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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 4 minu-
tos e encerra-se às 21 horas e 1 minuto.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 174ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 3 de novembro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Srs. José Sarney, Marconi Perillo, da Sra. Serys Slhessarenko, e dos Srs. 
Heráclito Fortes, Mão Santa, Paulo Paim, Eduardo Suplicy, Magno Malta e Jefferson Praia
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Há número regimental. Declaro aberta 
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 846, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da 

Casa no período compreendido entre os dias 4 a 15 
de novembro de 2010 para participar, como convida-
do do Governo Chinês, de visita Oficial àquele País, 
com o propósito de ampliar o relacionamento entre 
a Comissão de Assuntos Exteriores da Assembléia 
Popular Nacional da República Popular da China e a 
Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, 
conforme texto anexo.

Comunico, nos termos do art. 39, inciso I, do Re-
gimento Interno, que estarei ausente do país no mesmo 
período. – Senador João Tenório.

NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL2
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido 
será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 847, DE 2010

Senhor Presidente,
Na forma do disposto do Regimento Interno e 

de acordo com as tradições da Casa, requeremos 
as seguintes homenagens pelo falecimento do ex-
Senador Jorge Kalume, ocorrido em Brasília, 26 de 
outubro de 2010:

I – inserção em ata de voto de profundo pesar;
II – apresentação de condolência:

a) a seus familiares;
b) ao Estado de Acre, de onde foi Go-

vernador;
c) a Prefeitura da Cidade de Rio Branco 

e Xapuri, das quais foi Prefeito;
d) à Câmara dos Deputados, da qual foi 

membro; e 
e) ao Banco da Amazônia, do qual foi 

Diretor.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2010. Se-
nador Marco Maciel.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência encaminhará as home-
nagens de pesar solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 848, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto 
de Lei da Câmara (PLC) nº 160, de 2009, que dispõe 
sobre as Garantias e Direitos Fundamentais ao Livre 
Exercício da Crença e dos Cultos Religiosos, estabe-
lecidos nos incisos VI, VII e VIII do art. 5º e no § 1º do 
art. 210 da Constituição da República Federativa do 
Brasil seja encaminhado à Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS) para que esta se pronuncie sobre o Proje-
to. – Senador Flávio Arns.

REQUERIMENTO Nº 849, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2009, que acrescenta § 
6º ao art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 (Código de Defesa do Consumidor), para obri-
gar os bancos de dados e cadastros de consumo a 

disponibilizarem ao consumidor o acesso aos dados 
de seu interesse, por meio da rede mundial de com-
putadores seja encaminhado à Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) para que esta se pronuncie sobre 
o Projeto.

Em 1º de setembro de 2010. – Senador Flávio 
Arns.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão publicados e incluídos em Ordem do Dia 
oportunamente

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 850, DE 2010

Requeiro, nos termos do artigo 218, do Regimen-
to Interno, a inserção em Ata de Voto de Pesar, pelo 
falecimento ocorrido no dia 21 de outubro de 2010, 
do Senhor Luiz Queiroz dos Santos, conhecido como 
Luizinho Taj Mahal, Músico, falecido aos 61 anos em 
Vitória, de acidente vascular cerebral (AVC).

Requeiro, ainda, seja o Voto de Pesar encami-
nhado à família do falecido.

Justificação

O Músico Luizinho Taj Mahal, nascido e criado em 
Vitória, começou a carreira musical muito cedo. Filho 
e irmão de músicos, com apenas 12 anos já atuava 
na noite em bailes e nos clubes, cantando e tocan-
do baixo acústico. Cantor celebrado pelos sambistas 
como ícone da música capixaba, dono de talento e 
voz incomum.

Infelizmente um acidente vascular cerebral en-
cerrou bruscamente sua brilhante trajetória Musical.– 
Senador Magno Malta.

REQUERIMENTO Nº 851, DE 2010

O Senador que este subscreve, com base no art. 
222 do Regimento Interno do Senado Federal, requer 
seja oficiado voto de congratulações ao Arcebispo de 
Aparecida, São Paulo, dom Raymundo Damasceno 
Assis, pela sua elevação a cardeal da Igreja Católica 
Apostólica Romana, pelo Papa Bento XVI, dia 20 de 
outubro de 2010.

Justificação

Dom Raymundo Damasceno Assis, ou Dom Damas-
ceno, como é mais conhecido, nasceu em 15 de fevereiro 
de 1937, na cidade de Capela Nova, em Minas Gerais, e 
foi secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil em 1995 e 2003, e desde março de 2004 é Ar-
cebispo da Arquidiocese de Aparecida, São Paulo, que 
continuará dirigindo como Cardeal-Arcebispo.
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O novo cardeal, que é presidente do Conselho 
Episcopal Latinoamericano – CELAM, é um dos 24 
novos cardeais, cujo colégio chega assim a 203, dos 
quais 121 com menos de 80 anos, aqueles chamados 
de “eleitores” por terem direito a voto numa eventual 
nova eleição papal. Além do brasileiro, 20 novos car-
deais são eleitores e vêm da Itália, Polônia, Egito, Es-
tados Unidos, Alemanha, Zâmbia, Equador, República 
Democrática do Congo e Sri Lanka. Onze dos novos 
eleitores são europeus, sendo oito italianos, dando ao 
Velho Continente a maioria em um eventual conclave 
para a eleição de um novo papa.

O anúncio aconteceu dia 20 no final da audiência 
geral semanal na Praça São Pedro e foi a terceira vez 
que o Bento XVI nomeou novos cardeais. Segundo 
suas palavras “sua escolha reflete a universalidade 
da Igreja”. A cerimônia formal de posse, será no Con-
sistório do dia 20 de novembro.

A importância do fato reside em que cada vez 
que o papa nomeia novos cardeais, o seu principal 
grupo de assessores no Vaticano e no resto do mun-
do, o pontífice dá a eles a chance de guiar o futuro 
da Igreja, como os homens que o ajudarão a formular 
política e tomar importantes decisões.

Dom Damasceno entrou para o Seminário Me-
nor, em Mariana, Minas Gerais, em 1955, aos 18 anos, 
onde cursou o segundo grau e o curso de Filosofia, 
que foi aprofundar em 1961, em Roma e depois, em 
1965, na Alemanha, onde acompanhou o Curso Su-
perior de Catequese.

Aos 31 anos foi ordenado sacerdote em Con-
selheiro Lafaiete, Minas Gerais, em 19 de março de 
1968, vindo a atuar como Coordenador de Catequese 
da Arquidiocese de Brasília – DF, 1968-1970, Pároco 
da Igreja do Santíssimo Sacramento – Brasília – DF, 
1968-1976 e Chanceler da Arquidiocese de Brasília – 
DF, 1968-1979.

Sua ordenação episcopal se deu a 15 de setembro 
de 1986, aos 49 anos, em Brasília, DF, passando a atu-
ar como Bispo Auxiliar e Vigário Geral da Arquidiocese 
de Brasília – 1986-2003, Diretor do Curso Superior de 
Teologia para leigos da Arquidiocese de Brasília 1986-
2003 e Membro da Comissão Episcopal do Departa-
mento de Catequese do CELAM 1987-1991.

Em 28 de janeiro de 2004, aos 67 anos, foi nomea-
do Arcebispo da Arquidiocese de Aparecida, São Paulo, 
tomando posse no dia 25 de março subsequente.

Atuante em órgãos colegiados foi eleito Secretá-
rio-Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
– CNBB – para dois mandatos, 1995-1999 e de 1999-
2003 e é o Presidente do Conselho Fiscal da CNBB 
para o período 2007-2011.

Atuou como Secretário-Geral do Conselho Epis-
copal Latinoamericano – CELAM 1991-1995, e como 
Secretário-Geral da IV Conferência Geral do Episco-
pado Latinoamericano – Santo Domingo – 1992.

Foi nomeado Padre Sinodal pelo Papa João Paulo 
II na Assembleia Especial para a África do Sínodo dos 
Bispos – Roma, abril – 1994, na IX Assembleia Geral 
Ordinária do Sínodo dos Bispos – Roma, abril – 1994 e 
Padre Sinodal Eleito pela Assembleia da CNBB e con-
firmado por João Paulo II na Assembleia Especial para 
a América do Sínodo dos Bispos – Roma – 1997.

Mais recentemente foi nomeado pelo Papa Bento 
XVI Padre Sinodal da 2a Assembleia Especial para a 
África do Sínodo dos Bispos, que aconteceu em Roma 
no mês de outubro de 2009 e participa como Padre 
Sinodal, da Assembleia Especial para o Oriente Médio 
do Sínodo dos Bispos, que aconteceu em Roma no 
mês de outubro de 2010.

Atuou como membro do Pontifício Conselho para 
as Comunicações, membro do Comitê Econômico do 
CELAM – Bogotá 1995-1999, membro do Departa-
mento de Comunicação do CELAM e membro da Co-
missão para a Comunicação, Educação e Cultura da 
CNBB – 2003-2007.

É Presidente da Comissão da Campanha da 
Evangelização (2003-2007/2007-2011) e foi eleito pre-
sidente do CELAM para o quadriênio 2007-2011 na sua 
31a Assembleia Geral na Cidade de Havana, Cuba, em 
julho de 2007. Foi nomeado membro da Pontifícia Co-
missão para América Latina no dia 8-9-2009.

Senhor Presidente, Senhoras Senadoras, Se-
nhores Senadores.

A vida deste grande brasileiro justifica nossa ho-
menagem na medida em que engrandece o nome do 
Brasil pelo mundo afora, na defesa de valores enraiza-
dos na vida cultural e religiosa do nosso povo.

Assim venho pedir o necessário apoio dos meus 
nobres pares. – Senador Eduardo Azeredo.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência encaminhará os votos 
solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 852, DE 2010

Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno, a tramitação em conjunto do Projeto de Lei da 
Câmara no 147, de 2010, que cria a Área de Proteção 
Ambiental da Serra da Canastra, e do Projeto de Lei da 
Câmara no 148, de 2010 que altera limites do Parque 
Nacional da Serra da Canastra, por versarem sobre a 
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mesma matéria a constituição de mosaico de Unida-
des de Conservação, em conformidades com o art. 26 
da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza. – Senador Renato Casagrande. 

(À mesa, para decisão.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido 

será despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) –O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 854, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei 
do Senado nº 279, de 2003, de autoria do Senador 

Delcídio Amaral, passe a tramitar em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado nº 494, de 2008, em razão 
de versarem sobre a mesma matéria. – Senador Re-
nato Casagrande.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido 
será publicado e incluído em Ordem do Dia oportu-
namente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

855,
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido 
será votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 856, DE 2010

Voto de pesar pelo falecimento do Se-
nador Romeu Tuma.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado Federal, voto de pesar pelo faleci-
mento do Senador Romeu Tuma.

 
Justificação

Romeu Tuma se foi, mas deixou-nos vários le-
gados, dentre os quais se destaca o exemplo de 
dedicação à vida pública, a qual trilhou sem que dei-
xasse qualquer vestígio que pudesse macular sua 
biografia.

O Xerife andava armado da palavra pacificadora, 
da humildade, da paciência, da bondade. Mesmo nos 
momentos críticos da história brasileira, quando teve 

de transitar pelos porões da ditadura, usou da autori-
dade que detinha para fazer o bem.

No Senado Federal desempenhou relevantes 
cargos, todos com muita competência, tendo mar-
cado indelevelmente sua trajetória da Câmara Alta 
do País.

Esta Casa está menor, pois lhe falta Romeu Tuma. 
Também está maior, pois seu exemplo a engrande-
ceu.

Em nome dos brasileiros que o admirávamos, 
lamento aqui a sua ausência, irreparável perda, mas 
confesso-me ávido por utilizar nos meus dias os en-
sinamentos que o Xerife nos deixou, principalmente 
quanto à humildade de quem faz da autoridade uma 
ferramenta de bem relacionar-se com os seres hu-
manos. 

– Senador Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente 
do Senado Federal. 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência encaminhará o voto de 
pesar solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão encaminhados à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, ofício do Presidente da Câmara 
dos Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
OF. No 1536/2010/SGM/P

Brasília, 28 de outubro de 2010

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Renúncia ao Mandato Parlamentar

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a Declaração da 

Re núncia ao mandato de Deputado Federal do Se-
nhor Natan Donadon (PMDB/RO), em 27 de outubro 
de 2010, nos termos dos arts. 238, inciso II e 239, ca-
put, do RICD, publicada no Suplemento do Diário da 
Câmara dos Deputados no153 de 28 de outubro de 
2010, exemplar anexo.

Atenciosamente, Michel Temer.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu o Aviso nº 73, 
de 2010 (nº 324/2010, na origem), do Ministro de Es-
tado da Fazenda, encaminhando relatório com as ca-
racterísticas das operações de crédito analisadas no 
âmbito daquela Pasta, no mês de setembro, a tabela 
demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos Es-

tados e do Distrito Federal e a relação entre a Dívida 
Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos 
Municípios.

É o seguinte o Aviso:

 
Aviso nº 73, de 2010 (Nº 324/GMF, na origem)

Brasília, 26 de outubro de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Artigos 41 e 42 da Resolução do Senado 
Federal nº 43, de 2001.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
1. Em cumprimento ao art. 41 da Resolução do 

Senado Federal nº 43, de 2001, encaminho, em anexo, 
relatório contendo as características das operações 
de crédito analisadas no âmbito deste Ministério, no 
mês de setembro de 2010, tabela demonstrativa da 
Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito 
Federal e relação entre a Dívida Consolidada Líquida 
e a Receita Corrente Líquida dos Municípios, esclare-
cendo que os dados relativos às dívidas consolidadas 
foram extraídos dos Relatórios de Gestão Fiscal ela-
borados pelos entes da Federação, em cumprimento 
ao art. 54 da Lei Complementar nº 101 (LRF), de 4 de 
maio de 2000.

2. Em cumprimento ao art. 42 da Resolução do 
Senado Federal nº 43, de 2001, informo que não consta 
de nossos registros, nos meses de julho a setembro 
de 2010, qualquer emissão primária de títulos públicos 
de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios.

Atenciosamente, – Guido Mantega, Ministro de 
Estado da Fazenda.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O Aviso nº 73, de 2010, vai à Comissão 
de Assuntos Econômicos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. 
Bloco/PT – MT) – O Senhor Presidente da Repúbli-
ca adotou, em 28 de outubro de 2010, e publicou 
no dia 29 do mesmo mês e ano, a Medida Provisó-
ria nº 510, de 2010, que “Regula o cumprimento de 
obrigações tributárias por consórcios que realizem 
negócios jurídicos em nome próprio; dá nova reda-
ção ao art. 31 da Medida Provisória nº 497, de 27 
de julho de 2010, que promove desoneração tribu-
tária de subvenções governamentais destinadas ao 
fomento das atividades de pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica nas empre-
sas e institui o Regime Especial de Tributação para 
construção, ampliação, reforma ou modernização de 
estádios de futebol- RECOM; acresce dispositivos à 
Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que ins-
titui contribuição de intervenção de domínio econô-
mico destinada a financiar o Programa de Estímulo 
à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à 
Inovação; e dá outras providências. 

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

*PV

Marina Silva

* 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 C. Pannunzio (PSDB) Felipe Maia (DEM)

Bloco (PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN)

Márcio França (PSB) Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Brizola Neto (PDT) Fábio Faria (PMN)

*PSOL

Ivan Valente Chico Alencar

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-
CN.

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: 29-10-2010
-Designação Prevista da Comissão: 3-11-

2010(SF)
-Instalação Prevista da Comissão: 4-11-

2010
-Emendas: até 4-11-2010 (6 dias após 

a publicação)
-Prazo na Comissão: 29-10-2010 a 11-

11-2010 (14º dia)
-Remessa do processo à CD: 11-11-

2010
-Prazo na CD: de 12-11-2010 a 25-11-

2010 (15º ao 28º dia) 
-Recebimento previsto no SF: 25-11-

2010
-Prazo no SF: de 26-11-2010 a 9-12-

2010 (42º dia)
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-Se modificado, devolução à CD: 9-12-
2010

-Prazo para apreciação das modificações 
do SF, pela CD: de 10-12-2010 a 12-12-2010 
(43º ao 45º dia)

-Regime de urgência, obstruindo a pauta 
a partir de: 13-12-2010 (46º dia)

-Prazo final no Congresso: 6-2-2011

A matéria será publicada em avulsos.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Sobre a mesa, proposta de emenda à 

Constituição que passo a ler.

É lida a seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A proposta de emenda à Constituição que 
acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes 
dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.

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

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu a Mensagem 
nº 299, de 2010 (nº 634, na origem), do Presidente da 
República, comunicando sua ausência do País, nos 
dias 28 e 29 de outubro último.

É a seguinte a Mensagem:

MENSAGEM Nº 299, DE 2010 
(Nº 634/2010, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências, que me ausenta-

rei do País nos dias 28 e 29 de outubro de 2010, em 
viagem a Buenos Aires, Argentina

Brasília, 28 de outubro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Aviso nº 764-C. Civil

Em 28 de outubro de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Viagem Presidencial

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca comunicará que se ausentará do País nos dias 28 
e 29 de outubro de 2010, em viagem a Buenos Aires, 
Argentina.

Respeitosamente, – Carlos Esteves Lima, Mi-
nistro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência 
da República, Interino.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A mensagem lida vai à publicação e 
será juntada ao processado da Mensagem nº 58, de 
2010. 

Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 261, DE 2010

Altera o art. 193 da Consolidação das 
Leis do Trabalho para considerar outras 
atividades de trabalho em condições de 
risco acentuado.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O art. 193 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

 “Art.193 São consideradas atividades ou 
operações perigosas, na forma de regulamen-
to expedido pelo órgão competente do Poder 
Executivo, aquelas que, por sua natureza ou 
métodos de trabalho, impliquem no contato 
permanente com inflamáveis e explosivos ou 
que ofereçam condições de acentuado risco 
à integridade física do trabalhador.”

Art. 2º. Aplica-se ao disposto no art. 193 da Con-
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, aos emprega-
dos de empresas cuja atividade implique em risco de 
acidentes do trabalho, de natureza grave, nos termos 
do art. 15, inciso III, da Lei nº 6.367, de 19 de outubro 
de 1976.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

Editada nos idos de 1943, a “CLT”, como é conhe-
cida, contempla, no seu artigo 193, entre as hipóteses 
suscetíveis de serem consideradas “perigosas” para o 
trabalhador, apenas aquelas que impliquem no contato 
“permanente” com inflamáveis ou com explosivos.

Circunscrita, portanto, às referidas hipóteses, a 
vetusta “CLT” restringe outras situações ou condições 
de acentuado risco, como, até o de morte, tornando, 
“ex vi legis”, marginalizadas daquela caracterização, 
nos dias atuais, atividades de alta periculosidade, de-
correntes, por mais paradoxal que pareça, da própria 
modernização e do avanço da tecnologia aplicada às 
exigências da atividade laboral.

Sem muito esforço, há que referir aos profissionais 
das áreas de engenharia, saúde, transportes públicos, 
pesquisas, energia nuclear e tantas outras cuja enume-
ração deve caber ao órgão competente do Executivo 
que, até hoje, ainda é o Ministério do Trabalho.

É irrecusável que o trabalho em torres de trans-
missão de energia elétrica, p. ex.,as quais, além da 
sua altura podem eletrocutar um trabalhador aciden-
talmente, para não se falar dos eletricistas e instala-
dores de redes de baixa tensão; há outrossim, na área 
da construção civil, várias atividades de alto risco, 
como o exercido em andaimes ou no revestimento de 
exteriores de edifícios e, nestes últimos, dos “lavado-
res de janelas”...; cabe citar, também, os que lidam 
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com energia nuclear, nos laboratórios ou nas usinas; 
os médicos e demais profissionais da saúde quando 
atendem pacientes com elevado risco de contágio; os 
trabalhadores em galerias subterrâneas, como os tú-
neis do “metrô”, o que faz lembrar o trágico acidente 
da Estação Pinheiros em São Paulo.

Assim, fica evidente que não é só o pessoal dos 
postos de gasolina ou os das plataformas marítimas da 
Petrobrás, p. ex., e os que abrem túneis nas cidades ou 
escavam com dinamite as minas e jazidas, bem como, 
os que lidam com a fabricação de munições etc., que 
podem ser enquadrados como no exercício de “ativi-
dades perigosas”.

