Chanceler: Presidente da C“mara dos Deputados 

 

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS MESA DO SENADO FEDERAL 

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP) 

PRESIDENTE

Senador Jos� 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 Magalh‘es Neto (DEM-BA) 

2º VICE-PRESIDENTE

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT) 

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

1º SECRETÁRIO

Senador Her–clito Fortes (DEM-PI)

  2º SECRETÁRIO

Deputado InocŸncio Oliveira (PR-PE)  

2º SECRETÁRIO

Senador Jo‘o Vicente Claudino (PTB-PI) 

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG) 

3º SECRETÁRIO

Senador M‘o Santa (PSC-PI) 1 

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) 

4º SECRETÁRIO

Senadora Patr¤cia 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 Dem‡stenes 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 ×rg‘os do Parlamento (SCOP) 

Senado Federal ò Anexo II - T�rreo 

Telefones: 3303-4561 e 3303-5258 

scop@senado.gov.br

  

 

 
1
 Em 23.09.2009, o Senador M‘o Santa comunicou sua desfilia÷‘o do Partido do Movimento Democr–tico Brasileiro (PMDB), a partir dessa data, 

conforme comunicado lido em Plen–rio e, em 01.10.2009, a sua filia÷‘o ao Partido Social Crist‘o (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS 

098/2009, lido em Plen–rio em 01.10.2009. 
2
 O Deputado Eliseu Padilha foi eleito Presidente da Comiss‘o de Constitui÷‘o e Justi÷a e de Cidadania da C“mara dos Deputados, em Reuni‘o 

Ordin–ria realizada em 03/03/2010. 
3
 O Deputado Emanuel Fernandes foi eleito Presidente da Comiss‘o de Rela÷‰es Exteriores e de Defesa Nacional da C“mara dos Deputados, em 

Reuni‘o Ordin–ria realizada em 03/03/2010. 
4
 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Lideran÷a da Minoria na C“mara dos Deputados, conforme Of. nç 41/2010/SGM da C“mara dos 

Deputados, datado de 23 de mar÷o de 2010. 



 

 

 

 

 

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
        (13 titulares e 13 suplentes) 

 

           (Criado pela Lei nç 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 

            (Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nç 1, de 2004) 

Presidente:  

Vice-Presidente:  
 

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º TITULARES SUPLENTES

Representante das empresas de r–dio 

(inciso I) 
  

Representante das empresas de 

televis‘o (inciso II) 
  

Representante de empresas da 

imprensa escrita (inciso III) 
  

Engenheiro com not‡rio conhecimento 

na –rea de comunica÷‘o 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 v¤deo (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) 
  

1å Elei÷‘o Geral: Sess‘o do Congresso Nacional de 5.6.2002 

2å Elei÷‘o Geral: Sess‘o do Congresso Nacional de 22.12.2004 
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CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
(Criado pela Lei nç 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 

(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nç 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 Jos  Paulo T‡ffano (PV - SP) 12

Vice-Presidente: Senador In–cio Arruda (PCdoB - CE) 12

Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM ò RS) 12

SENADORES 
TITULARES SUPLENTES

Maioria (PMDB) 
PEDRO SIMON (PMDB/RS) 1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC) 17

GERALDO MESQUITA J½NIOR (PMDB/AC) 2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO) 
DEM 

EFRAIM MORAIS (DEM/PB) 1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF) 

ROMEU TUMA (PTB/SP) 2. RAIMUNDO COLOMBO6 16 (DEM/SC) 
PSDB

MARISA SERRANO (PSDB/MS) 1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG) 
PT

ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP) 1. FLÐVIO ARNS (PSDB/PR) 13

PTB
SÃRGIO ZAMBIASI (PTB/RS) 1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)

PDT
CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF) 1. OSMAR DIAS

4
(PDT/PR) 

PCdoB
INÐCIO ARRUDA (PCdoB/CE) 1. JOSÃ NERY

8
(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 MOURˇO (PT/AC) 

GEORGE HILTON (PP/MG) 3. RENATO MOLLING (PP/RS) 

ýRIS DE ARA½JO  (PMDB/GO) 4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)11

PSDB/DEM/PPS 
PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB/RS)  14 1. LEANDRO SAMPAIO

5
 (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
JOSÃ PAULO T×FFANO (PV/SP) 1. ANT¹NIO ROBERTO (PV/MG)15_________________ 

1 Indicado conforme Of¤cio nç 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do L¤der do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalh‘es Neto, lido na Sess‘o do SF de 05.06.08. 