Cabe, portanto, dar uma opção ao agente pú-
blico, bem avaliadas uma ou outras das aqui citadas, 
de considerar, agora com o apoio da futura lei ora 
pretendida, quais as que “apresentam condições de 
risco acentuado”, tendo presente, é claro, as medidas 
existentes de proteção do trabalhador.

Por fim, cumpre esclarecer que a modificação 
proposta, embora mantendo a redação do texto do 
dispositivo, busca também atualizá-lo, na medida em 
que, por força de norma infraconstitucional relativa à 
redação das leis, é indevida a citação a órgãos, em-
presas ou entidades públicas, ante a possibilidade de 
alteração das suas nomenclaturas ou mesmo extinção, 
numa eventual reforma administrativa ou por motivos 
de interesse público

Isso é o que pretende o presente Projeto, que 
apresento na expectativa de merecer o apoio dos meus 
eminentes pares.

Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Vide texto compilado

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

Art. 193 – São consideradas atividades ou ope-
rações perigosas, na forma da regulamentação apro-
vada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua 
natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato 
permanente com inflamáveis ou explosivos em condi-
ções de risco acentuado. (Redação dada pela Lei nº 
6.514, de 22-12-1977)

§ 1º – O trabalho em condições de periculosi-
dade assegura ao empregado um adicional de 30% 
(trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos 
resultantes de gratificações, prêmios ou participações 

nos lucros da empresa. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 
22-12-1977)

§ 2º – O empregado poderá optar pelo adicional 
de insalubridade que porventura lhe seja devido. (In-
cluído pela Lei nº 6.514, de 22-12-1977)

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 262, DE 2010

Torna obrigatório o uso de equipa-
mentos de proteção auditiva nos ambien-
tes de trabalho em que haja a produção de 
ruídos contínuos superiores a cinquenta 
decibéis.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Dê-se ao título da Seção VIII do Capítulo 

V, Título I, da Consolidação das Leis do Trabalho apro-
vada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943, 
a seguinte redação:

 “Seção VIII
DO CONFORTO TÉRMICO E ACÚS-

TICO”

Art. 2º Acrescente-se à Seção III do Capítulo V, 
Título I, da Consolidação das Leis do Trabalho, o se-
guinte art. 177-A:

Art. 177.  ................................................
 ..............................................................

“Art. 177-A Nos ambientes de trabalho 
em que haja a produção de ruídos contínuos 
superiores a 50 (cinqüenta) decibéis, é obri-
gatório o uso de equipamentos individuais de 
proteção acústica aprovados por normas téc-
nicas específicas. 

Art. 3º O art. 178 da Consolidação das 
Leis do Trabalho passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 178 As condições de conforto tér-
mico e acústico dos locais de trabalho devem 
ser mantidas dentro dos limites fixados pelo 
órgão competente do Poder Executivo.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação 

A Consolidação das Leis do Trabalho, nas Seções 
em que se divide o Capítulo I, do Título 1º, dispõe, 
quando à proteção do trabalhador contra os riscos da 
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insalubridade e da periculosidade, de forma genérica 
nos seus artigos 189 e 193. No entanto, o legislador 
da década dos 40, certamente por razões justificáveis 
à época, elencou especificamente algumas situações, 
igualmente insalubres ou perigosas, como sejam, o tra-
balho “nas edificações”, em condições de desconforto 
“térmico”, serviços de iluminação e em “instalações 
elétricas”, trabalho com máquinas e equipamentos, 
caldeiras, e com inflamáveis e explosivos.

Modernamente, no entanto, uma boa parte dessas 
atividades, especificamente tratadas na velha CLT, não 
mais exige a maioria daqueles casos especiais, pois a 
própria evolução da medicina do trabalho ou o melhor 
aparelhamento dos locais de trabalho, no interesse do 
empregador em busca do aumento da produtividade 
da empresa, já proporciona um melhor desempenho 
do trabalhador.

Inversamente, a evolução tecnicológica deu lugar 
a um sem número de atividades profissionais e algumas, 
pela sua modernidade, não estão consistentemente 
tratadas ou até alcançadas pelo texto legal.

O presente Projeto visa, justamente, a uma des-
sas atividades em que o ambiente de trabalho mostra-se 
nocivo à saúde do empregado face ao excessivo ruído 
produzido por máquinas e equipamentos, na maioria 
dos casos acima do limite dos 50 decibéis estabeleci-
dos pela Organização Mundial de Saúde, e, não raro 
em torno dos 100, próximos portanto ao ensurdecedor 
barulho causado pelas turbinas de um avião a jato.

O Ministério do Trabalho, em seus provimentos 
na área da segurança e da medicina do trabalho es-
tabelece, aqui e ali, critérios e condições de proteção 
ao trabalhador em Normas Técnicas, Resoluções, Por-
tarias etc. A verificação do cumprimento de tais atos 
administrativos é feita pela “fiscalização” a cargo de 
órgão próprio do Ministério.

É sabido e, no caso não é uma exceção, que 
aquelas fiscalizações são parciais, não pela qualidade 
e profissionalismo de seus agentes, mas, sobretudo 
pela insuficiência de pessoal e desaparelhamento do 
órgão. 

Acredito que, incluindo no texto legal, de modo 
taxativo, a obrigatoriedade do uso de equipamentos 
individuais de proteção auditiva no ambiente de traba-
lho em que os ruídos ultrapassem o limite estabeleci-
do pela OMS, fará com que o empregador – para não 
infringir a lei, adotará, expontaneamente o uso de tais 
equipamentos. È o que espero e, para tanto, peço o 
apoio dos meus eminentes pares.

Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

TÍTULO I 
Introdução

 Art. 1º – Esta Consolidação estatui as normas 
que regulam as relações individuais e coletivas de tra-
balho, nela previstas

SEÇÃO VIII 
Do Conforto Térmico

Art 176. Os locais de trabalho serão mantidos em 
estado de limpeza compatível com o gênero de traba-
lho realizado, sendo o serviço de limpeza realizado, 
sempre que possível, fora dos horários de trabalho e 
por processo que reduza ao mínimo o levantamento 
de poeiras. 

 Art. 176. Nos pisos, escadas, rampas, corredo-
res e passagens, onde houver perigo de escorrega-
mento, serão empregadas superfícies ou processos 
antiderrapantes. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 
229, de 28.2.1967)

Art. 176 – Os locais de trabalho deverão ter ven-
tilação natural, compatível com o serviço realizado. 
(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Parágrafo único. A ventilação artificial será obri-
gatória sempre que a natural não preencha as condi-
ções de conforto térmico. (Incluído pela Lei nº 6.514, 
de 22.12.1977)

Art 177. As paredes dos locais de trabalho se-
rão caiadas ou pintadas com pintura lavável o manti-
das em estado de limpeza suficiente e sem humidade 
aparente. 

 Art. 177. Os pisos e as paredes dos locais de tra-
balho serão, sempre que possível, impermeabilizados 
e protegidos contra a umidade. (Redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

 Art . 177 – Se as condições de ambiente se tor-
narem desconfortáveis, em virtude de instalações ge-
radoras de frio ou de calor, será obrigatório o uso de 
vestimenta adequada para o trabalho em tais condições 
ou de capelas, anteparos, paredes duplas, isolamento 
térmico e recursos similares, de forma que os empre-
gados fiquem protegidos contra as radiações térmicas. 
(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

 Art 178. Os pisos terão assegurada a imperme-
abilização contra a umidade do solo e as medidas ne-
cessárias para garantir s proteção contra os ratos. 

 Art. 178. As coberturas dos locais de trabalho 
deverão assegurar proteção contra as chuvas e o iso-
lamento excessivo. (Redação dada pelo Decreto-Lei 
nº 229, de 28.2.1967)
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 Art . 178 – As condições de conforto térmico dos 
locais de trabalho devem ser mantidas dentro dos li-
mites fixados pelo Ministério do Trabalho

Das Atividades Insalubres ou Perigosas 
 Art . 189 – Serão consideradas atividades ou 

operações insalubres aquelas que, por sua nature-
za, condições ou métodos de trabalho, exponham os 
empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos 
limites de tolerância fixados em razão da natureza e 
da intensidade do agente e do tempo de exposição 
aos seus efeitos. 

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Os projetos que acabam de ser lidos 
serão publicados e remetidos à Comissão de Assun-
tos Sociais. 

Convido o Senador Paulo Paim, por favor, a pre-
sidir a sessão, porque a primeira inscrita sou eu.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Senadora 
Serys, eu gostaria de pedir a V. Exª para me considerar 
inscrito para uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Como primeiro inscrito para uma comu-
nicação inadiável, o Senador Marco Maciel.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passamos a palavra à Senadora Serys Slhes-
sarenko, primeira parlamentar inscrita. Em seguida, 
passaremos a palavra, para uma comunicação inadi-
ável, ao Senador Marco Maciel.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Senador Paulo Paim, que preside a sessão 
neste momento, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, se-
nhoras e senhores que nos vêem e nos ouvem, hoje, 
como não poderia ser diferente, vou ocupar esta tri-
buna para enaltecer momento tão importante para os 
brasileiros e as brasileiras. Enaltecer este momento 
significa falar a homens e mulheres do nosso País do 
momento histórico que estamos vivendo, com a eleição 
da primeira mulher Presidente da República do nosso 
País. Confesso que estou muito feliz e esperançosa, 
porque, após 500 anos de sua história, o Brasil elege, 
por voto direto, a primeira mulher Presidenta.

Vejam, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores 
da TV Senado, que esta façanha não tem nada de nor-
mal ou de comum. Foi preciso quebrar tabus e ousar. 
Primeiramente nosso povo elegeu para a Presidência 
da República um metalúrgico, o Lula, que se tornou o 

grande Presidente da história do Brasil, o grande Pre-
sidente desses 500 anos após a nossa descoberta.

Mas Lula queria definitivamente fazer história. 
E a despeito de todas as adversidades, apontou uma 
mulher para concorrer e ocupar o cargo mais alto desta 
Nação. É o que eu digo sempre, senhoras e senhores, 
deixem o povo decidir livremente e as coisas aconte-
cem. Deixem o povo decidir livremente e as coisas 
acontecem. 

Percebam que esta nossa luta, a luta das mu-
lheres, nunca foi fácil e vem de muito tempo. Nossas 
conquistas são espaçadas. Reparem que, mais de 80 
anos antes de Dilma Rousseff ser eleita primeira mu-
lher Presidente do Brasil, Alzira Soriano foi a primeira 
escolhida pelo povo para um cargo executivo no nosso 
País, quando mulheres sequer tinham o direito de vo-
tar – quando Alzira Soriano foi eleita nós mulheres não 
tínhamos ainda o direito de votar assegurado. Isso é 
história. Foi lá nos idos de 1928, no século passado. 

Viúva, mãe de três filhas, Alzira conquistou 60% 
dos votos e, em 1º de janeiro do ano seguinte, foi em-
possada Prefeita de Lajes no Rio Grande do Norte. 
Ela foi a primeira mulher na América Latina a assumir 
o governo de um Município, merecendo destaque no 
noticiário publicado na época pelo jornal americano 
The New York Times. 

Recentemente, a primeira Prefeita de uma capital 
foi Maria Luíza Fontenele, em Fortaleza, que tomou 
posse 57 anos depois de Alzira, em 1986. A primeira 
Governadora foi Iolanda Fleming, do Acre, em maio de 
1986. E a primeira Prefeita da maior cidade do País, 
São Paulo, foi Luíza Erundina, a nossa grande e que-
rida Luíza Erundina, em 1989.

Faço questão, senhoras e senhores, de contar 
parte da história dessas mulheres para demonstrar 
cabalmente porque continuo firme buscando espaço 
na vida pública, disputando mandatos, travando a boa 
disputa democrática. 

Em Mato Grosso, sou também uma pioneira. Sou, 
com muito orgulho, a primeira Senadora da República 
mato-grossense. Aqui, também me tornei a primeira 
mulher a presidir o Senado da República temporaria-
mente, como segunda Vice-Presidente e assumindo 
temporariamente a Presidência do Senado. 

Da mesma forma que Dilma, Alzira, Maria Luíza 
Fontenele, Luíza Erundina e também tantas outras 
mulheres, ousei muito. Desafiei, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, atuar num mundo que também só 
pertencia aos companheiros homens e, hoje, pela mi-
nha atuação e seriedade, percebo o respeito de muitos 
homens e mulheres que fazem política com decência e 
percebo o quanto a minha luta serve às companheiras 
mulheres pelo fim da violência, pela justiça de opor-
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tunidades no mercado de trabalho, pela participação 
na política. 

Infelizmente, Sr. Presidente, neste processo elei-
toral em que Lula, um homem simples, metalúrgico, 
que está à frente de seu tempo, quis fazer história, 
e fez, lá no meu Mato Grosso, o Presidente do meu 
Partido, do meu querido Partido dos Trabalhadores, 
passou para a história como aquele que impediu esta 
mulher de concorrer e talvez continuar no Parlamento. 
Pela ação personalista de Carlos Abicalil, que queria 
ser Senador, as mulheres de Mato Grosso perderam 
a oportunidade de ter a continuidade de uma mulher 
no espaço da vida política nacional pelo meu Estado 
de Mato Grosso.

Mas vamos continuar lutando e tentando sensibi-
lizar os companheiros homens da Justiça no que cons-
titui a nossa luta. Sensibilizar que foi devido a desafios 
de tantas mulheres no mundo todo e de tantos homens 
conscientes que aqui no Brasil, em fevereiro de 1932, 
através do Decreto nº 21.076, assinado pelo então Pre-
sidente Getúlio Vargas, como resultado de uma intensa 
campanha que mobilizou grandes personalidades da 
política nacional, a partir da proclamação da nossa Re-
pública, que foi finalmente garantido o direito de voto 
às mulheres. Naquele momento, o direito de voto foi 
inicialmente estendido apenas às mulheres casadas 
ou àquelas viúvas ou solteiras, desde que possuíssem 
renda própria. Vejam só, senhoras e senhores!

Dois anos mais tarde, em 1934, as restrições 
de estado civil ou renda caíram e o voto passou a ser 
direito de todas as mulheres maiores e que desejas-
sem se alistar.

Finalmente, em 1946, o voto feminino se tornou 
obrigatório, seguindo o que já existia para os homens 
há muitas décadas. 

Repito: Deixem o povo decidir livremente e o 
povo fará história.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste 
momento de tanta alegria para nós mulheres, eu não 
poderia deixar de render minhas homenagens a outras 
heroínas do voto feminino e destacar, uma vez mais, 
Bertha Lutz, grande pioneira feminista, cientista, líder 
nacional e política, que, em 1922, foi eleita Vice-Presi-
dente da Liga Pan-Americana das Mulheres e fundou 
a Sociedade Brasileira para o Progresso Feminino, 
dando continuidade, assim, ao trabalho iniciado, em 
1910, pela incansável baiana Deolinda Daltro. Desta-
co também os nossos heróis homens, pois a luta pelo 
voto feminino teve início no Brasil através do impulsos 
de homens ilustres, os quais, já em 1890, na primeira 
Assembleia Constituinte da República, defendiam esse 
direito. Reuniram-se em torno da luta pelo voto femi-
nino alguns grandes nomes do Parlamento Nacional: 

César Zama, Almeida Nogueira, Lopes Trovão e outros, 
que, antes mesmo da Proclamação da República, já 
defendiam o sufrágio universal e o voto feminino como 
forma de combater qualquer preconceito social e polí-
tico em função do sexo.

É muito importante, senhoras e senhores, fazer 
o registro histórico da iniciativa desses grandes brasi-
leiros em defesa dos direitos da mulher. Iniciativa esta 
que sofreu grande oposição dos demais constituintes, 
tendo perdido o Brasil a oportunidade de ser o primeiro 
país do mundo a garantir o direito de voto às mulheres 
já na Constituição da República de 1891.

Percebe-se, senhores e senhoras, que nossa 
caminhada até aqui não foi fácil, e, por isso mesmo, 
para encurtar espaços e tornar as disputas mais de-
mocráticas, é que vou sugerir a nossa Presidenta 
Dilma Rousseff, que tanto orgulha e honra a mulher 
brasileira, que apoie firmemente uma ampla reforma 
política em nosso País.

O Brasil precisa de aprovação de uma reforma 
política que viabilize de fato a participação de todos, 
homens e mulheres, no processo eleitoral, permitindo 
a viabilidade de candidaturas desprovidas de poder 
econômico, de modo que qualquer cidadão, homem 
ou mulher, que não seja rico possa concorrer de forma 
igualitária a cargos eletivos. 

Cito como exemplo a questão do financiamento 
público de campanhas e o voto em listas com alter-
nância de gênero. São apenas dois exemplos que com 
certeza vão reduzir o “caciquismo” político dos partidos, 
que hoje têm seus quadros diretivos, majoritariamente, 
controlados, na maioria das vezes, pelos nossos filhos, 
pelos companheiros homens. Não queremos ser mais, 
de jeito nenhum, Senador Flexa Ribeiro, que os nossos 
filhos, que os nossos companheiros, mas queremos 
apenas a igualdade de direitos. 

Senado Marco Maciel, não é porque o senhor é 
do DEM que vou lhe chamar de democrata, mas por-
que o senhor é um homem democrático, realmente, e 
o Brasil reconhece isso. Senadora Níura, a senhora, 
como mulher, também batalhadora pelas nossas cau-
sas, sabe da importância da participação da mulher, 
também da mulher, na política.

Então, entendendo a história, não resta a menor 
dúvida de que a eleição da companheira Dilma Rousseff 
constitui um fantástico avanço democrático em nosso 
País, porque, pela primeira vez, uma mulher presidirá 
o Brasil, esta imensa Nação com mais de 190 milhões 
de brasileiros e brasileiras. Não por acaso a nossa 
Presidenta Dilma Rousseff disse em seu primeiro pro-
nunciamento – eu estava lá, bem perto –, logo após 
ser declarada eleita, que o seu primeiro compromisso 
será “honrar as mulheres brasileiras para que este fato, 
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até hoje inédito, se transforme num evento natural e 
que ele possa se repetir e se ampliar nas empresas, 
nas instituições civis, nas entidades representativas 
de toda a nossa sociedade”.

Destaco, senhoras e senhores, um trecho muito 
bonito do discurso da nossa Presidenta em que ela 
expressa seu desejo de que os pais e as mães das 
meninas pudessem olhar nos olhos delas e dizer “sim, 
a mulher pode” e que sua alegria era ainda maior pelo 
fato de que a presença de uma mulher na Presidência 
da República se deu pelo caminho sagrado do voto, 
da decisão democrática do eleitor, do exercício mais 
elevado da cidadania. 

Disse ainda a nossa Presidenta, e eu estava lá, 
repito, à sua frente, ouvindo e me emocionando com 
aquele sagrado momento que vai, disse ela, “valorizar 
a democracia em toda a sua dimensão, desde o direi-
to de opinião e expressão até os direitos essenciais 
básicos, da alimentação, do emprego, da renda, da 
moradia digna e da paz social”.

Disse também – isto não está transcrito aqui, mas 
vou tentar me lembrar – que não vai perseguir adver-
sários, que não vai privilegiar companheiros, que vai 
tratar a sociedade brasileira por igual. Eu achei essa 
uma das partes mais relevantes do discurso de Dilma 
Rousseff.

Dilma, assim como já é do cotidiano de cada 
mulher, vai zelar pelas suas coisas, pelo seu espaço e 
também pelo espaço do seu próximo, prometendo “ze-
lar pela mais ampla e irrestrita liberdade de imprensa, 
zelar pela mais ampla liberdade religiosa e de culto, 
zelar pela observação criteriosa e permanente dos 
direitos humanos”.

Eu já disse em outros pronunciamentos que, se 
Dilma Rousseff se elegesse, eu me sentiria também 
Presidenta. E, sinceramente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é essa a minha sensação.

Parabéns, Dilma Rousseff, Presidenta do Brasil, 
primeira mulher no comando maior desta Nação, após 
500 anos de sua história!

Quero também lembrar aqui, rapidamente, antes 
de conceder o aparte ao nosso Senador Flexa Ribeiro, 
a nossa primeira Vereadora de Cuiabá, que foi May do 
Couto, grande mulher. Eu não recordo o ano, mas May 
do Couto foi a nossa primeira Vereadora de Cuiabá, 
assim como Sarita Baracat, essa mulher que faz his-
tória em Mato Grosso, uma pessoa que já tem certa 
idade, mas é a nossa jovem, que dá o exemplo para 
nós, políticas de Mato Grosso. Sarita Baracat foi Pre-
feita de Várzea Grande e foi também a primeira Depu-
tada estadual pelo nosso Mato Grosso. Sarita Baracat 
tem que deixar a sua história política escrita para nós, 
mulheres mato-grossenses e brasileiras, seguirmos 

o seu rumo. Ela que nos dê a meta para que a gente 
conquiste os espaços da mulher na política.

Concedo um aparte ao Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senadora 

Serys, quero agradecer o aparte que V. Exª me con-
cede até para dizer que também farei um pronuncia-
mento hoje para desejar boa sorte à Presidente eleita, 
Srª Dilma Rousseff. E, ao ouvir seu pronunciamen-
to, fiquei bastante entusiasmado, porque nós vamos 
acompanhar pari passu a sua gestão e vamos ser 
construtivos nas propostas que aqui chegar e que for 
encaminhado pela Presidenta para melhorar o Brasil, 
para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Ela 
vai poder contar com o apoio da Oposição, uma Opo-
sição consciente. Agora, não vamos permitir – e V. Exª 
já disse que ela não o fará – a partidarização da má-
quina administrativa. V. Exª já disse que ela não fará a 
discriminação daqueles que não são do seu Partido. E 
digo a V. Exª que faço isso com a maior alegria e satis-
fação. V. Exª disse por mim aquilo que eu gostaria de 
dizer que ela não fizesse. V. Exª já disse que ela não 
o fará, e espero que assim seja. Vamos desmontar os 
palanques. Não vamos deixar os palanques armados, 
como ficaram nesses oito anos passados. E vamos tra-
balhar pelo Brasil. Vamos trabalhar juntos para que o 
Brasil cresça, para que o Brasil desenvolva, para que 
o Brasil possa mais, porque ele poderia ter feito muito 
mais nesses oito anos, e hoje nós estaríamos numa 
situação muito...

(Interrupção do som.)

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – ...mais impor-
tante em relação ao resto do mundo. Com relação a V. 
Exª, quero dizer da perda que este Senado terá com 
o seu não retorno ao Senado, até porque V. Exª não 
foi candidata. Se fosse, como V. Exª disse, nós a terí-
amos de volta, pela vontade do povo de Mato Grosso. 
Quero dizer que V. Exª, e aí vai a primeira sugestão do 
Senador Flexa Ribeiro, dará uma excelente Ministra. 
Tenho certeza de que ficará nos quadros do Governo 
Federal, ajudando para que o Brasil possa avançar. E 
que V. Exª conte com o apoio... Não é muito recomen-
dável uma indicação minha para um Ministro da Pre-
sidenta Dilma Rousseff, mas a Presidenta a conhece 
bastante, sabe da competência, sabe da determinação, 
da seriedade de V. Exª e, com certeza, a fará Ministra 
de Estado. Um grande abraço e que Deus a continue 
a abençoando e iluminando.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senador Flexa Ribeiro, mas isso não 
é a meta. Nós temos, realmente, neste momento, de 
juntar forças, como o senhor disse muito bem, Situa-
ção e Oposição, para trazermos toda a contribuição 
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necessária para que a nossa Presidenta Dilma Rousseff 
consiga realmente fazer, com a agilidade necessária, 
com as condições necessárias, o Governo...

(Interrupção do som.)

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Só um minuto Senador. O Governo que ela está 
determinada a fazer.

Nós conhecemos a nossa querida Presidenta, 
tanto que ela esteve no Governo do nosso Presidente 
Lula: primeiro, como Ministra de Minas e Energia e, 
logo após, como Ministra da Casa Civil. Sabemos do 
seu potencial, da sua capacidade, da sua competência, 
da sua determinação e, fundamentalmente, senhoras e 
senhores, do seu compromisso político. Não é político-
partidário, é político com o nosso País, é o compromis-
so político com as causas maiores do nosso País, que 
são a melhoria da qualidade de vida do nosso povo, 
especialmente dos mais despossuídos. Refiro-me à 
distribuição de renda, à geração de emprego, à saúde 
pública, que ainda falta melhorar muito.

Aliás, eu sempre lembro que a Câmara deve 
regulamentar a Emenda 29. São estas as questões 
que estão postas: saúde, educação, distribuição de 
renda, emprego, moradia, energia. Com o Luz para 
Todos, praticamente, todo o País está iluminado. O 
meu Estado de Mato Grosso está quase declarando 
escuridão zero.

Então, são muitas as causas que estão postas, 
e nós temos convicção – não é certeza, é convicção 
– de que a competência técnica de Dilma Rousseff e 
o compromisso político com o nosso País vão fazer 
com que ela faça essas ações acontecerem e com que 
a qualidade de vida do povo brasileiro desponte. E o 
Brasil, fundamentalmente, desponte como a grande 
potência que é diante do mundo.

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Marco Maciel, para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Sr. Pre-
sidente, peço para me inscrever, como Líder do PDT, 
para usar a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– V. Exª, a partir deste momento, está inscrito como 
Líder do PDT, Senador Acir.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Muito 
obrigado.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para uma 
comunicação inadiável. Com revisão do orador.) –Sr. 
Presidente, nobre Senador Paulo Paim, Srª Senadora 
Níura Demarchi, Sr. Senador Flexa Ribeiro, Sr. Sena-
dor Eduardo Azeredo, cujo pai foi também meu colega 

na Câmara dos Deputados, Senador Eduardo Suplicy, 
Srªs e Srs. Senadores, trago hoje à discussão a questão 
da biodiversidade, que é no Planeta uma preocupação 
constante dos que têm compromissos com o futuro e 
a preservação da humanidade. 

Esse assunto está na agenda internacional dos 
fóruns representativos, que promovem amplas dis-
cussões para equacionar o que podemos entender 
como essencial para a nossa “salvação”. A partir da 
ECO-92, realizada no Rio de Janeiro, sobre o meio 
ambiente, inseriu-se a questão da biodiversidade na 
pauta internacional, tanto que 2010 foi considerado o 
Ano Internacional da Biodiversidade. 

Cento e noventa e três países reunidos agora 
no Japão, em Nagoya, alcançaram um acordo para 
aumentar a proteção de áreas culturais e, assim, re-
duzir a perda de espécies no Planeta, conforme, aliás, 
registrou uma matéria do jornal O Globo, publicada no 
dia 30 de outubro deste ano, de autoria do jornalista 
César Baima.

O escritor e político italiano Carlo Levi afirmou, 
certa feita, que o “futuro tem um coração antigo”, numa 
referência a que os fatos influem nas decisões pre-
sentes. Minha preocupação, caro Senador Eduardo 
Azeredo, com a questão do meio ambiente e da sus-
tentabilidade é antiga. Quando presidi, como Vice-Pre-
sidente da República, a III Conferência da ONU para 
o Combate à Desertificação, realizada no Recife, em 
novembro de 1999, afirmei que:

É preciso intercambiar a experiência no combate 
à desertificação e mitigação dos efeitos da seca, ao 
mesmo tempo em que devemos fornecer e fortalecer 
a cooperação entre os governos, instituições acadê-
micas e organismos não-governamentais.

As consequências econômicas da desertificação 
trazem enormes prejuízos sociais, principalmente para 
famílias atingidas pela crescente perda da capacida-
de produtiva, ocasionando fluxo migratório totalmente 
inadequado ao desenvolvimento da região.

Uma tentativa para mitigar o sofrimento dessas 
populações foi o projeto ASA (Articulação do Semiá-
rido Brasileiro), que tem o propósito de implantar um 
milhão de cisternas na região.

Em agosto passado, em continuidade ao esforço 
anterior, se reuniu em Fortaleza a II Conferência Inter-
nacional: Clima, Sustentabilidade e Desenvolvimento 
de Regiões Semiáridas.

Em mensagem ao evento, o Secretário-Geral 
da ONU, Ban Ki-moon, relembrou que mais de dois 
bilhões de pessoas residem em regiões áridas ou se-
miáridas. Isso significa que mais de dois bilhões de 
pessoas convivem diariamente com esse estresse! A 
maioria delas quase não tem acesso à água potável e 
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recebe menos de um dólar por dia. Daí a fundamental 
importância da gestão dos recursos hídricos, combate 
à fome e às causas e consequências das mudanças 
climáticas. 

O objetivo é priorizar as regiões semiáridas, pois 
elas apresentam os maiores problemas ambientais e 
uma grande vulnerabilidade às mudanças climáticas.

O Secretário-Executivo da Convenção das Nações 
Unidas de Combate à Desertificação, Luc Ganacadja, 
logo ao abrir os trabalhos dessa II Conferência Inter-
nacional, lançou a campanha a longo prazo intitulada 
A Década das Nações Unidas para os Desertos e Luta 
contra a Desertificação nos anos 2010-2020.

Advertiu que se as previsões de aquecimento do 
planeta Terra se confirmarem em 2 graus, será perdi-
da a produção de 1/3 da comida necessária hoje. Atu-
almente cerca de 12 milhões de hectares tornam-se 
desertos. Disse ele: “Se nada for feito, esse número 
poderá aumentar. Uma vez degradado o solo, não po-
demos saber quanto e quão rápida será a expansão 
da degradação.”

Hoje o mundo perde, a cada ano, em torno de 
US$42 bilhões com a crescente desertificação atin-
gindo 40% da população mundial, 90% em países em 
desenvolvimento e onde estão 44% das áreas cultiva-
das do planeta Terra, representando 33% da superfície 
terrestre do globo.

Os números falam por si e atingem também o 
Brasil. Entre nós, foram afetados mais de um milhão 
de quilômetros quadrados, com 15 milhões de habi-
tantes do Nordeste a Minas Gerais e Espírito Santo, 
em 1.482 Municípios.

As perdas na caatinga nordestina representam 
quase 50% do conjunto da sua área, numa média de 
2,7 mil hectares ao ano. E eu me refiro à caatinga nor-
destina, de modo especial, porque é único bioma exis-
tente no mundo e tem uma singularidade específica. Até 
hoje, infelizmente, a Câmara dos Deputados ainda não 
votou proposta de emenda constitucional já aprovada 
no Senado Federal que insere a caatinga nordestina 
como um dos biomas a serem preservados. 

A desertificação em Pernambuco já chegou a 
122 Municípios em menor ou maior grau em 75 mil 
quilômetros quadrados.

Se levarmos em conta a superfície total de 98 mil 
quilômetros quadrados de Pernambuco, logo veremos 
a gravidade da situação. A degradação do solo é pior 
em torno de Municípios como Santa Maria da Boa Vis-
ta, Salgueiro e Terra Nova, além de Cabrobó.

Ao tempo do Presidente Ernesto Geisel foi cria-
do o Centro de Pesquisa Agropecuário do Trópico Se-
miárido, ocorrido em junho de 1975. Quero dizer que, 
à ocasião, pude acompanhar de perto a implantação 

desse polo, que muito tem concorrido para melhor co-
nhecer a realidade do semiárido nordestino.

Um dos objetivos da EMBRAPA do Semiárido, lo-
calizada em Petrolina – aqui merece uma consideração: 
quando exercia a Presidência da Câmara dos Deputa-
dos, cumprindo meu segundo mandato de represen-
tante do povo de Pernambuco, agi junto ao Presidente 
Geisel, para sua implantação – consiste em desdobrar 
e completar o índice de degradação do solo em degra-
dações também climáticas e socioeconômicas.

Agora mesmo, os noticiários ocupam-se em in-
formar a situação do Rio Negro, que, no domingo, 
apresentou a menor cota desde 1902, ou seja, há 
mais de 100 anos.

Sr. Presidente, a consciência ambiental tornou-
se muito forte em escala mundial. Acabou a ilusão de 
trópicos imunes à desertificação. Esse processo já se 
instalou inclusive no Brasil, e também aqui urge que 
providências a longo, médio e curto prazo sejam ado-
tadas, principalmente no Nordeste, onde se acelera 
ainda mais o processo de desertificação. 

O empresariado, como se sabe, tem procurado 
se engajar também nessas providências com vistas a 
preservar o patrimônio natural, definindo estratégias 
para a formulação de políticas públicas, o que é um 
avanço no trato de nossas riquezas naturais.

Nossos principais biomas – floresta amazônica, 
pantanal, caatinga, cerrado, mata atlântica, pampa e 
zona costeira e marítima – têm uma enormidade de 
variedades de flora e fauna. Recentemente, o próprio 
WWF Brasil divulgou relatório constatando que, entre 
1999 e 2009, foram encontradas 1222 novas espécies 
no bioma amazônico, sendo 637 plantas, 257 peixes, 
216 anfíbios, 55 répteis, 16 aves e 39 mamíferos, en-
tre outras, o que representa uma nova descoberta a 
cada três dias.

A II Conferência Internacional: Clima, Sustenta-
bilidade e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas, 
em suas recomendações, traçou 23 conclusões nos 
seguintes tópicos – vou pedir ao Plenário que me dis-
pense de lê-los, porque, concomitantemente ao desen-
volvimento da reunião de Nagoya, formou-se um grande 
consenso fazendo com que, consequentemente, muitas 
dessas questões devessem ser implantadas através 
de um acordo do qual o Brasil participou.

Sr. Presidente, antes de concluir, gostaria de dizer 
que a oportunidade perdida em Copenhague no ano 
passado não deve ser um paradigma a seguirmos. É 
necessário que os dirigentes de todas as nações – as 
desenvolvidas e as em desenvolvimento – entendam 
e ponham em prática um movimento solidário, como 
lembrou com muito acerto a jornalista Miriam Leitão 
ao dizer: “há uma compreensão maior de que a sus-
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tentabilidade não é uma palavra oca, mas uma nova 
forma de estruturar o projeto econômico”.

Solicitaria a V. Exª, Sr. Presidente, que permita 
dar como lido documento a respeito da questão relativa 
a Desenvolvimento Sustentável e Mudança Climática, 
Desafios e Oportunidade, sobretudo as conclusões 
oferecidas, na cidade de Fortaleza, por ocasião do 
conclave sobre o tema. 

Muito obrigado a V. Exª, nobre Senador Eduar-
do Suplicy.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR MARCO MA-
CIEL

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – CONCLUSÕES DA II CON-
FERÊNCIA INTERNACIONAL: CLIMA, SUSTENTABI-
LIDADE E DESENVOLVIMENTO EM REGIÕES DO 
SEMIÁRIDO

Desenvolvimento Sustentável e Mudança Climá-
tica: Desafios e Oportunidades

1. Desenvolvimento sustentável das regiões secas 
– e, sobretudo, o fortalecimento da governança nessas 
áreas conjuntamente com o aumento da qualidade dos 
meios de vida, maior participação, tomada de poder e 
representação política das populações, especialmente 
a pobre, deve ser o principal objetivo das ações nos 
planos internacional, nacional e local.

2. Os desafios para o alcance desses objetivos 
se tornarão ainda maiores nas décadas seguintes 
com o aumento da vulnerabilidade das regiões secas 
e de suas populações, dado o impacto das oscila-
ções e mudanças climáticas. Portanto, intervenções 
tendo por finalidade o desenvolvimento sustentável, 
do nível local ao nível global, devem ser aceleradas 
e multiplicadas.

3. Oportunidades importantes com base neste 
paradigma de desenvolvimento devem ser reconheci-
das, incluindo aqui o potencial de sinergias e possibi-
lidades de ganhos mútuos. Estratégias de adaptação 
climáticas, por exemplo, devem procurar reduzir a 
vulnerabilidade e aumentar a resiliência local através 
da construção de ativos para as populações pobres, 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável de 
longo prazo. Esses esforços promoverão a participa-
ção da sociedade civil e grupos de base nos processos 
de tomada de decisão e implementação de atividades 
que busquem o desenvolvimento.

4. Mecanismos que criem condições favoráveis 
ao desenvolvimento sustentável das regiões de terras 
secas deverem ser criados ou reforçados por meio 
de ações integradas para combater a degradação do 
solo, mitigar os efeitos das secas, conservar a biodi-

versidade e adaptar-se para as mudanças climáticas. 
Ao mesmo tempo, devem procurar assegurar os es-
forços internacionais e nacionais necessários para 
melhoria das águas e gestão das terras, redução da 
pobreza e desenvolvimento sustentável das áreas de 
terras secas.

5. Oportunidades de investimento para explorar as 
vantagens comparativas naturais das áreas de terras 
secas, como para a geração de energia solar e outras 
fontes de energia alternativas e renováveis, devem 
ser aproveitadas, assim como as técnicas para cap-
tura de água da chuva, aperfeiçoamento dos sistemas 
de saneamento e a reutilização da água residual na 
agricultura irrigada. Regiões áridas deveriam ter tam-
bém assegurado pleno acesso a tecnologias de baixa 
emissão de carbono, economia de água e de energia e 
outras tecnologias amigáveis ao meio-ambiente. Nesse 
contexto, medidas para facilitar a cooperação interna-
cional e para a transferência de tecnologias apropria-
das devem ser reforçadas, inclusive com estímulo a 
cooperação tripartite e a estruturação de laboratórios 
/ observatórios locais.

Representação Política em Múltiplas Escalas
6. As preocupações dos povos das terras secas 

não estão representadas de forma adequada nos pro-
cessos de política no âmbito internacional. Em muitos 
casos seus interesses são pouco ouvidos mesmo in-
ternamente em seus países. É necessário institucio-
nalizar a participação local na tomada de decisões e 
aumentar a representação das populações das terras 
secas na elaboração de políticas nos planos local, 
nacional e global.

7. Para promover o reconhecimento dos interes-
ses e o bem estar das populações das terras secas, 
as sérias implicações da interface clima-pobreza-sus-
tentabilidade em terras secas devem ser amplamente 
discutidas. Além disso, a capacidade dos países de 
terras secas em influenciar o desenvolvimento global 
e a agenda do meio-ambiente deverá ser significati-
vamente reforçada.

8. As Nações Unidas deverem urgentemente 
considerar a atual situação de risco das regiões das 
terras secas, especialmente na África subsaariana, 
na Ásia do Sul e no Oriente Médio, mas também em 
partes da América do Sul, do Caribe, da América do 
Norte, Ásia Oriental e no Pacífico – incluindo os riscos 
para a segurança global associados a seu empobreci-
mento e insegurança alimentar crescentes, aumento 
da vulnerabilidade a desastres naturais e mudanças 
climátIcas, elevação dos conflitos internos e violência, 
e a interação entre eles.

9. Atividades preparatórias para o Rio + 20 de-
vem ser organizadas em uma base dos ecossistemas 
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globais, incluindo a convocação de uma reunião de 
cúpula sobre o tema do desenvolvimento sustentável 
das terras secas, definindo claramente opções de po-
lítica para as necessidades das terras secas em todo 
o mundo.

10. Uma nova aliança geopolítica deve ser for-
mada entre os países com terras secas para aumentar 
os esforços de resolver seus problemas e identificar e 
aproveitar suas oportunidades comuns em relação a 
clima, desenvolvimento e sustentabilidade.

11. Esforços devem ser intensificados entre os 
países de terras secas para elevar a preocupação in-
terna a respeito desses problemas e oportunidades, 
além de gerar apoio para a ação. Isso deve incluir o 
desenvolvimento e a implementação de estratégias 
no nível das comunidades voltadas para educar po-
pulação local, bem como os tomadores de decisão e 
de políticas e os meios de comunicação, a respeito 
das implicações reais das mudanças climáticas e sua 
variabilidade, incluindo seus possíveis impactos eco-
nômicos, sociais e de saúde.

Sinergias entre Iniciativas Globais Ambientais e 
de Desenvolvimento

12. Estratégias e esforços de desenvolvimento 
das regiões de terras secas devem priorizar o uso 
sustentável da biodiversidade, assim como sua con-
servação. As necessidades de recuperação de áreas 
degradadas e de prevenção da deterioração ambiental 
daquelas que ainda estejam preservadas deve também 
ser priorizada. As interações com a mudança climáti-
ca e a desertificação também devem ser identificadas 
claramente.