2 Eleito em 14.8.2007, para o biŸnio 2007/2008.  

3 Indicado conforme Of. PSDB nç 856/2007, de 28.11.2007, do L¤der do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sess‘o do SF de 19.12.2007. 

4 Indicado conforme Of¤cio nç 28/08-LPDT, de 09.07.08, do L¤der do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sess‘o do SF de 09.07.08, em substitui÷‘o ao Senador 

Jefferson Praia, em virtude de sua renÂncia, conforme Of. s/nç, datado de 09.07.2008. 

5 Indicado pela Lideran÷a do PPS, nos termos do OF/LID/Nç 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal dessa mesma data, tendo em vista a 

renÂncia do Deputado Ilderlei Cordeiro, conforme OF GAB Nç 53/2008, de 18.06.2008. 

6 O Senador Raimundo Colombo retornou ao exerc¤cio do mandato em 25.10.2008, conforme comunicado datado de 28.10.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal 

dessa mesma data. 

7  Indicado pela Lideran÷a do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/nç 949/2008, de 11.11.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal de 12.11.2008. 

8  Indicado pela Lideran÷a do PC do B, nos termos do Of¤cio IA/Nç 269/2008, de 16.12.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal de 17.12.2008. 

9 Indicado pela Lideran÷a do PPS, nos termos do OF/LID/Nç 266/2007, de 17.07.07, em substitui÷‘o ao Deputado Geraldo Resende. 

10 Vaga anteriormente ocupada pelo Deputado Cezar Schirmer, que renunciou — suplŸncia do mandato de parlamentar, conforme Of. 29/2009/SGM/P, de 

14.01.2009. O Deputado Valdir Colatto renunciou — vaga de suplente para assumir a de titular, conforme o Of¤cio nç 034/2009-GAB610-CD, de 11.2.09, e o 

OF/GAB/I/Nç 12, de 28.01.2009.   

11 Indicado pela Lideran÷a do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/Nç 177,  de 12.03.2009, lido na Sess‘o do Senado Federal de 12.03.2009.

12 Eleitos para o biŸnio 2009/2010, em reuni‘o realizada no dia 27.05.09, conforme Of¤cio P/48/2009, de 28.05.2009, lido nessa mesma data 

13 O  Senador Fl–vio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores (PT), conforme comunica÷‘o lida na sess‘o 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 sess‘o do SF de 08.10.2009. 

14 Indicado conforme Of. nç 965/2009/PSDB, datado de 11/11/09, do L¤der do PSDB, Deputado Jos  An¤bal, em substitui÷‘o ao Deputado Cl–udio Diaz, em virtude 

de sua renÂncia, conforme Of. nç 0516/2009, de 09.11.09, lidos na Sess‘o do SF de 13.11.09. 

15  Indicado conforme Of. PV nç 067/10/LIDPV, de 17.03.2010, do L¤der do PV-CD, lido na Sess‘o do SF de 22.03.2010 

16 O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nçs 702 e 

703, de 2010, aprovados na sess‘o de 07.07.2010). 

17 O Senador Neuto De Conto afastou-se, nos termos do art. 39, inciso II, do Regimento Interno, para assumir o cargo de Secret–rio Executivo de Articula÷‘o 

Nacional do Estado de Santa Catarina, a partir de 5-8-2010. 



 

MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL 

PRESIDENTE: Senador Aloizio Mercadante (Br)

VICE-PRESIDENTE: Parlamentar Rub�n Mart¤nez Huelmo (Uy)

VICE-PRESIDENTE: Parlamentar Jos� Juan Bautista Pampuro (Ar)

VICE-PRESIDENTE: Parlamentar Ignacio Mendoza Unzain (Py)

Secretaria: C“mara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 ò 70160-900 Bras¤lia ò DF / Brasil 

Fones: (55) 61 3216-6871 / 6878  Fax: (55) 61 3216-6880 

e-mail: cpcm@camara.gov.br 
www.camara.gov.br/mercosul 

 

 



 

 

 

 

COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA – CCAI 

 (Art. 6ç da Lei nç 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 � 

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 presidŸncia em 23.03.2010, conforme altern“ncia estabelecida na 1å reuni‘o da Comiss‘o, realizada em 18.08.2001. 

2 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Lideran÷a da Minoria na C“mara dos Deputados, conforme Of. nç 41/2010/SGM da C“mara dos Deputados, datado 

de 23 de mar÷o de 2010. 
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