13. As sinergias devem ser maximizadas entre 
as intervenções de natureza global, nacional, regional 
e local para mitigar e adaptar às mudanças climáticas, 
para conservar a biodiversidade e para desacelerar o 
processo de desertificação, incluindo esforços para 
harmonizar a implementação das respectivas con-
venções da ONU. A execução de tais acordos deve 
também estar integrada, o tanto quanto possível, aos 
esforços para combater a pobreza e promover a sus-
tentabilidade em todos os níveis.

O Financiamento do Desenvolvimento Sustentá-
vel Sensível ao Clima 

14. Atividades de desenvolvimento sustentável 
sensível ao clima necessitarão fontes financeiras adi-
cionais. Parte desses custos devem ser absorvidos 
pelas economias nacionais, enquanto o restante deve 
ficar sob responsabilidade internacional, em razão de 
sua característica de bens públicos globais. 

15. Compromissos financeiros previamente as-
sumidos por parte dos países industrializados, com 
o objetivo de apoiar os esforços do desenvolvimento 

sustentável, devem ser cumpridos. Os instrumentos 
financeiros atualmente existentes devem também ser 
expandidos e tornados mais eficientes, e outros instru-
mentos inovadores devem ser criados. O desembolso 
de recursos concessionários nos Fundos para Inves-
timento e para Adaptação ao Clima, recentemente 
criados, por exemplo, deve ser acelerado, assim como 
devem ser reforçadas as capacidades locais e nacio-
nais para utilizá-los de maneira efetiva. 

16. As inovações financeiras para avançar de-
senvolvimento sustentável sob condições de mudan-
ças climáticas poderiam incluir: i) fundos específicos 
para financiar a adaptação e atividades associadas 
ao desenvolvimento sustentável em regiões de terras 
secas, a exemplo do proposto Fundo para a Caatin-
ga no Brasil; ii) pagamento para serviços ecológicos 
e de natureza ambiental nas regiões de terras secas, 
incluindo o estabelecimento de um fundo para e redu-
ção das emissões relacionadas à degradação das ter-
ras e a desertificação, semelhante aos fundos para a 
redução das emissões relacionadas à degradação das 
terras e desmatamento em áreas tropicais (REDD); e 
iii) instrumentos de seguro e compensação de danos 
relacionados ao clima. Educação para o Desenvolvi-
mento Sustentável 

17. Educação de qualidade em todos os níveis 
deve ser uma prioridade nas áreas de terras secas. 
Além de representar um investimento de alto retorno 
em capital humano, deve ser visto no contexto de pos-
sibilitar a elevação do conhecimento das populações 
locais e sua compreensão em relação às conexões 
entre mudança climática, pobreza, e sustentabilida-
de, potencializando a voz e a representação desses 
grupos nos processos de decisão no que concerne o 
futuro das regiões secas. Essa ação deve se enfocar 
prioritariamente nos jovens que, em conjunto com as 
gerações futuras, serão os mais beneficiados ou pre-
judicados pelas ações tomadas ou não tomadas em 
relação às mudanças climáticas, e que serão os toma-
dores de decisão do amanhã. 

Intercâmbio de Conhecimento e Informação. 
18. Considerando-se que sociedades em regiões 

de terras secas devem adaptar-se a mudanças climá-
ticas, e que sua gestão pode ser aperfeiçoada com in-
formação climática, é necessário a concepção de um 
programa integrando pesquisa, observação, modelagem 
e aplicações associadas ao clima. O objetivo seria infor-
mar os administradores de recursos, os formuladores 
de política e os planejadores nas escalas necessárias 
para adaptação às mudanças climáticas. 

19. Tanto a informação tecnológica como as ba-
ses de conhecimento sobre as complexas causas das 
mudanças do clima avançaram significativamente nas 
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últimas décadas. No entanto, maiores insumos oriundos 
das ciências sociais são necessários. Este é especial-
mente o caso dos estudos relacionados aos aspectos 
políticos e sociais da vulnerabilidade e sobre o impacto 
da variação do clima nas regiões secas. 

20. A distância entre a investigação científico-
tecnológica e o conhecimento sobre os sistemas de 
produção assim como as práticas específicas perti-
nentes às regiões secas, por um lado, e a institucio-
nalidade associada à governança local e a processos 
de tomada de decisão, por outro lado, precisam ser 
reduzidos e preferencialmente eliminados. Os esforços 
para o desenvolvimento sustentável nas regiões secas 
precisam incorporar o conhecimento das populações 
indígenas, nativas e locais que vivem há séculos nes-
sas áreas. 

21. Ao longo dos últimos anos, os estudiosos e 
os tomadores de decisão das terras secas aumenta-
ram seu intercâmbio de conhecimento, que também foi 
um dos propósitos desta Conferência. Não obstante, 
maior intercâmbio é necessário, especialmente entre 
os países em desenvolvimento que enfrentam desafios 
e oportunidades similares. Redes de conhecimento 
precisam ser expandidas e reforçadas com bases em 
dois objetivos: (i) nas esferas do conhecimento cien-
tífico e das pesquisas aplicadas – acelerar a troca de 
informação, a discussão de metodologias, a comuni-
cação de descobertas científicas, impulsionando as 
atividades de pesquisas compartilhadas voltadas para 
o desenvolvimento; e (ii) a criação de fóruns de diálo-
gos e de trocas de experiências entre especialistas, 
governos e a sociedade civil, para melhor monitorar e 
avaliar as intervenções e seus resultados e impactos, 
alimentando os processos de planejamento participa-
tivo e desenvolvimento sustentável. 

Planejamento Integrado e Implementação dos 
Programas e Estratégias de Desenvolvimento 

22. A compartimentalização das estratégias e 
programas de desenvolvimento, sobretudo quando 
direcionados a alvos populacionais em territórios es-
pecíficos, devem ser corrigidas. A fragmentação das 
ações setoriais tem sido uma prática comum no nível 
sub-nacional, sobretudo em programas de combate a 
desertificação, de adaptação a mudanças climáticas, 
de conservação da biodiversidade, de segurança ali-
mentar e de redução da pobreza, assim como com 
relação aos instrumentos legais, institucionais e de 
financiamento. 

Respostas Urgentes 
23. Finalmente, a urgência em responder às ques-

tões do clima, do desenvolvimento e da sustentabilidade 
perante os desafios e as oportunidades que se colo-
cam para as regiões secas, especialmente as menos 

desenvolvidas, não pode ser suficientemente enfatiza-
da. Faz-se necessária ação decisiva da comunidade 
internacional. E o momento dessa ação é já!

Durante o discurso do Sr. Marco Maciel, o 
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Cumprimento V. Exª, Senador Marco Maciel, 
pela contribuição relativamente ao desenvolvimento 
sustentável.

V. Exª será atendido na sua reivindicação de ter 
transcrito na íntegra o texto restante de seu pronun-
ciamento.

Tem a palavra agora o Senador Paulo Paim, do 
Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, reelei-
to pelo povo do Rio Grande do Sul, que reconheceu em 
S. Exª um representante de extraordinário empenho.

V. Exª, como orador inscrito, poderá falar pelo 
tempo regimental.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Eduardo Suplicy, Senador Marco Maciel, Senadores 
e Senadoras, é sobre esse tema que uso a tribuna 
neste momento.

Vou deixar para, na sexta-feira, falar da impor-
tância da vitória da primeira mulher eleita Presidenta 
da República do nosso País e também do Governa-
dor eleito no Estado do Rio Grande do Sul, Senador 
Tarso Genro.

Sr. Presidente, Senhoras e Senhores, no Rio 
Grande do Sul, os votos válidos foram 6.285.648, apro-
ximadamente seis milhões e duzentos mil votos.

Quero hoje aqui agradecer ao povo gaúcho e 
dizer que, com a graça de Deus, eu tive o apoio do 
povo rio-grandense, recebendo 3.895.822 votos, apro-
ximadamente quatro milhões de votos num universo 
de pouco mais de seis milhões. 

Essa votação, para alegria nossa – e registro 
esse momento – fez com que a gente se tornasse o 
homem público com mais votos recebidos na história 
do Rio Grande. 

Retorno a esta Casa com a alma e o coração mais 
do que abertos para prosseguir nesse segundo man-
dato. Recebi 62% dos votos do povo rio-grandense. De 
cada 100, somente 38 não votaram neste Senador.

Senador Suplicy, as pesquisas chegaram a me 
colocar em terceiro lugar. No final, as urnas me colo-
caram em primeiro lugar, com 500 mil votos na frente 
da Senadora que vem em segundo lugar.

Por isso que digo que o tempo, e somente o tem-
po, é o senhor da verdade e da justiça. Estou muito 
alegre. Claro que estou. Neste momento, posso dizer: 
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não há céu estrelado e nem sementes germinando na 
terra que transborde o roteiro de alegria e felicidade 
que sinto de saber, de ver e sentir que a minha queri-
da gente meridional reconheceu as lutas e o trabalho 
realizado pelo nosso mandato nesses oito anos. 

Claro que eu sabia que havia uma forte corrente 
de águas densas, profundas e contaminadas que se 
opunha à nossa navegação. Mas a nossa embarcação 
foi construída com a mais pura cepa do povo gaúcho 
e do povo brasileiro, por mãos que conhecem os ca-
minhos e os tesouros de um novo amanhã.

Não há mistério quando nos deitamos apenas com 
o som do silêncio e quando nos acordamos antes do 
sol raiar. Não há mistério! O que existe é uma prática 
simples e de muito respeito: olhar nos olhos e ouvir os 
anseios, desejos e necessidades daqueles que nunca 
foram tratados como signatários, como sujeitos, como 
heróis da história. O nosso povo é herói da história. 

Assim, eu escolhi qual o horizonte a seguir e qual 
a fonte a me banhar. 

Quando cheguei ao Senado, em 2003, disse que 
eu tinha como missão pautar aqui uma agenda voltada 
para o social, e foi assim que, com o apoio de todos, 
trabalhei e lapidei a pedra da sabedoria com os ins-
trumentos do respeito, da coragem, da rebeldia, mas, 
também, eu diria, principalmente, do diálogo. 

Apresentei mais de mil propostas aqui, no Con-
gresso Nacional, com o objetivo de levar dignidade e 
justiça aos brasileiros. Umas já são realidades, já são 
leis, beneficiam a vida de milhões de pessoas, como 
o Estatuto do Idoso, quase trinta milhões; da Igualda-
de Social e Racial, eu diria, mais de cem milhões; a 
valorização do salário mínimo, mais de 30 milhões; o 
aumento para os aposentados e pensionistas, ultra-
passando a faixa dos 26 milhões.

Sr. Presidente, o Estatuto da Pessoa com Defi-
ciência, espero que a Câmara aprove ainda este ano; 
o fim do fator, eu espero que a Câmara aprove; aqui 
já aprovamos. 

Mas, senhores, retorno, sim, a esta Casa com a 
alma e o coração abertos, pois é assim que me sin-
to. 

Cruzei meu velho Rio Grande, meu velho Rio 
Grande de São Pedro, cortei caminhos e estradas ao 
toque de clarins e ao bater dos bombos legueros...

Escutem... Olhem lá no garrão brasileiro. São os 
gaúchos de “barbas-tostadas” montados em “cavalos 
de pelo carvão”. Lá vêm eles.

São os lanceiros negros galopeando nas pradarias 
em seus corcéis garbosos, faceiros. É o fogo de chão 
que está aceso há mais de centro e setenta e cinco 
anos. Mas isso não é guerra não. É romaria cívica, é 
romaria da cidadania.

É o amor ao torrão natal. É a água da fonte se-
rena, que mata a sede de quem dela precisa. É o res-
peito aos imigrantes que vieram de longe.

É o respeito aos avós, aos pais, aos tios, aos fi-
lhos. É a bênção da mãe, já falecida. Lembro-me de 
quando ela me disse: “Vai, meu filho, cruza os horizon-
tes, segue a tua sina e não olha para trás”.

E foi assim que eu me dei conta, depois de na-
morar as estrelas na imensidão do meu pampa e nave-
gar em direção ao arrebol do entardecer, que há, com 
certeza, muito mais sul em minha pele negra.

Há cheiro de terra molhada e perfume, Sr. Pre-
sidente, dos florais da Serra. Há o vento do nosso 
querido litoral assoviando algum recado ao toque do 
minuano.

Há fogão campeiro. E há bailado dos fandangos 
da Fronteira. Há, sim, um “pode entrar amigo velho” da 
Santa Maria da Boca do Monte.

Há um pouco do meu querido Guaíba, do Jacuí, 
dos Sinos, do Gravataí, do Taquari em nossas verten-
tes... Ah! Meus olhos d’água que não se cansam de 
verter.

Escutem... Ouçam... É o rufar dos tambores nas 
esquinas, ruas e alamedas cadenciando a voz do co-
ração e da alma.

Eu me encontrei nessa jornada, cruzando o Rio 
Grande, nos quilombos, e escutei o silêncio dos meus 
ancestrais. Eu encontrei a minha gente e chorei com 
eles, bailei com eles. Eu diria: chorei o que tinha para 
chorar, mas foram muito mais sorrisos e alegria do 
que lágrimas.

E foi então que me encontrei, lá em Caxias, na 
casa cinza onde passei a minha infância. Eu me lem-
brei das noites das longas conversas, da grande mesa 
da varanda, dos conselhos do seu Ignácio e da dona 
Itália, meu pai e minha mãe, dos irmãos, que eram dez, 
dos banhos de açude, dos cavalos de taquara, onde 
a gente se postava como um guerreiro a enfrentar os 
inimigos, dos jogos de bolita ou do futebol.

Soltei pandorgas naquelas ruas e naqueles cam-
pos e elas desenharam estórias no céu. Cantei, sim, 
com os pássaros o sonho de ser livre e aqui estou 
cumprindo a minha sina.

Com certeza, vou deixar no meu testamento 
todas essas infinitas lembranças e recordações, de 
ontem e de hoje. 

Ah! Sim. Ah! Sim, vai bater a saudade. A saudade 
é um rio de águas calmas e cristalinas que se guarda 
lá no cantinho do peito. E se a elas for preciso procu-
rar, será sempre com a alegria... de sonhar, sonhar e 
de pelear por aquilo que acredito.

Sr. Presidente, como foram largos os meus dias 
de andejo! Como foram largos aqueles meus dias pra 
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sonhar! Por isso, peço ao universo e ao senhor lá do 
céu que também sejam imensos os dias que temos 
pela frente.

Que em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, até 
2018 se faça aqui o bom debate, se faça aqui, neste 
Plenário e neste Congresso, o bom combate de ho-
mens e mulheres que querem o melhor para todo o 
nosso povo, para toda a nossa gente. 

Que Deus ilumine minha querida amiga, ex-Mi-
nistra Dilma Rousseff, que faça um grande mandato, 
que o Presidente Lula, na sua sabedoria, ao indicar 
seu nome e que recebeu o apoio de todo o povo bra-
sileiro, mais uma vez acertou. Tenho certeza de que 
acertou. 

Presidenta Dilma, você há de fazer um grande 
governo, um grande governo para o bem de todo o 
povo brasileiro. Nós aqui estaremos na trincheira do 
bem, sempre na busca da construção daquilo que for 
melhor para todo o povo brasileiro.

Termino somente dizendo, meu amigo Senador 
Suplicy, dialoguei com V. Exª em momentos em que a 
ex-Ministra e nossa colega Senadora Marina estava 
para decidir quem apoiar e V. Exª estabeleceu também 
diálogo com ela.

Respeito muito a Marina e sei que V. Exª também 
a respeita. É uma Grande líder, uma grande mulher. E 
que bom a gente olhar para o horizonte e ver mulheres 
guerreiras despontando e apontando caminhos para 
toda nossa gente. A Marina sempre vai lembrar para 
nós a luta em defesa do meio ambiente, que é a luta 
em defesa da vida.

Senador, eu só quero terminar agradecendo não 
somente ao povo gaúcho. Quero agradecer a todo o 
povo brasileiro, porque eu sei e vocês sabem, em to-
dos os 27 Estados, que houve uma corrente muito forte 
em direção ao Rio Grande, pedindo que os gaúchos e 
gaúchas votassem no Senador Paulo Paim. 

Por isso hoje é dia de agradecer, de dizer obri-
gado, obrigado, obrigado a todo o povo brasileiro, em 
especial ao povo gaúcho, porque aqui nós vamos 
continuar o nosso trabalho com a mesma coerência, 
com a mesma rebeldia, com a mesma coragem de 
alguém que, com certeza, senhores e senhoras, têm 
compromisso com todo o nosso povo e com toda a 
nossa gente. 

Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador Paulo Paim, 
pela maneira como aqui transmitiu a todos aqueles que 
mostraram confiança em V. Exª e que, de uma maneira 
bela, agradeceu a todos e mostrou como a sua trajetó-
ria tem um tanto a ver com a nossa Presidenta eleita 
Dilma Rousseff. Nesses últimos anos, ela justamente 

se estabeleceu no Rio Grande do Sul, onde assumiu 
funções importantes no Governo Alceu Colares e Olí-
vio Dutra, até então ser convocada pelo Presidente 
Lula, que, tendo reconhecido a sua capacidade de 
coordenação, acabou indicando-a e por nós foi acei-
ta por consenso e entusiasmo para ser a candidata à 
Presidência, e que se tornou eleita por mais de 56% 
dos eleitores brasileiros.

Passo a palavra, agora, ao Senador Acir Gurgacz, 
como Líder do PDT, nos termos regimentais.

Tem a palavra V. Exª, Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pela Lide-

rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, amigos que nos acompanham pela 
TV Senado, chegamos ao final de uma grande jor-
nada, que foi a corrida eleitoral deste ano, em todo 
o País. O Brasil elegeu uma Presidente, Governa-
dores, Senadores, Deputados Federais e Estaduais. 
Foram meses de trabalho duro, de escolhas difíceis e 
de grandes passos para a democracia brasileira. Um 
passo importante principalmente para nós, do Estado 
de Rondônia, foi a eleição do novo Governador, Dr. 
Confúcio Moura, do PMDB, e Airton Gurgacz, do PDT, 
como Vice-Governador.

Eu quero aqui agradecer à população do meu 
Estado por ter acompanhado a proposta do PDT e 
acreditado nela; a proposta que veio através do nosso 
candidato Confúcio Moura, através do nosso candidato 
a Vice-Governador, Airton Gurgacz, que tem um pro-
jeto para governar o Estado de Rondônia; através da 
união, através da participação da população.

Esse é o recado que todos nós, políticos de Ron-
dônia, recebemos por intermédio das urnas, este ano. 
Um recado bem claro de que ninguém quer um Estado 
sendo governado por meio da opressão, das ameaças, 
do abuso do poder econômico. Ficou claro esse recado 
que as urnas deram a todos nós.

Todos nós, de Rondônia, queremos um governo, 
assim como Confúcio Moura e Airton Gurgacz demons-
traram, propuseram à população do meu Estado, que 
é um trabalho, um governo por intermédio da união, 
do diálogo principalmente com os servidores públicos. 
Se são da saúde, da educação, da segurança, não 
importa. Todos os servidores públicos precisam ter 
espaço para falar.

E precisamos ter, assim como teremos, um gover-
nador com competência para ouvir, tirar as conclusões 
positivas. Que aquilo que é bom para o Estado seja 
aplicado. Portanto, quero agradecer à população do 
Estado de Rondônia por ter acreditado e, juntamente 
conosco, ter confiado na proposta do PMDB junto com 
o PDT. Tenho certeza de que teremos bons momentos, 
no futuro, no Estado de Rondônia.
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Outro grande passo, meus amigos rondonienses 
e a população que nos assiste pela TV Senado, foi a 
escolha da primeira mulher Presidente do Brasil, a pri-
meira mulher a dirigir esta grande Nação. Isso mostra, 
a meu ver, que o Brasil está no caminho certo do reco-
nhecimento das competências acima de qualquer tipo 
de preconceito e de julgamento, assim como aconte-
ceu nos Estados Unidos há dois anos, quando o povo 
norte-americano elegeu o primeiro Presidente negro 
daquele País, o Exmº Sr. Barack Obama.

O Brasil inteiro agora conta com a nova Presi-
dente, a Srª Dilma Rousseff, conta com toda a com-
petência, toda a diplomacia, toda a sabedoria da nova 
Presidente. E ela, Sr. Presidente, poderá contar com 
todo o apoio deste Congresso para o que for justo, 
para o que for necessário e bom para o nosso País. E 
também deverá contar com a nossa fiscalização vigi-
lante, com as nossas críticas construtivas e as nossas 
contribuições, sempre em nome de um Brasil melhor, 
mais desenvolvido, mais justo e mais próspero.

O segundo passo que a democracia deu este ano, 
durante este atribulado processo eleitoral, foi a apro-
vação da Lei da Ficha Limpa e a sua aplicação. Já me 
posicionei diversas vezes aqui neste plenário, em entre-
vistas e em artigos e comentários, que sou totalmente 
a favor dessa lei de iniciativa popular e destaco o seu 
grande valor como edificadora de novos tempos para 
uma nova democracia no nosso País. Acredito plena-
mente na sua aplicação já para este ano, assim como o 
foi, e no fortalecimento de sua cultura nos tempos que 
virão. O fortalecimento de um pensamento mais ético 
dentro da política, que não aceite armações, esquemas 
ou conchavos, que deixe de lado o fisiologismo, que é 
essa imposição dos interesses individuais acima dos 
interesses da coletividade da Nação brasileira.

Acredito realmente que a Lei da Ficha Limpa tem 
tudo para mudar o modo de fazer política no Brasil, a 
ponto de, no futuro, os próprios partidos políticos co-
meçarem a aplicá-la antes mesmo que seja necessá-
rio que o Poder Judiciário seja obrigado a fazê-lo. Isso 
demonstrará uma vigilância muito mais atuante em 
nosso meio político, no qual as maçãs podres serão 
retiradas espontaneamente dos cestos pela própria 
classe política.

Isso, Sr. Presidente, já é assim em outros países 
como a Alemanha e a Espanha, que têm democracias 
mais antigas que a nossa, e também nos Estados 
Unidos, que, apesar de ser uma democracia quase 
tão jovem como a nossa, é pontuada há muito tempo 
pela lógica e pela ética. Uma lógica que não aceita 
que uma pessoa venha a postular-se, candidatar-se 
a representante do povo sem que tenha as condições 
éticas e morais para isso.

Temos muito ainda a trilhar no caminho para 
chegarmos a uma democracia mais eficiente e mais 
justa para este País, mas julgo que estamos no ca-
minho certo.

Destaco aqui a importância da primeira visita da 
Presidente eleita Dilma Rousseff à África, nos dias 
9 e 10 de novembro, semana que vem, quando irá a 
Moçambique, junto com o Presidente Lula, antes de 
seguirem para o encontro do G20, na Coréia do Sul.

É de grande importância para o Brasil firmar esse 
posicionamento de uma política comercial no continente 
africano. Esse esforço brasileiro é reconhecido positi-
vamente pelas nações africanas, como bem destacou 
para a imprensa brasileira o Ministro dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Oldemi-
ro Baloi, quando disse que “será um privilégio muito 
grande que ela, logo depois da eleição e mesmo an-
tes de sua posse, venha a Moçambique” e que “com 
o Presidente Lula, a política externa do Brasil teve en-
foque muito grande na África, algo sem precedentes. 
Nos diferentes fóruns de que tenho participado – da 
Comunidade para o Desenvolvimento da África Aus-
tral (SADC) ou da União Africana, por exemplo –, isso 
tem sido notado”.

A África representa hoje uma valiosa fronteira 
comercial a ser explorada de forma humana e ética 
pelo Brasil. Temos históricos parecidos de sofrimento 
de exploração predatória por grandes potências coloni-
zadoras. Países que ainda hoje depredam e subjugam 
vários países africanos. Temos muito a contribuir com 
aquele continente, e nosso Governo está fazendo isso. 
Dois exemplos são uma fábrica de remédios contra a 
Aids, que será visitada por Lula e Dilma, em Maputo, 
capital de Moçambique, e o convênio da Universida-
de Pedagógica de Moçambique, onde o Presidente 
ministrará uma aula magna na semana que vem com 
a Universidade Aberta do Brasil.

Conforme relata reportagem publicada hoje pela 
Agência Brasil, esses são apenas dois dos 150 proje-
tos de cooperação que o Brasil mantém ou apoia na 
África. Além da Fiocruz, instituições como a Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a 
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência 
Social (Dataprev), o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) e o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (Bndes) estão envolvidas 
nessas iniciativas. Muitas empresas brasileiras tam-
bém fortaleceram suas operações na África nos últi-
mos anos. Na semana passada, a Petrobras anunciou 
a descoberta de petróleo em Angola. Há cerca de 20 
dias, a mineradora Vale lançou a pedra fundamental 
de uma mina de cobre na Zâmbia.
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Esses são exemplos de como o Brasil está total-
mente interligado com o comércio mundial. Essa glo-
balização, como é chamada essa ligação internacional 
comercial entre nações, trouxe ao Brasil a possibilidade 
de receber investimentos externos de outros países, 
como também levar nossos produtos para prateleiras 
de várias partes do mundo. Esse intercâmbio funcio-
na a ponto de essa participação brasileira no merca-
do internacional gerar uma influência muito grande na 
produção e no emprego aqui no País, que nos últimos 
anos vem se mostrando bastante acelerada.

Acontece que os países mais estáveis e mais 
desenvolvidos tiveram uma perda muito grande no 
mercado globalizado em razão da crise econômica 
mundial de 2008, cujas sequelas vêm se arrastando 
até hoje. Esses países, como os Estados Unidos e 
integrantes da União Europeia, que não sofriam com 
o desemprego, amargam hoje esse mal, assim como 
sofrem com o custo da mão de obra e a variação 
cambial. No entanto, esses países estão ultrapassan-
do suas dificuldades, e isso vem fazendo com que o 
Brasil, o primeiro país do mundo a ultrapassar a crise 
mundial, volte a amargar com seu custo operacional, 
com o chamado Custo Brasil.

Os países industrializados estão cada vez mais 
competitivos, e isso não é um aspecto negativo. Isso 
é muito bom para nós brasileiros e para nosso País. 
No nosso caso, como o Governo brasileiro tem sido 
muito atuante em relação ao mercado, sabe muito 
bem da importância de manter a produção em alta, 
de continuar e aumentar as exportações brasileiras. 
Mas é preciso fazer algo para que o produto brasileiro 
mantenha-se competitivo no mercado mundial, e não 
existe outra ação a ser tomada a não ser a reforma 
tributária urgente, pois, com a valorização do Real lá 
fora – que também é bastante importante – o nosso 
produto encareceu muito.

Precisamos de uma reforma tributária inteligente 
já, que reduza impostos, reduza a carga sobre a produ-
ção e o trabalho, para que possamos enfrentar a força 
econômica de países como a China, a Coréia, Taiwan 
e outros tigres asiáticos. Sem isso, o Brasil, que tem 
um dos maiores custos de produção do mundo, com 
impostos exagerados, torna-se um adversário fraco em 
relação a esses países. Precisamos nos tornar compe-
titivos, para enfrentarmos esse mercado globalizado.

Já sabemos que, quando a produção tem um 
custo menor, os preços podem ser menores e as ven-
das maiores, tanto dentro quanto fora do Brasil. Isso 
sempre traz aspectos muito positivos para a economia. 
Será mais barato para o Brasil, por exemplo, diminuir 
impostos sobre os salários do que pagar seguro-de-
semprego para legiões cada vez maiores de brasileiros. 

No meu ver, esta é a maior e mais correta comparação: 
diminuir imposto para não pagar seguro-desemprego. 
Da mesma forma como a experiência brasileira de 
redução de impostos em produtos, como o IPI para 
automóveis, resultou em uma arrecadação maior de 
forma coletiva.

Esse é, sem dúvida, o grande desafio que se 
põe a nossa frente, do Legislativo e do Executivo bra-
sileiros.

Um desafio para que o Brasil possa entrar nos 
mercados estrangeiros cada vez mais com produtos in-
dustrializados, de valor agregado. Um desafio que deve 
ser vencido para que possamos contribuir comercial-
mente com o desenvolvimento e com a independência 
financeira da África, para que possamos entrar cada 
vez mais fundo nos mercados de países desenvolvi-
dos. Tudo em nome de mais empregos, mais desen-
volvimento, maior e melhor qualidade de vida dentro 
de nosso País, para todos os brasileiros.

Esse era o tema que eu queria abordar na tarde 
de hoje, Sr. Presidente.

Concluo as minhas palavras cumprimentando a 
ex-ministra e nova Presidente do Brasil, Dilma Rous-
seff, pela sua vitória e pelo seu compromisso com os 
brasileiros.

Muito importante e muito oportuna foi a sua en-
trevista coletiva no dia da eleição, colocando um rumo 
para o seu governo. Da mesma forma, a entrevista 
coletiva de hoje do Presidente Lula junto com a nova 
Presidente. Esclareceu muitas coisas.

Meus parabéns à Dilma, meus parabéns ao Presi-
dente Lula, até porque a eleição da Dilma mostra que o 
povo brasileiro aprovou nas urnas o Governo do Presi-
dente Lula e, por isso, nós temos a grande expectativa 
que este Governo tenha continuidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, 
o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Acir, meus cumprimentos 
pelo seu pronunciamento, ao qual me somo, desejando 
à Ministra Dilma, agora eleita Presidenta, um grande 
mandato. Um grande mandato para ela significa a vi-
tória do povo brasileiro em matéria de distribuição de 
renda e melhores dias para toda nossa gente. Meus 
cumprimentos.

Passamos a palavra ao Senador João Faustino, 
do PSDB do Rio Grande do Norte.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. 
Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil 
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viveu no último domingo um dos momentos mais vivos 
da sua democracia. Os partidos que participaram da 
disputa eleitoral deram uma demonstração de demo-
cracia, de espírito público e, sobretudo, de amor e de 
respeito ao povo brasileiro.

Se por um lado, ressaltamos o papel e a vitória 
da candidata do seu Partido, Sr. Presidente, temos a 
obrigação de ressaltar também o papel e a importân-
cia de seus contendores. 

Indiscutivelmente o ex-Governador José Serra 
é um homem que tem uma história na vida pública 
deste País, de coragem, de seriedade, de competên-
cia e de lealdade aos princípios da democracia. O ex-
Governador José Serra fez uma campanha exemplar, 
propondo mudanças na vida e nos destinos da Nação 
brasileira, propondo inovações na administração e na 
gestão do Estado brasileiro, propondo medidas que 
melhorem a vida do nosso povo. E, por ter assim se 
comportado, merece o reconhecimento e o respeito 
do povo brasileiro de todos os segmentos, de todas 
as regiões; enfim, o respeito da sociedade e das ins-
tituições do nosso País.

Quero ressaltar este aspecto, Sr. Presidente, 
porque se fala muito nos vencedores; em algumas 
ocasiões, se chega até a diminuir o papel dos que não 
venceram, dos que não conseguiram a vitória, mas é 
importante que se diga que o povo brasileiro se divi-
diu na tarefa de construir um novo momento da nossa 
democracia. Se nós contarmos os votos conseguidos 
pela vitoriosa, por aquela que ganhou a eleição, e so-
marmos a esses votos os votos brancos e os votos 
nulos, vamos chegar à conclusão de que a maioria do 
povo brasileiro queria outra realidade, outra alternativa 
para o nosso País.

Não poderia, portanto, Sr. Presidente, neste ins-
tante de tantas comemorações, deixar de registrar 
desta tribuna o papel decisivo e importante do PSDB, 
do candidato do nosso Partido, José Serra, que, com 
dignidade, com altivez, com competência, levou a to-
dos os recantos deste País uma proposta nova, uma 
proposta de modernização do Estado brasileiro, uma 
proposta de alternância de poder, capaz de conduzir o 
nosso País à consolidação da democracia e à solução 
dos problemas básicos que afligem todos nós. 

Sr. Presidente, eu queria ressaltar aqui um as-
pecto neste meu breve pronunciamento. Eu tomei a 
iniciativa de preparar uma Proposta de Emenda à 
Constituição Federal em que propunha a transformação 
do futuro Congresso Nacional em assembleia nacio-
nal constituinte revisora, para que, diante da maioria 
frágil que o Governo pudesse construir nessa hipóte-
se, pudéssemos dispor de um mecanismo mais ágil, 

capaz de ensejar as reformas que o Estado brasileiro 
está a exigir.

Todavia, Sr. Presidente, depois que presencia-
mos a esmagadora vitória da base governista, vitória 
essa comparada apenas e somente no momento do 
período militar, em que as oposições eram esmaga-
das e destruídas e diminuídas, a maioria que o Go-
verno fez, quer no Senado Federal, quer na Câmara 
dos Deputados, é tão ampla quanto aquela construída 
nas décadas passadas com o bipartidarismo instituído 
pelo poder militar. 

Diante desta realidade, queria comunicar à Casa 
que arquivei a proposta. Não se faz mais necessária a 
discussão de um quórum menor, da metade mais um, 
para que se promovam as reformas de que o Brasil e 
de que o Estado brasileiro estão a necessitar. A maioria 
de que o Governo hoje dispõe é suficiente, ou de que 
amanhã vier a dispor, a partir de 1º de fevereiro, é sufi-
ciente para que as reformas constitucionais cheguem a 
esta Casa, possam ser discutidas e possam ser motivo 
de modernidade para o Estado brasileiro.

Insistíamos, na proposta idealizada, que três 
seriam os campos específicos de alterações na Car-
ta Magna: a reforma tributária, a reforma previdenci-
ária e a reforma política. Somente e restrita apenas a 
esses três campos, a emenda à Constituição poderia 
ensejar um debate amplo das duas Casas do Con-
gresso Nacional em função das reformas de que nós 
necessitamos.

Mas, Sr. Presidente, eu queria concluir esta mi-
nha intervenção dizendo que o Estado brasileiro não 
pode mais suportar o arcaísmo da sua estrutura bu-
rocrática, não pode mais conviver com a injustiça – e 
V. Exª aqui teve um papel significativo na batalha em 
defesa dos inativos aposentados –; nós não podemos 
conviver com a grave injustiça que se cometeu contra 
os aposentados ao obrigá-los ao recolhimento indevido 
da contribuição previdenciária. Subtraiu-se um salário 
no ano do aposentado, do pensionista da Previdência 
Social e dos servidores públicos municipais e estadu-
ais deste País.

A reforma previdenciária tem que procurar corrigir 
essa injustiça, da mesma forma que a reforma tributá-
ria tem que pensar nos Municípios, na redistribuição 
adequada do bolo tributário nacional, como também 
a reforma política tem que se debruçar sobre o voto 
distrital, sobre o financiamento público de campanha, 
sobre a fidelidade partidária, elementos fundamentais 
para que se tenha uma democracia sólida.

O novo Governo assume essa responsabilidade 
e terá que cumprir. Ou faremos as reformas que o Es-
tado brasileiro está a reclamar, está a pedir, ou tere-

107ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 4 48739 

mos sempre uma estrutura estatal carente, deficitária 
e imprópria para os tempos modernos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos, Senador João Faustino, 
pelo seu pronunciamento.

Eu tive a alegria de ser Deputado Federal junto 
com V. Exª. Foi um belo período. E V. Exª faz um pro-
nunciamento do mais alto nível no campo do PSDB, 
na visão da Oposição, que é legítimo e é bom. Eu sou 
um daqueles que dizem – e quero de público dizer 
isto: pobre daquele país que não tem oposição. Tem 
que haver uma oposição para que possamos fazer o 
bom debate, qualificado; e quem ganha com isso é o 
povo brasileiro.

Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Obri-

gado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Seja bem-vindo à Casa e vamos, com certeza, 
trabalhar juntos.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Obri-
gado, Excelência.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passo a palavra, como Líder, ao nobre Senador 
João Ribeiro, pela Liderança do PR.

Pela ordem de inscrição, em seguida, é o Sena-
dor Papaléo Paes.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Paulo Paim; Srªs e Srs. Senadores, Sr. Pre-
sidente, primeiro, eu vou cumprimentar V. Exª pela 
brilhante reeleição num dos Estados...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Como diria o Lula: cumprimentamos a nós, nós 
todos.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – ...um 
dos Estados mais evoluídos do nosso País, um Esta-
do muito próximo do primeiro mundo, o Rio Grande do 
Sul. Eu já estive lá. Muitos anos atrás, fui a Gramado, 
Canela, aquela região bonita do Rio Grande do Sul.

Acompanhei a eleição de V. Exª; fiquei preocu-
pado num certo momento, mas depois me informaram 
que V. Exª tinha disparado na eleição. O povo gaúcho, 
mais uma vez, soube compreender a importância da 
sua permanência aqui no Senado brasileiro, um ho-
mem que defende sobretudo a área social do nosso 
País: aposentadoria, salário mínimo.

Enfim, quero estar junto com V. Exª aqui para 
defender esses projetos, esses assuntos, temas tão 
importantes para a população brasileira e para todos 
nós. 

Além disso, Sr. Presidente, a exemplo de muitos 
outros Colegas que vieram à tribuna, quero registrar, 
com alegria, primeiro a eleição nossa lá no Tocantins, 
já que nós conseguimos ser vitoriosos. Eu fui o político 
mais votado no meu Estado nessas eleições; no primei-
ro turno, fui o mais votado de todos os que disputaram 
voto no Estado. O meu candidato a governador, que 
eu apoiei, que é do PSDB, o ex-Governador Siqueira 
Campos, agora Governador eleito, fez uma brilhante 
campanha. Ele é um homem experiente, de 82 anos 
de idade, mas que traz consigo uma experiência muito 
grande, um aprendizado muito grande na vida, porque 
já governou por três vezes, foi Deputado federal por 
vários mandatos. Foi ele que, como Constituinte, foi 
autor da emenda que criou o Estado do Tocantins, na 
Constituição de 1988. Portanto, eu, que sou seu aliado 
desde o início da minha carreira, quando fui vereador, 
não poderia ser diferente nessas eleições.

Eu aqui, Sr. Presidente, inclusive quero até con-
tar rapidamente uma história, porque as pessoas têm 
me perguntado, e a população do meu Estado sabe 
como eu sempre me comportei, até porque eu sou 
um aliado do Presidente Lula. Eu apoiei o Presidente 
Lula para a reeleição já naquela época; fiz campanha 
sempre para ele, mas sobretudo na sua reeleição; e, 
nos momentos mais difíceis do mandato do Presidente 
Lula, nas crises, eu sempre estive com ele. E V. Exª é 
sabedor disso.

Quando nós programamos a eleição, eu era pré-
candidato ao Governo do Estado até o mês de março, 
por aí. Depois, percebi que não era possível; resolvi 
apoiar o ex-Governador Siqueira Campos, já que ele 
reunia todas as condições, por ser um homem muito 
experiente, muito vivido, um eterno apaixonado... A 
grande paixão da vida dele, além da sua família, é 
claro...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT - RS) 
– V. Exª me permite? Quando eu era Deputado Federal, 
ele fez greve de fome para criar o seu Estado.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR - TO) - Para 
criar o Tocantins.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT - 
RS) – Eu convivi isso com ele.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR - TO) – Pois é, 
V. Exª ajudou a criar o Tocantins. Inclusive, quando eu 
coloquei uma mensagem que V. Exª gravou para mim, 
quero aqui também lhe agradecer, aproveitar para lhe 
agradecer – vários Parlamentares gravaram –, mas a 
sua mensagem foi muito importante, pois foi a mensa-
gem de um homem que trata muito da questão social 
do nosso País, dos direitos sociais.

Portanto, quando eu retirei a candidatura ao Go-
verno, a primeira coisa que eu fiz, naquela oportuni-
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dade, foi, claro, anunciar aos meus aliados, aos meus 
companheiros do Estado, aos eleitores do Tocantins, 
que eu não seria mais, naquela eleição, candidato a 
Governador, porque seria candidato à reeleição. Aí, 
vim a Brasília, sentei com o meu Partido, o PR, com 
a Executiva Nacional do meu Partido e anunciei que 
apoiaria, que me coligaria com o PSDB no Tocantins. 
Até comentava com o Senador Romero Jucá ali, que 
viveu também essa situação. 

Depois, eu estive com a coordenação da campa-
nha da minha amiga ex-Ministra Dilma, hoje Presiden-
te eleita, nossa Presidenta eleita, a primeira mulher a 
governar o Brasil, eleita pelo voto direto. Eu estive com 
ela e com toda a Executiva do PT e a coordenação de 
campanha, juntamente com meu Partido, com o Ministro 
Padilha, com outras lideranças importantes do PT e do 
Governo do Presidente Lula. Eu disse a ela: “Ministra, 
eu não tenho condição de fazer uma aliança no Estado 
que não seja apoiando o meu amigo Siqueira Campos. 
Quero e vou estar com a senhora, desde que confie 
em mim e saiba que, lá onde eu estiver, no palanque, 
estarei pedindo voto para a senhora. No palanque, na 
televisão, nas minhas visitas e nas minhas caminha-
das”. E ela me disse: “Senador, faça o que você puder 
fazer por mim, sem o prejudicar”. Isso foi na casa dela, 
num almoço na casa dela. 

Depois, estive com o Presidente Lula e disse a 
mesma coisa a ele. Fui ao Estado juntamente com ele. 
Então, houve muitas controvérsias e muitas discus-
sões. As pessoas me perguntavam: “Mas como será 
essa campanha você apoiando a Dilma, que é do PT, 
e aqui no Tocantins apoiando um candidato a gover-
nador pelo PSDB?” Eu dizia: “Primeiro a questão do 
Governador Siqueira Campos ultrapassa, e muito, a 
da barreira partidária, devido ao nosso relacionamento 
de amizade. Eu comecei a minha vida como vereador 
dele. Então, não seria diferente neste momento da vida 
dele, em que ele tem 82 anos de idade; não seria agora 
que eu deixaria de apoiá-lo, conhecendo-o como eu o 
conheço. O filho dele, Eduardo, foi Senador aqui junto 
conosco, um brilhante Senador, por sinal..

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT - RS) 
– Inclusive ele foi membro da Mesa junto conosco.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Mem-
bro da Mesa e foi o coordenador geral da campanha 
de Siqueira Campos, ele e a Senadora Kátia. 

Veja bem! Na primeira conversa que tive com o 
Governador Siqueira Campos para tratar da aliança da 
eleição deste ano, eu disse: “Governador, precisamos 
colocar aqui dois ou três pontos, só para estarmos 
juntos. O primeiro deles é relativo à eleição presiden-
cial. Eu sei que o senhor tem um compromisso com 
o seu Partido, mas eu tenho um compromisso com o 

meu, com o Presidente Lula e, principalmente, com a 
minha amiga Dilma, que é candidata à Presidência da 
República”. Aí ele disse de imediato que não haveria 
problema, que eu estava liberado para pedir voto no 
palanque, na televisão, nos programas de rádio e de 
televisão – onde eu quisesse –, nas visitas, nas cami-
nhadas, que ele iria compreender essa situação polí-
tica que, na verdade, era real.

E por que eu estou colocando isso, Sr. Presi-
dente? 

As pessoas podem perguntar: “Isso interessa 
para a gente?”

O povo do meu Estado se interessa em saber. 
Nós vencemos as eleições lá no primeiro turno e, no 
segundo, num encontro que eu tive com Raul Filho, 
Prefeito da Capital do nosso Estado, Palmas, que me 
apoiou, que me ajudou na minha reeleição, a imprensa 
me perguntou: “Senador, como será isso? Agora com 
Siqueira Campos eleito Governador, o senhor vai pedir 
voto para a Dilma? Como é que fica isso?” Eu disse: 
“Fica do mesmo jeito que foi no primeiro turno, quando 
eu pedia votos para ela na televisão, por onde eu an-
dava, nos comícios, nas caminhadas, nas visitas, sem 
nenhum problema”. Acho que todo combinado não é 
caro. Esse é um ditado popular que existe e que nós 
temos que seguir. Lá no Tocantins foi assim.

Eu tenho dito isso a todos, inclusive à imprensa 
do meu Estado. Logo depois da eleição de domingo, 
eu me encontrei com V. Exª no auditório do Hotel Na-
oum, no momento do pronunciamento da nossa Pre-
sidente eleita.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Estivemos juntos lá.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Sim, 
estivemos juntos. Lá estavam também a Senadora Ideli 
Salvatti e muitas outras lideranças importantes dessa 
aliança importante que venceu as eleições no Brasil. 
As pessoas me perguntavam: “Como será agora?” Eu 
disse que seria do mesmo jeito que foi com o Presi-
dente Lula nos Estados onde o Governador não era 
seu aliado. Dei até o exemplo de Alagoas e de outros 
Estados, porque eu sei que o Presidente Lula deu um 
tratamento especial...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Poderia ter dado o exemplo do Rio Grande do 
Sul, cuja Governadora é do PSDB.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Exato, 
no Rio Grande do Sul, Estado de V. Exª, ele nunca faltou 
com o Estado, até porque essa questão de Presidente 
da República e Governadores, ou de Governadores e 
Presidenta é uma questão muito institucional, é uma 
questão de Estado.
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Tenho certeza de que a nossa Dilma Rousseff, 
a minha amiga Dilma, vai dar um tratamento especial 
ao meu querido Estado, o Tocantins, que ainda está 
em fase de implantação. Embora já com 21 anos de 
emancipação, o Estado continua precisando muito de 
investimentos. E nós temos o PAC, um programa ex-
traordinário criado pelo Presidente Lula, mas sob o co-
mando dela, já que ela era gerente do PAC. Eu tinha a 
certeza de que, se ela não vencesse as eleições – eu 
sabia que ela venceria –, se não ocorresse a vitória, 
esse programa não teria continuidade e, para nós, ele 
é muito importante, assim como os programas de mo-
radia, o programa Minha Casa, Minha Vida, e tantos 
outros programas importantes para o Brasil.

A minha alegria é tanta, imensa, que eu dizia, 
inclusive, nessa minha fala com a imprensa do meu 
Estado, que o povo é sábio, que o povo sabe escolher, 
porque escolheu o Governador do Estado, que é do 
PSDB, mas é um homem que o povo conhece bem, 
e escolheu ela, a Dilma, para ser a nossa Presidenta, 
apoiada pelo Presidente Lula e por todos nós.

Agora, Senador Paim, é bom que deixemos re-
gistrado aqui também a força eleitoral do Presidente 
Lula. Esse nosso Presidente, esse nosso amigo é 
extraordinário. Ele surpreendeu as pessoas, porque 
perdeu três eleições para a Presidência da República 
antes de ganhar a primeira, e muita gente que não 
votou nele na primeira eleição votou nele a partir da 
segunda eleição, votou na sua reeleição, e passou a 
ser seu seguidor, porque ele realmente controlou nossa 
economia e cuidou do ser humano. Isso é algo muito 
importante. Fui Relator da área social na Comissão 
de Orçamento, sobretudo do Programa Bolsa Famí-
lia, sobre o qual houve uma discussão muito grande, 
porque há a questão do Peti, que a Senadora Lúcia 
Vânia naquele momento defendia tanto e é também 
um programa importante. 

Não podemos deixar de reconhecer o valor do 
Presidente Lula e de apoiá-lo em todos os momentos 
da sua vida, até o último dia do seu mandato. Preci-
samos apoiar as transformações e os projetos impor-
tantes para o Brasil. O Presidente é um homem que 
aceita o contraditório e não foge dele, que defende 
a liberdade de expressão para todos, assim como a 
Dilma. Vi hoje, no debate, naquela entrevista dos dois 
juntos ao vivo, a importância que é ter, no comando 
do País, as pessoas que conhecem o Brasil como um 
todo, que vieram da pobreza e sofreram.

Esse é o caso da Dilma, uma mulher que foi presa 
e torturada, que sofreu tudo nesta vida, mas merece 
estar onde está, porque perseguiu esse objetivo mesmo 
sem planejar. No início, na sua vinda para o Governo, 
em momento algum, quando Ministra de Minas e Ener-

gia – eu sempre conversava com ela –, ela nunca me 
disse que estava se preparando para ser candidata. 
Não! Na verdade, era uma técnica, uma pessoa que 
cuidava com carinho da Pasta que dirigia. Surpreen-
deu a todos nós. Ela viveu vários momentos como 
o da doença, do câncer, que ela conseguiu superar. 
Temos que entender isso e sobretudo a sabedoria da 
população do nosso País.

Citei essa questão do Governador do PSDB e 
dela no Tocantins para que possam compreender que 
ela venceu as eleições no primeiro e no segundo tur-
nos no Estado. No segundo turno, teve um pouco mais 
de votos: 58,88%, mesmo sendo o Governador elei-
to do PSDB, meu aliado, companheiro cujo mandato 
ajudarei, defendendo o Tocantins no Governo Dilma 
Rousseff e apoiando ela aqui, apoiando suas ações, 
seus projetos.

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senador 
João Ribeiro, V. Exª me permite um aparte?

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Pois 
não, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. PT – RS) – 
Senador João Faustino, se V. Exª quiser falar sentado, 
fique bem à vontade.

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – V. Exª res-
salta no seu discurso dois aspectos atuais. O primeiro 
diz respeito à eleição do ex-Deputado Siqueira Cam-
pos, ex-Governador.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Seu 
amigo, por sinal.

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Meu amigo, 
pessoa que admiro e que tem uma presença na vida 
pública brasileira de seriedade, competência e espírito 
público. Eu queria elogiar V. Exª primeiro pela lealda-
de e pela correção, coisas raríssimas na vida pública 
brasileira. Sei que V. Exª tem sua história política nas 
suas origens vinculada ao Governador que se elegeu, 
o Siqueira Campos.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – É ver-
dade.

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – E esse gesto 
de V. Exª vindo à tribuna para ressaltar o companheiro, 
a história de luta do companheiro, do amigo lhe dignifica 
muito, lhe engrandece muito, e eu queria dar o teste-
munho da admiração que tenho por V. Exª por gestos 
dessa natureza, e dizer que o Tocantins cometeu um 
gesto grandioso de reconhecimento ao eleger, mais 
uma vez, Siqueira Campos Governador do Estado. A 
história política de Siqueira Campos é a própria história 
política do Estado do Tocantins, uma coisa se vincula à 
outra, e ele tem todos os méritos para fazer um grande 
governo e realizar uma grande ação administrativa em 
favor do seu povo. Congratulo-me com V. Exª e com 
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meu amigo Governador eleito Siqueira Campos, de-
sejando a ele muito sucesso, muito trabalho em favor 
do seu povo. Muito obrigado pelo aparte.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Agra-
deço a V. Exª, Senador João Faustino, V. Exª que re-
presenta aqui aquele magnífico Estado do Rio Grande 
do Norte, V. Exª que foi Deputado Federal e ocupou 
vários cargos na vida pública. E, quando eu disse que 
sabia que V. Exª era amigo do Governador Siqueira 
Campos, foi porque estivemos juntos em outras opor-
tunidades.

Para concluir, Sr. Presidente, quero agradecer 
primeiro esse aparte do Senador João Faustino e dizer 
que ele fará parte do meu pronunciamento.

Realmente o Brasil, a população brasileira deci-
diu corretamente, diante do governo que o Presiden-
te Lula vem fazendo, diante das transformações que 
o Brasil experimentou. O Brasil antes vivia agachado 
com a espada do FMI na cabeça, e hoje já não existe 
mais isso. Esse é só um dos exemplos.

Os programas sociais, as estradas brasileiras 
- e o Ministério responsável é comandado pelo meu 
partido, o PR -, tudo isso vejo com alegria. Há poucos 
dias, estive em Marabá com o Ministro Paulo Sérgio, 
visitei uma obra importante, uma ponte no rio Itacai-
únas, Depois fomos inaugurar uma ponte sobre o rio 
Araguaia na Transamazônica.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – E o 
Ministro Paulo Sérgio me dizia: “Senador, a Transama-
zônica está toda licitada, pronta para dar ordem de ser-
viço e começar as obras, assim como a 163 – pediria 
a V. Exª, Sr. Presidente, mais um minuto para concluir 
o meu discurso. A BR-163, a Cuiabá-Santarém, tam-
bém está toda licitada. Há as obras de restauração e 
recuperação da malha viária brasileira, e foi extrema-
mente importante o chamado Crema, o “creminha”, 
que é a restaura mais leve, e depois virá o “cremão”, 
que é a restaura mais pesada. 

Cito isso para dizer que o meu Tocantins viveu 
estes momentos do Programa Minha Casa, Minha Vida, 
da Ferrovia Norte-Sul, e o Presidente esteve lá, inau-
gurando um trecho da ferrovia, uma semana antes da 
eleição. Eu só lamentei por não ter podido participar - 
porque eu era candidato - da inauguração desse trecho 
da Ferrovia Norte-Sul, em Palmas e Porto Nacional, na 
plataforma multimodal de Porto Nacional.

Sr. Presidente, cumprimento o povo brasileiro 
acima de tudo, não só a população de meu querido 
Estado do Tocantins, mas o povo brasileiro, pelo mo-
mento de muita lucidez do nosso eleitorado, da nossa 
população, do mais jovem ao mais idoso que votou, 

por ter decidido para que o Brasil continuasse no ca-
minho certo.

Vou estar aqui, se Deus quiser, pelos próximos 
oito anos, já que fui reeleito. Então, fico muito grato, 
tenho estado muito feliz e sou muito grato pela minha 
recondução como Senador da República. Fui o mais 
votado, como já disse no início da minha fala, nessas 
eleições, e nós só temos um jeito, Sr. Presidente, de 
agradecer às pessoas que confiam em nós: é traba-
lhando mais, é dedicando-se mais e procurando corres-
ponder com aquela expectativa que foi criada durante 
os compromissos que nós fizemos durante o progra-
ma eleitoral, durante a campanha eleitoral, para que o 
nosso povo possa ter vida melhor, e possamos gerar 
mais emprego e renda para a nossa população.

O Brasil, no Governo do Presidente Lula, criou 
mais de 15 milhões de empregos com carteira assi-
nada; nós vamos criar muito mais agora com a nossa 
Presidente Dilma.

Então, que Deus abençoe a ela e a esse novo 
mandato para que ela possa realmente dar continui-
dade aos grandes programas que foram criados no 
Governo do Presidente Lula, que têm a grande con-
tribuição dela e de muitos outros homens e mulheres 
de bem deste País que fazem parte do Governo do 
Presidente Lula.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Cumprimento-o, Senador João Ribeiro. 
Eu sou testemunha, eu estive com V. Exª lá no 

Hotel Naoum, a gente não estava nos holofotes, ali 
era cotoveladas para todo lado de tanta gente, que 
era uma grande festa, uma data histórica. A gente es-
teve lá, foram convocados os senadores eleitos e os 
governadores, estivemos lá prestigiando, quer dizer, 
nós nos sentimos prestigiados por termos sido con-
vocados, foi um grande momento e ela fez um belo 
pronunciamento. 

Parabéns a V. Exª pelo discurso na tarde de 
hoje. 

Passamos a palavra ao Senador Papaléo Paes, 
como orador inscrito, em seguida, à Senadora Ideli, 
como Líder. 

Houve a permuta, Senadora Ideli.
Senador Papaléo Paes, só quer confirmar?
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Não, 

só para registrar que é já demonstração do domínio 
das mulheres sobre os homens e nós temos que nos 
acostumar a isso. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senadora Ideli então fala como Líder, permutando 
com o Senador Papaléo Paes. 
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A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Eu agradeço 
muito a gentileza do Senador Papaléo. E acho que 
provavelmente sou a primeira mulher a subir à tribu-
na nesta tarde, e é a primeira após essa vitória com 
tanta simbologia, que todos nós comemoramos no 
domingo à noite.

Senador Papaléo, pode ter certeza, não há ne-
nhuma supremacia nem abuso de espaço, de poder e 
de autoridade. Podem ter certeza de que Dilma presi-
dente é a garantia do tratamento com carinho, da mes-
ma forma como qualquer mãe cuida dos seus filhos, 
qualquer esposa companheira cuida do seu marido e 
do seu amor. 

Então, podem ter certeza de que todos serão 
muito bem tratados.

Como não poderia deixar de ser, Senador Paulo 
Paim, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a to-
dos que participaram desse processo pleno de demo-
cracia no nosso País e que nos deram este momento 
histórico: a vitória de Dilma Rousseff com mais de 12% 
dos votos em todo o País, fazendo com que esta vitória 
fosse marcante por vários aspectos, vários. 

Não só a vitória de ser a primeira vez em que 
uma mulher é eleita, porque já tivemos períodos, há 
muito tempo, em que uma mulher comandou. Houve 
períodos em que a Princesa Isabel, nas viagens do seu 
pai, substituía-o e comandava. Inclusive, quem teve a 
paciência de fazer as contas, diz que deu algo em torno 
de quase quatro anos. Então, já tivemos um período 
equivalente ao de um mandato presidencial com uma 
mulher no comando e à frente dos destinos do País. 
Mas é muito diferente, porque, agora, foi eleita, foi es-
colhida, foi consagrada pelas urnas. Então, tem esse 
caráter indiscutível de marco, de simbologia.

A Presidenta Dilma também vem numa situação 
em que ela é uma mulher que vai responder pelos 
destinos de um país sendo uma entre muito poucas. 
Hoje, são apenas cerca de dez mulheres no mundo 
que comandam seus países. Portanto, tem uma sim-
bologia não só para o nosso País, mas para o mun-
do, pois nós ainda estamos, infelizmente, amargando 
situações onde existem espaços, regiões, locais em 
que mulheres têm, na legislação, o apedrejamento 
como pena de morte no caso de adultério. Então, olha 
o espaço que nós ainda temos que conquistar para a 
observação dos direitos e do respeito às mulheres em 
todo o mundo.

Agora, há uma questão, nesse processo eleitoral, 
que eu gostaria de realçar, porque nós estamos com 
possibilidade de fechar um ciclo, porque nós tivemos, 
na década de 70, um processo de instalação de uma 
ditadura no nosso País, com a eliminação das liberda-

des democráticas, partidárias, sindicais, de organização 
livre da população, da imprensa, e nós estamos, exa-
tamente depois desse ciclo de derrubada da ditadura, 
de reinstalação da democracia política, iniciando, efe-
tivamente, um processo de democracia social, com a 
inclusão, Senador Paulo Paim... E veja que quem tem 
a possibilidade de concluir esse processo é uma mu-
lher, uma mulher que sofreu na própria pele a dureza 
da ditadura militar.

Então, tem uma simbologia este ciclo que nós 
estamos com possibilidade de concluir, de consolidar, 
porque tem muita gente que fala de boca cheia da de-
mocracia. É claro que é de fundamental importância 
que, na democracia, haja liberdade de imprensa, que 
haja liberdade de organização social, que haja liber-
dade de organização partidária, que haja condições 
concretas e objetivas de eleger os seus representan-
tes periodicamente, mas nenhuma democracia está 
completa enquanto existir algum, nem que seja um, 
marginalizado, na miséria, sem condição de sobrevi-
vência com o mínimo de dignidade.

Então, quando nós colocamos, de forma clara, 
que a eleição da Dilma para Presidente tem essa sim-
bologia da mulher, mas tem a simbologia também de 
completar este ciclo de que todos nós participamos, 
pelo menos a maioria, porque houve gente, é claro, que 
estava do lado de lá, a favor da ditadura militar, que 
contribuiu com ela, que participou, mas todos nós que 
estivemos na luta contra a ditadura estamos agora com 
a clareza da possibilidade de completar, de concluir 
esse processo da democracia na sua plenitude ou de, 
pelo menos, estarmos muito mais próximos da plenitu-
de democrática, que pressupõe, obrigatoriamente, as 
liberdades políticas, o fortalecimento das instituições, 
mas pressupõe a justiça social.

Nenhum país onde a justiça social não seja um 
imperativo das ações, das políticas públicas, nenhum 
país onde haja miseráveis, pessoas abaixo da linha da 
miséria, pode se intitular democrático, pode dizer que 
é uma democracia na sua plenitude.

Por isso, quando elegemos, em 2002, com posse 
em 2003, o primeiro operário, e agora, em 2010, esta-
mos elegendo a primeira mulher, nós estamos exata-
mente apontando para acelerarmos essa conclusão, 
essa instauração da democracia mais ampla e plena 
possível. Por isso, no discurso que a nossa Presidenta 
eleita fez, ela assumiu compromissos extremamente 
importantes, alguns cuja leitura faço questão de fa-
zer aqui:

Ressalto, entretanto, que esta ambiciosa meta 
não será realizada pela vontade do governo, que é 
exatamente a erradicação da miséria e a criação de 
oportunidades para todos os brasileiros e brasileiras. 
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Ela é um chamado à nação, aos empresários, às igre-
jas, às entidades civis, às universidades, à imprensa, 
aos governadores, aos prefeitos e a todas as pesso-
as de bem.

Não podemos descansar enquanto houver bra-
sileiros com fome, enquanto houver famílias morando 
nas ruas, enquanto crianças pobres estiverem aban-
donadas à própria sorte. A erradicação da miséria 
nos próximos anos é, assim, uma meta que assumo, 
mas para a qual peço, humildemente, o apoio de to-
dos que possam ajudar o País no trabalho de superar 
este abismo que ainda nos separa de ser uma nação 
desenvolvida.

É por isso que essa fala da Presidenta Dilma é 
muito forte, porque ela vem exatamente nessa direção. 
Nós só podemos nos considerar uma democracia ple-
na, completar o ciclo que nós iniciamos na década de 
70, na ditadura militar, que nós tivemos a capacidade, 
na sequência, de derrubar, de instaurar todas as insti-
tuições e as formas de relacionamento social, quando 
nós, efetivamente, erradicarmos a miséria e pudermos 
ter um país, uma nação onde o pressuposto da justiça 
social seja o balizador entre um governo correto, um 
governo politicamente adequado aos interesses da 
maioria da população.

Além dessa fala muito forte pela erradicação e 
o chamamento que a Presidenta faz à participação 
e ao compromisso de todos e de todas, ela também 
colocou, de forma muito clara, o chamamento aos 
Partidos, todos:

Dirijo-me também aos partidos de oposição e 
aos setores da sociedade que não estiveram conos-
co nesta caminhada. Estendo minha mão a eles. De 
minha parte, não haverá discriminação, privilégios ou 
compadrio.

A partir de minha posse, serei presidenta de todos 
os brasileiros e brasileiras, respeitando as diferenças 
de opinião, de crença e de orientação política.

Ela agradece também, de forma muito carinhosa 
e respeitosa:

Mas agradeço respeitosamente também àqueles 
que votaram no primeiro e no segundo turno em outros 
candidatos ou candidatas. Eles também fizeram valer 
a festa da democracia.

Agora, tem algo no discurso da Presidenta, Se-
nador Paulo Paim, demais Senadores presentes no 
plenário e telespectadores que estão nos vendo pela 
TV Senado, que foi a questão dos ataques e da bai-
xaria. No discurso, ela colocou de forma até bastante 
emocionada: 

Não nego a vocês que por vezes algumas das 
coisas difundidas me deixaram triste. Mas quem, como 
eu, lutou pela democracia e pelo direito de livre opinião, 

arriscando a vida; quem, como eu e tantos outros que 
não estão mais entre nós, dedicamos toda a nossa ju-
ventude ao direito de expressão, somos naturalmente 
amantes da liberdade. Por isso, não carregarei nenhum 
ressentimento. 

Eu tenho a convicção, pelo que conheço da Pre-
sidenta Dilma, pela convivência ao longo de todos 
esses quase oito anos de trabalho conjunto, de que 
realmente ela não guardará ressentimento e fará um 
governo absolutamente respeitoso.

Agora, cabe a nós, Parlamentares, sociedade 
civil, fazer uma profunda reflexão e ter ações efetivas, 
porque o que aconteceu nessas eleições em termos 
de ataque, de difamação e de chamamento ao ódio, 
Senador Paulo Paim, não foi qualquer coisa, a ponto 
de a Ordem dos Advogados do Brasil do Nordeste 
estar abrindo processo devido a manifestações feitas 
no Twitter – pasmem todos – por uma mulher e estu-
dante de direito. 

A OAB reagiu aos ataques feitos pelo Twitter, por 
uma estudante de direito de São Paulo. Vou até omitir 
o nome, Senador Paulo Paim, porque, como mulher, 
eu quero dizer assim que me constrange muito dizer o 
nome de uma outra mulher que tenha tido a iniciativa 
de colocar no Twiter a seguinte frase: “nordestino não 
é gente. Faça um favor a São Paulo: mate um nordes-
tino afogado”. 

Isso aconteceu, infelizmente, não apenas em uma, 
mas em inúmeras manifestações. Essa manifestação 
que veio a público de ódio, de preconceito... Até porque 
é o seguinte: a Dilma seria eleita se não existissem o 
Nordeste e o Norte. Se retirarmos os votos do Norte 
e do Nordeste, a Dilma teria sido eleita da mesma for-
ma, com a votação que ela obteve no Sudeste, no Sul 
e no Centro-Oeste. Portanto, ela seria Presidenta do 
Brasil mesmo sem os votos do nordestinos e os votos 
do Norte do País.

E esse ódio, esse preconceito que apareceu, 
que aflorou, ele precisa ser absolutamente combatido 
e erradicado, porque, vamos e venhamos. Hoje o Bra-
sil saiu da crise rapidamente, por quê? Por causa de 
quem tinha uma renda maior? Por causa dos países 
mais ricos? Não, Senador Paulo Paim. Por que o Brasil 
saiu da crise? Saiu da crise porque houve um processo 
de recuperação do salário mínimo, houve um proces-
so de ampliação dos programas sociais que fizeram a 
maior inclusão social da história do Brasil num curto 
espaço de tempo.

Foram exatamente os mais de 30 milhões de bra-
sileiros que vieram para a classe média que segura-
ram as pontas. Tenho exemplos concretos, concretos. 
Em Santa Catarina, posso até dizer o seguinte: acre-
dito que o empresariado catarinense, na sua grande 
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maioria, não votou na Dilma. Mas nós temos lá exem-
plos concretos de empresas que estão há três, quatro 
anos, Senador Paulo Paim, tendo um faturamento, um 
lucro na faixa de 20%, de 25% até 30% ao ano graças 
a quê? A essa população que, antes, não podia com-
prar um roupinha melhor, não podia comprar determi-
nados produtos para comer, não podia ter acesso a 
determinados bens.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – V. Exª me 
concede um aparte?

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – En-
tão, é impressionante, porque lucram, têm o benefício 
e ainda continuam achando que pobre não vale nada, 
porque foi exatamente os milhões de famílias que 
acessaram bens que, antes, estavam absolutamente 
impossíveis de acessar que fizeram com que o Brasil 
saísse rapidamente.

Cedo, com muito prazer, o aparte ao Senador 
Magno Malta, agradecendo a ida dele ao nosso Es-
tado durante a campanha, no segundo turno, que foi 
muito preciosa, muito valiosa.

Pois não, Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senadora 

Ideli, essas coisas a mim também ainda assustam. O 
Brasil é o único país do mundo que tem uma empresa 
chamada Vale do Rio Doce, que tira ouro do chão 24 
horas por dia e ainda tínhamos 40 milhões de irmãos 
nossos na miséria. Pobreza não é demérito, demérito 
é miséria. Pobre anda direitinho, come, dorme, cuida 
dos filhos. Minha mãe sempre foi pobre, nunca foi mi-
serável. E lembro que a gente bebia Fanta no domin-
go lá em casa e guaraná. Ela era uma faxineira. Havia 
quarenta milhões abaixo da linha da miséria quando 
Lula recebeu este País. Trinta milhões foram tirados da 
miséria, e, hoje, esses colunistas que debocham os 
estão chamando de pobres emergentes, porque eles 
ocupam, hoje, as praças de alimentação dos shoppin-
gs e recusam-se a andar de ônibus. Está todo mundo 
andando de avião no Brasil hoje. Pobre no Brasil hoje, 
Senadora Ideli, tem máquina de lavar em casa, tem 
micro-ondas, compra danone para os filhos, compra 
iogurte para os filhos. A massa salarial da bolsa família 
tomou conta de alguns Municípios que não mais sabe-
rão viver sem ela. Ela sustenta as lojas. Hoje, no Brasil, 
a disputa é tão grande nas lojas de eletrodomésticos, 
como Casa Bahia, Ricardo Eletro, não sei o quê, que 
os próprios donos são os garotos-propaganda de suas 
próprias lojas. E para quem eles vendem? Para essa 
massa que saiu da miséria e foi incluída agora; são 
trinta milhões de irmãos nossos. Lembro que, há doze 
anos, você olhava as ruas empilhadas de Passats ve-
lhos, de Brasílias velhas. Hoje, se as avenidas estão 
cheias e problemáticas, Senador Paim, a culpa não é 

a falta de avenida. Se alguém tem que ser culpado é 
o Presidente Lula pela abertura que fez para que todo 
cidadão hoje tenha condição de comprar um carro mil, 
cuja prestação é de R$250,00. Então, aqueles que se 
beneficiam disso... Estou falando isso, Senadora Ideli, 
porque, no meu Estado, foram 200 mil famílias que sa-
íram da miséria. Hoje, são chamados de pobres emer-
gentes. A maior dor que eu tenho é ter visto a Dilma 
perder no meu Estado. Fernando Henrique foi ao meu 
Estado por quinze minutos em oito anos e ficou no pátio 
da Aracruz Celulose. O meu Estado estava quebrado, 
dilacerado. O Lula comprou os royalties antecipados 
do petróleo no Espírito Santo e mandou 400 milhões. 
E aí me lembrei de que a Ministra de Minas e Energia 
que assinou e salvou o Espírito Santo se chamava Dil-
ma Rousseff. Olha, se as autoridades fossem para a 
rua dizer “Minha casa, minha vida”, “Luz para todos”, 
“Caminhos do campo” e que tudo isso é federal... O 
problema é que esses Governadores venderam isso 
para o povo como se fosse obra deles. Pelo que Lula 
fez pelo Espírito Santo, Dilma deveria ter 100% dos 
votos naquele Estado. Eu fiquei meio triste, porque não 
permaneci no Estado. Tive de cumprir uma missão no 
País inteiro. Esse Presidente foi ao meu Estado 12 
vezes e cumpriu o papel de Presidente, atendeu aos 
nossos clamores, ao choro do povo do Espírito Santo. 
Eu era coordenador da Bancada, Senadora Ideli, com 
esse Estado quebrado, quando negociamos os royal-
ties do petróleo. O nosso Governador, que vai tomar 
posse em fevereiro, Renato Casagrande...

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Em janeiro.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Em janeiro. 
Eu queria dar mais um mês para o outro. Renato Casa-
grande era Deputado Federal. Ele é meu Governador, 
que ajudei a eleger. Trabalhamos para Dilma. Então, 
também fico abismado quando vejo essas pessoas. É 
gente no comércio, gente vendendo carro, gente ven-
dendo eletrodoméstico, gente vendendo roupa e recla-
mando e fazendo argumentos para não terem votado 
na Dilma. Vou falar sobre isso hoje até porque eu quero 
falar dos malefícios que meu segmento evangélico fez a 
essa senhora, do mal que fez a ela. Ninguém tem direi-
to de usar sua língua para atentar contra a integridade 
moral de ninguém, mesmo sem conhecer. A Bíblia diz 
que a boca que honra a Deus não desonra ninguém. 
Por isso, cruzei este País com o mesmo sentimento 
de V. Exª, com o mesmo sentimento de ver essa gente 
desfrutando “Minha casa, minha vida”. Nunca se teve 
tanto aquecimento na construção civil neste País. No 
Brasil, falta pedreiro, falta carpinteiro, falta serralheiro 
na construção civil.
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A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Fal-
ta cimento.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Falta ci-
mento, falta engenheiro civil. Há oito anos, ou dez anos, 
engenheiro civil vendia cachorro-quente. Lembro-me 
de uma matéria do Fantástico, que localizou muitos en-
genheiros civis vendendo cachorro-quente em frente a 
universidades. O sujeito precisa perguntar e responder 
para si mesmo: que Brasil eu quero? E ele pode es-
tabelecer um processo comparativo sem desrespeitar 
ninguém, sem ofender ninguém, sem tocar no nome 
de ninguém. Podem não gostar do Lula, podem não 
gostar da equipe do Lula, podem achar que ele é feio, 
deficiente, porque falta um dedo na mão, mas uma coi-
sa têm que reconhecer: este País avançou muito. Eu 
não penso duas vezes para dizer que esse nordestino, 
com uma formação tão pequena, porque não teve o 
privilégio de outros. Ele estudou apenas até o quarto 
ano primário e construiu 20 novas universidades neste 
País e 214 escolas técnicas, o que era proibido fazer. 
Ele fez o ProUni; ele fez a universidade do negro. Então, 
a melhor página da história da educação do Brasil foi 
escrita por um semianalfabeto. Isso a mim me orgulha 
muito, sabendo da minha origem, de onde eu vim – eu 
e milhões de brasileiros. Não gostar dele é uma coisa, 
mas são obrigados a reconhecer que ele foi e ainda é 
o melhor Presidente da história deste País.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço, Senador Magno Malta. E tenho o mesmo con-
vencimento de V. Exª. A avaliação deveria ter sido feita 
sem preconceito, o que, infelizmente, aflorou nessa 
eleição e de forma raivosa. Quando, no Twiter, alguém 
posta a seguinte frase: “tinham que separar o Nordes-
te e os ‘bolsa vadios’ do Brasil construindo câmara de 
gás e matando geral”, quando isso vem a público, fica 
evidente o quanto o preconceito leva as pessoas a dis-
torcerem a sua avaliação. Porque lucraram, e lucraram 
muito, beneficiaram-se muito das políticas públicas 
adotadas ao longo desses oito anos e, infelizmente, 
não tiveram a capacidade de fazer o reconhecimento, 
em boa parte, em vários Estados brasileiros. O Sena-
dor Magno Malta falou do Espírito Santo. Se eu fosse 
aqui fazer o rol de obras, de investimentos e de ajuda 
e socorro que Santa Catarina teve, nas suas inúmeras 
catástrofes, era para ter ganho de lavada em Santa Ca-
tarina. Mas, infelizmente, não foi assim. Respeitamos 
o resultado das urnas.

Mas há algo, Senador Casagrande, que nenhum 
de nós tem o direito de escamotear: ou nós vamos fazer 
o enfrentamento desse ódio subterrâneo que aflorou 
com esse tipo de manifestação, que cheira a períodos 
absurdos de ódio, de matança, de discriminação e de 
atos de violência que, infelizmente, já percorreram o 

mundo e vários países, inclusive o nosso; ou vamos 
fazer esse enfrentamento, aproveitar que isso veio a 
público... E, portanto, quero parabenizar a OAB do Nor-
deste por estar tomando a iniciativa de abrir o proces-
so, e acho que todos nós temos esta obrigação: fazer 
o bom debate, fazer a explicitação, porque esse tipo 
de ódio e de comportamento que chama câmara de 
gás para eliminar quem a gente não concorda ou acha 
que está trazendo algum prejuízo é algo que no Brasil 
não podemos permitir que se amplie, que se consoli-
de. Portanto, é melhor que a gente estirpe esse ódio 
o mais rapidamente possível da sociedade brasileira, 
porque o nosso País é absolutamente incompatível 
com esse tipo de comportamento, e acho que isso é 
responsabilidade de todos nós.

Por último, Sr. Presidente, agradeço o tempo a 
mais. Considero isso uma deferência para o dia de 
hoje, em que temos a primeira sessão depois da elei-
ção da primeira mulher presidenta do Brasil. Volto a 
dizer: é uma mulher, não é qualquer mulher; é uma 
mulher que vem, exatamente, tendo como defesa e 
compromisso primeiro concluir o processo de conso-
lidação da democracia, porque, além da democracia 
formal, este País, o Brasil, só poderá ser chamado de 
uma democracia real na hora em que erradicarmos 
definitivamente a miséria.

Não sei se o Presidente me permite, já ultrapassei 
horrores o meu horário, mas o Senador Suplicy quer 
fazer um aparte. Por mim, não há problema.

Concedo um aparte ao Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-

nadora Ideli Salvatti, como estava na Comissão de 
Justiça, pude ouvir mais a sua parte conclusiva. Com 
respeito a esses ódios que foram emanados por pes-
soas que nem sempre se identificaram, eu gostaria 
de registrar uma coisa que me pareceu tão positiva e 
que está tendo uma repercussão para todos os lados, 
inclusive aqui na Casa, sobre as palavras que a nossa 
Presidenta Dilma Rousseff disse em suas principais 
entrevistas, seja no seu pronunciamento feito à Nação, 
no dia em que foi colocado o resultado, quando ela 
disse que queria estender – homenageava, inclusive, 
aqueles que haviam votado em outros candidatos – o 
seu abraço a todos e chamá-los para estarem juntos, 
seja no dia de hoje, quando ela deu entrevista ao lado 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ali, no Palácio 
do Planalto, como Presidenta eleita, a primeira entre-
vista ali dada, em que ela também expressou o quan-
to ela quer ser a Presidenta de todos os brasileiros e 
está querendo superar isso. Inclusive, ela transmitiu 
explicitamente aos Senadores da Oposição o quanto 
ela quer ter um relacionamento de grande respeito, de 
construção. E ouvi de diversos Senadores como essas 
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palavras foram atentamente ouvidas por todos. Quero 
aqui registrar que isso é um bom prenúncio e acho que 
V. Exª terá muito a colaborar nesse bom entendimen-
to que a nossa Presidenta Dilma Rousseff terá com o 
Congresso Nacional.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço, Senador Suplicy.

Inclusive, eu havia feito a leitura de trechos do 
discurso inicial da Presidenta Dilma, realçando exata-
mente esse gesto de paz, de participação e de cha-
mamento inclusive aos partidos da Oposição.

Por isso, eu queria aqui encerrar o meu pronun-
ciamento dando, de coração, de forma emocionada 
mesmo, um viva ao Brasil, um viva aos homens e às 
mulheres que trabalham pela paz e pela justiça so-
cial, porque acho que é isso que deve nortear a to-
dos em todos os momentos do nosso cotidiano e da 
nossa vida.

Muito obrigada. Agradeço e peço escusas por ter 
ultrapassado, e muito, meu tempo.

Durante o discurso da Sra. Ideli Salvatti, 
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Heráclito Fortes, 
1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Com a palavra o nobre Senador Papaléo Paes. 
(Pausa.)

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

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Senador Heráclito Fortes, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, um cumprimento todo especial às Sena-
doras e aos Senadores que foram eleitos para a nova 
legislatura, que se inicia em 1º de fevereiro.

Senhores e senhoras, ocupo a tribuna hoje para 
reverenciar a memória de Romeu Tuma, uma das fi-
guras mais respeitadas desta Casa... Um colega e 
amigo que, infortunadamente, nos deixou no último 
dia 26 de outubro.

Falar de Romeu Tuma, Sr. Presidente – antes de 
tudo, acima de tudo –, é falar de um servidor público 
exemplar. Neste Brasil em que o serviço público é visto, 
tantas vezes, como mera chance de emprego, como 
mero instrumento de ascensão social, homens como 
Romeu Tuma nos mostram que ele é muito mais do 
que isso. Mostram que o serviço público, na verdade, é 
oportunidade que se oferece às pessoas de bem para 
que contribuam com o desenvolvimento do País e, ainda 
mais, para que sejam úteis a seus semelhantes.

Tuma ingressou no serviço público, Srªs e Srs. 
Senadores, no comecinho da década de 50, ainda 
muito jovem. Tinha 20 anos de idade. Aprovado em 

concurso público, foi trabalhar na Polícia Civil do Es-
tado de São Paulo.

Depois, sempre por meio de concurso público, 
tornou-se investigador e, mais tarde, delegado de po-
lícia. Nessa condição, exerceu o cargo de Diretor de 
Polícia Especializada na Secretaria Estadual de Se-
gurança Pública.

Em 1983, assumiu a Superintendência da Polícia 
Federal naquela Unidade da Federação.

Em 1985, no Governo do Presidente José Sar-
ney, torna-se Diretor-Geral do Departamento de Polícia 
Federal, função que irá acumular com a de Secretário 
da Receita Federal, a partir de 1990 até 1992.

De 1992 a 1994, atua como Assessor Especial 
do Governo de São Paulo, com status de Secretário 
de Estado.

Em 1995, Sr. Presidente, depois de ter sido eleito 
com 5 milhões e 500 mil votos, Romeu Tuma chega a 
esta Casa e aqui permaneceria até seu passamento, 
com direito a uma reeleição, em 2002, com 7 milhões 
e 200 mil votos.

Foram, portanto, 60 anos de dedicação à causa 
pública, 60 anos, Srªs e Srs. Senadores, de relevantes 
serviços prestados à sociedade.

Alguns de seus feitos tornaram-se célebres, como 
a descoberta dos despojos de Joseph Mengele, talvez 
o mais procurado dos criminosos de guerra, e a captura 
de Thomazzo Buscheta, cujas confissões permitiram 
desmontar grande parte da estrutura da Máfia na Itália 
e nos Estados Unidos.

Encarnando o papel de xerife, que tão apropria-
damente lhe foi atribuído, Tuma combateu algumas das 
grandes mazelas de nosso País. Deu combate tanto 
aos criminosos de colarinho branco, como aos barões 
do narcotráfico; tanto aos fraudadores da Previdência, 
como aos fomentadores da prostituição infantil.

Na Secretaria da Receita Federal, entre outros 
avanços significativos, instituiu a recepção de decla-
rações do Imposto de Renda por meio digital, medida 
que facilitou a vida de milhões de contribuintes deste 
País.

Nesta Casa, Sr. Presidente, neste Senado Fede-
ral, que honrou com sua presença durante 16 anos, 
Romeu Tuma também teve atuação destacada. Basta 
dizer que foi, ao longo desses 16 anos, o único Cor-
regedor Parlamentar que tivemos. A ele, por sua res-
peitabilidade, conferimos as atribuições previstas na 
Resolução nº 17, de 1993, atribuições que sabemos 
extremamente relevantes.

Nas mãos de Romeu Tuma, Srªs e Srs. Sena-
dores, colocamos, entre outras, as responsabilidades 
de promover a manutenção do decoro, da ordem e da 
disciplina no âmbito do Senado Federal, de dar cum-
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primento às determinações da Mesa referentes à se-
gurança interna e externa e de fazer sindicância sobre 
denúncias de ilícitos que envolvam Parlamentares. São 
responsabilidades que só atribuiríamos a uma pessoa 
em quem depositássemos total confiança, uma pes-
soa sobre cuja isenção e competência não pairasse 
qualquer suspeita.

Pois bem, por oito vezes consecutivas chegamos 
à conclusão de que Romeu Tuma seria o mais prepa-
rado para assumi-las.

Isso não impediu, vejam só, que durante todo este 
tempo, paralelamente ao exercício de suas funções 
como Corregedor, ele também desenvolvesse uma 
marcante atuação parlamentar. Seja apresentando 
ou relatando projetos de lei de extrema relevância, a 
exemplo daquele que tipificou como crime o porte, a 
posse, a fabricação e a comercialização de armas de 
fogo não autorizadas, seja participando de Comissões 
Parlamentares de Inquérito como a dos Precatórios e 
da Pedofilia, seja integrando as diversas Comissões 
permanentes desta Casa, seja, enfim, fazendo judicio-
sos pronunciamentos a que assistíamos com redobra-
da eleição, Romeu Tuma foi sempre um Parlamentar 
dos mais atuantes. Com um detalhe, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, que certamente haverá de ser 
reconhecido por todos nós que com ele convivemos: 
embora atuante, embora extremamente profissional no 
desempenho de suas funções, ele se destacava pela 
cordialidade no trato e por sua generosidade, que não 
se restringia aos aliados políticos e partidários, uma 
generosidade que, ao contrário, estendia-se também 
aos adversários.

Nesses tempos, Srªs e Srs. Senadores, em que 
tantos se ocupam de pregar o ódio, nesses tempos em 

que tantas vezes os adversários são tratados como ini-
migos, fica o exemplo de Romeu Tuma, para mostrar-
nos que a atividade política pode e deve ser desen-
volvida em termos mais amenos, mais cordiais e mais 
respeitosos. Foi esse cidadão exemplar, Sr. Presidente, 
que, por duas vezes, o povo de São Paulo enviou a 
esta Casa como representante daquele Estado.

Quero, portanto, prestar minha solidariedade a 
este povo, que perde um representante, e quero princi-
palmente transmitir minha solidariedade aos familiares 
do Senador Romeu Tuma, rogando a Deus que lhes dê 
o conforto possível neste momento tão doloroso.

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

Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes, 
o Sr. Heráclito Fortes, 1º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Presidente, pela ordem.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Eu peço aos colegas que aguardem um minu-
to, porque vamos dar posse ao substituto do Senador 
Romeu Tuma, nosso colega, de quem lamentamos o 
falecimento.

Encontra-se na Casa o Sr. Alfredo Cotait Neto, 
Primeiro Suplente do Senador Romeu Tuma, da repre-
sentação do Estado de São Paulo. 

Sua Excelência encaminhou à Mesa o original 
do diploma, que será publicado na forma regimental, 
e demais documentos exigidos pela lei.

É o seguinte o diploma:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Designo uma comissão formada pelos Senhores Se-
nadores Papaléo Paes, Antonio Carlos Júnior, Alvaro 
Dias e Eduardo Suplicy para conduzir Sua Excelência 
ao plenário. 

A Presidência solicita que todos permaneçam 
de pé.

Peço ao Sr. Alfredo Cotait Neto que preste o ju-
ramento constitucional.

(O Senhor Alfredo Cotait Neto é con-
duzido ao Plenário e presta, junto à Mesa, o 
compromisso.)

O SR. ALFREDO COTAIT NETO (DEM – SP) – 
Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do 
País, desempenhar fiel e lealmente o mandato de Se-
nador que o povo me conferiu e sustentar a união, a 
integridade e a independência do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Declaro empossado, no mandato de Senador da Re-
pública, o nobre Sr. Alfredo Cotait Neto, que, a partir 
deste momento, passa a participar dos trabalhos da 
Casa. (Palmas.)

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo 
Sr. 1ª Secretário.

É lida a seguinte:

COMUNICAÇÃO

Comunicação de Filiação Partidária e Nome Par-
lamentar

Sr. Presidente, tenho a honra de comunicar a V. 
Exª, em conformidade com o art. 7º do Regimento In-
terno, que, assumindo nesta data a representação do 
Estado de São Paulo em decorrência do falecimento 
do Senador Romeu Tuma, adotarei o nome abaixo 
consignado e integrarei a Bancada do Partido Demo-
cratas – DEM.

Nome parlamentar: Alfredo Cotait
Sala das Sessões, 3 de novembro de 2010. – 

Senador Alfredo Cotait.

O expediente que acaba de ser lido vai à publi-
cação. 

É a seguinte a comunicação, na ínte-
gra:

COMUNICAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA  
E NOME PARLAMENTAR

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên-

cia, em conformidade com o art. 7º do Regimento In-
terno, que, assumindo nesta data a representação do 
Estado de São Paulo em decorrência do falecimento 

do Senador Romeu Tuma, adotarei o nome abaixo 
consignado e integrarei a bancada do Partido Demo-
cratas – DEM.

Nome Parlamentar: Alfredo Cotait.
Sala das Sessões, 3 de novembro de 2010.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Cotait.

O SR. ALFREDO COTAIT (DEM – SP. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Parlamentares, quis o destino que, a partir 
do dia de hoje, me coubesse concluir o mandato do 
Senador Romeu Tuma, cuja vida pública acompanho 
desde 1994, quando o prefeito Gilberto Kassab e eu, 
então membros da executiva do diretório estadual do 
Partido Liberal, disponibilizamos a legenda para o 
que seria sua primeira legislatura como Senador da 
República.

Só posso considerar esta oportunidade de, ainda 
que por um breve período, servir meu Estado e meu 
País, como uma reverência aos 16 anos que o Sena-
dor Tuma devotou à defesa dos interesses do Estado 
de São Paulo, colaborando intensamente com todos 
os governadores do período.

Mas a vida pública de Romeu Tuma teve início 
muito antes de ocupar uma cadeira nesta Casa. Ho-
mem da lei e da justiça, foi sempre incansável na de-
fesa das instituições de nosso País.

Neste Senado Federal, imprimiu a mesma retidão 
e lisura na condução de importantes questões para o 
Brasil. Não à toa é o notório o respeito que seus pares 
sempre lhe concederam.

A partida de Romeu Tuma nos priva de um amigo 
e de um mestre. Mais que isso, do homem de família 
que tanta saudade deixa para os seus. Meus pensa-
mentos se voltam à esposa, dona Zilda, aos irmãos, 
filhos e netos, a todos os seus familiares, para que 
encontrem conforto nesta hora de perda.

O desaparecimento de Romeu Tuma priva tam-
bém o País de um grande homem mas, ao mesmo 
tempo, sua honrosa trajetória inspirará novas gerações 
na busca de valores maiores para o Brasil.

Com humildade e pautado em seu exemplo, bus-
carei, portanto, na melhor medida de minha capacidade, 
fazer jus à biografia de quem se inscreveu com valor 
em nossa história. Esse é meu dever!

Ocupar um assento no Senado Federal, Sr. Pre-
sidente, é um privilégio, uma honra e uma grande 
responsabilidade, não importa o quão efêmera seja 
esta passagem. 

Eu gostaria ainda de registrar que, além do vazio 
deixado pelo Senador Tuma, outra ausência profunda-
mente sentida, a da minha querida mulher, Laila, que 
nos deixou precocemente no começo deste ano – e 
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com quem eu gostaria de estar compartilhando este 
momento. 

Retorno, assim, há oito anos, quando dediquei a 
diplomação a meus filhos, Guilherme e Alfredo Filho, 
posto que vejo que minha participação política como 
forma de contribuir para um País melhor no futuro que 
lhes pertencerá. 

Espero, neste fim de mandato, poder aprender 
com a sabedoria e experiência de V. Exªs., membros 
de uma Casa que sempre abrigou grandes nomes de 
nossa história, ícone que é de nossa democracia e 
guardiã de nosso futuro.

Saúdo a todos, na certeza de um profícuo con-
vívio. Muito obrigado.

O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Heráclito Fortes, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Temos duas solicitações de palavra pela ordem. Quem 
pediu primeiro? Pela idade, Senador Casagrande.

Mas, antes de passar a palavra, quero fazer o 
registro da presença dos alunos da 7ª e 8ª Série do 
Ensino Fundamental Gesner Teixeira, do Gama, agra-
decendo-lhes a presença.

Passo a palavra ao Senador Casagrande, do 
Espírito Santo.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Se-
nador Heráclito. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar 
todos os Srs. Senadores, agradecer ao Senador Eduar-
do Azeredo, cumprimentar o Senador Alfredo, parabe-
nizando-o pela posse, fazer o registro, Sr. Presidente, 
de pesar pelo falecimento do Senador Romeu Tuma, 
transmitir aos seus familiares, ao seu filho, que está 
aqui, o meu abraço de solidariedade e o meu abraço 
de pesar, meus sentimentos a toda a sua família. 

Romeu Tuma foi um Senador que militou e tra-
balhou aqui com uma relação próxima com todos os 
Senadores. Então, deixo aqui o meu registro, como 
Senador, Colega do Senador Romeu Tuma, por essa 
perda que tivemos no Senado. 

Faço esse registro e faço um pedido, Sr. Presi-
dente: há um requerimento de minha autoria para que 
possamos fazer uma sessão solene sobre os vinte anos 
do Código de Defesa do Consumidor. Esse requeri-
mento está aí sobre a mesa. Na hora em que tivermos 
quórum, gostaria de pedir a V. Exª que colocasse em 
apreciação esse requerimento. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – V. Exª será atendido. 

Com a palavra o Senador Eduardo Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
também manifestar aqui o meu pesar pela morte de 
Romeu Tuma. Eu pude estar em São Paulo prestando 
a nossa última homenagem a ele que, antes de tudo, 
era um Senador dedicado e amigo de todos nós no 
Senado. Evidentemente, teremos uma sessão em que 
poderemos, todos nós, Senadores, manifestar essa 
nossa amizade, o nosso sentimento. 

Ao mesmo tempo, quero saudar o Senador Al-
fredo Cotait, que assume nesta data.

Mas, Presidente, eu trago aqui o requerimento 
que entregarei à Mesa, de congratulações ao Arcebis-
po de Aparecida, Dom Raymundo Damasceno Assis, 
que foi elevado a Cardeal da Igreja Católica pelo Papa 
Bento XVI no último dia 20 de outubro.

Dom Damasceno é de Minas Gerais. Nasceu na 
cidade de Capela Nova, no nosso Estado, foi Secre-
tário-Geral da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil – CNBB, entre 1995 e 2003 e, desde março de 
2004, é Arcebispo da Arquidiocese de Aparecida em 
São Paulo, que continuará dirigindo como Cardeal-
Arcebispo.

O novo cardeal, que é presidente [tam-
bém] do Conselho Episcopal Latinoamerica-
no – Celam, é um dos 24 dos novos cardeais, 
cujo colégio chega assim a 203, dos quais 
121 com menos de 80 anos, aqueles que são 
‘eleitores’ por terem direito a voto numa even-
tual nova eleição papal. Além do brasileiro, 
20 novos cardeais são eleitores e vêm... [de 
diversos países].

O anúncio aconteceu no último dia 20 no 
final da audiência geral semanal na Praça São 
Pedro e foi a terceira vez que o Papa Bento 
XVI nomeou novos cardeais. Segundo suas 
palavras “sua escolha reflete a universalidade 
da Igreja’. A cerimônia formal de posse será 
no Consistório no dia 20 de novembro.

A importância do fato reside em que cada 
vez que o Papa nomeia novos cardeais, o seu 
principal grupo de assessores no Vaticano e 
no resto do mundo, o Pontífice dá a eles a 
chance de guiar o futuro da Igreja, como os 
homens que o ajudarão a formular políticas e 
tomar importantes decisões.

Dom Damasceno entrou para o Seminário 
Menor, em Mariana, Minas Gerais, em 1955, 
aos 18 anos, onde cursou o segundo grau e 
o curso de Filosofia, que foi aprofundar em 
1961, em Roma, e depois, em 1965, na Ale-
manha, onde acompanhou o Curso Superior 
de Catequese.
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Aos 31 anos foi ordenado sacerdote em 
Conselheiro Lafaiete, [também na nossa] Mi-
nas Gerais em 19 de março de 1968, vindo 
a atuar como Coordenador de Catequese da 
Arquidiocese de Brasília - DF, de 1968 até 
1970, Pároco da Igreja do Santíssimo Sacra-
mento, aqui em Brasília, de 1968 a 1976 e 
Chanceler da Arquidiocese de Brasília – DF, 
de 1968 a 1979.

Sua ordenação episcopal se deu a 15 
de setembro de 1986, aos 49 anos, aqui em 
Brasília, DF, passando a atuar como Bispo 
Auxiliar e Vigário Geral da Arquidiocese de 
Brasília [...], Diretor do Curso Superior de Te-
ologia para leigos [...] e Membro da Comissão 
Episcopal do Departamento de Catequese do 
Celam [..].

Ainda, Sr. Presidente – dando seguimento, mas 
já caminhando para o fim do requerimento – ele foi 
nomeado Arcebispo da Arquidiocese de Aparecida, 
em São Paulo, em 2004, aos 67 anos.

Atuando em vários órgãos colegiados, é atual-
mente, como eu pude lembrar, Presidente do Conse-
lho Fiscal da CNBB, mais recentemente atuando como 
membro do Pontifício Conselho para Comunicações e 
Comitê Econômico do Celam.

É Presidente da Comissão da Campanha de 
Evangelização e foi eleito Presidente do Celam para 
o quadriênio 2007-2011.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a vida 
desse grande brasileiro justifica nossa homenagem 
na medida em que engrandece o nome do Brasil pelo 
mundo afora, na defesa de valores enraizados na vida 
cultural e religiosa do nosso povo.

Assim, venho pedir necessário apoio dos meus 
nobres pares para este voto de congratulações ao Ar-
cebispo Dom Damasceno, que será agora Cardeal do 
Brasil, Cardeal de Aparecida.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – O requerimento de V. Exª encontra-se na mesa 
sob o número 851 e será atendido de acordo com a 
forma regimental.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Pela ordem o Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
também, neste momento, quero render as minhas ho-
menagens, abraçando o Robson Tuma, que aí está, 
filho do nosso saudoso Romeu Tuma.

Eu, ainda um jovenzinho, aspirante, conheci o 
Senador Romeu Tuma quando ele foi o Delegado-
Chefe da Polícia Federal neste País, um servidor pú-
blico exemplar, como disse o nosso querido Senador 
Papaléo Paes no seu pronunciamento. Afinei minha 
amizade com ele na CPI do Narcotráfico, que presidi 
– éramos Deputados, eu e V. Exª – e o conheci aqui. 
Ajudou-nos muito na sua experiência porque o filho, o 
Robson, que ali está, era membro daquela CPI comigo. 
Quis Deus que eu presidisse uma CPI forte, a CPI do 
Narcotráfico, com a presença do filho e que, ao chegar 
ao Senado, presidisse a CPI da Pedofilia, com a pre-
sença do Tuma como Vice-Presidente dessa CPI.

O Brasil perde, Sr. Presidente. Nós perdemos a 
simplicidade do Tuma, a sua coragem, a sua determina-
ção. O Brasil aprendeu a respeitá-lo, a amá-lo. Imagine 
V. Exª a votação que esse homem teve num quarto de 
hospital, submetido a uma das mais dolorosas e sutis 
cirurgias! Imagine a emoção, o sentimento e a dor do 
filho ao lado, como médico. Mas o Brasil acompanhou 
e, comovido, se despediu do seu pai, Robson.

Eu sou testemunha ocular, no tempo em que 
com ele aqui vivi, da sua sobriedade. Na defesa das 
crianças deste País, implacável! Era um homem capaz 
de chorar nas oitivas da CPI da Pedofilia, ao ouvir o 
depoimento de uma mãe ou de uma criança de forma 
reservada. Mas era muito valente na hora de fazer o 
enfrentamento a todo e qualquer bandido – indepen-
dente de classe social, cor ou credo, confissão religio-
sa – abusador de criança neste País. Eu convivi com 
a força, a valentia, o sentimento de justiça do xerife do 
Brasil, Romeu Tuma.

Por telefone, eu dizia ao Senador Demóstenes 
que não vamos eleger um outro vice-Presidente para 
nossa CPI até encerrar, porque precisamos homena-
gear o Tuma. Nós vamos encerrar a nossa CPI sem um 
vice-Presidente, porque o vice-Presidente é o Tuma, 
Senador Eduardo Azeredo. O trabalho que fizemos 
neste País, sem dúvida alguma, é mais um desses 
em que o nome do Tuma fica gravado como que em 
uma placa, um memorial em defesa das famílias, em 
defesa das crianças do Brasil.

Eu sinto profundamente, porque conheci a famí-
lia: era um homem de família, era um pai dedicado, um 
avô dedicado, um homem que falava baixo, andava 
devagar, mas de um senso de justiça absolutamente 
aguçado.

De maneira que neste momento eu abraço a 
família enlutada, abraço o Brasil, abraço São Paulo, 
que sofre e se despede desse homem tão valoroso, o 
nosso querido Senador Romeu Tuma.

Obrigado, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– A Mesa associa-se a V. Exª, como também aos de-
mais companheiros, pelas manifestações de pesar pelo 
falecimento do nosso colega Tuma, e, evidentemente, 
teremos uma sessão aqui destinada exclusivamente a 
prestar homenagem a essa grande figura de homem 
público, que marcou época no Senado Federal.

Com a palavra o Senador Antonio Carlos Jú-
nior.

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

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
GO) – Pela ordem.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Também só 
para completar a homenagem ao Senador Tuma, se 
me permite. Eu tive oportunidade de conviver com o 
Senador Tuma muito intensamente, agora.

O Senador Tuma é uma figura interessante na 
política brasileira. Está aqui o Tuminha, seu filho, pes-
soa com quem temos um relacionamento bastante pro-
fundo, mais em decorrência do relacionamento com o 
seu próprio pai. Tivemos a oportunidade de conviver, 
de conviver bem.

Tuma, como disse, construiu sua carreira como 
policial. Como policial, atravessou toda a ditadura mi-
litar. Alguém escreveu isso no domingo e concordei 
plenamente: ou seja, mesmo na ditadura militar, Sena-
dor Antonio Carlos Júnior, ele não concordava com a 
tortura. Era um homem que não coadjuvava com mé-
todos arcaicos, não buscava, de forma alguma, para 
a polícia, esse tipo de atitude.

Tuma, depois, veio a ser chefe da Polícia Federal. 
Tuma, depois, transformou-se em Senador; depois, foi 
reeleito Senador e honrou extremamente esta Casa. 
Já conheci Tuma como corregedor da Casa, e ele se 
transformou nessa espécie de corregedor permanente. 
Um homem que, nas crises, buscava a investigação, 
que investigava os colegas sem a menor arrogância, 
sem demonstração de poder excessivo, mas buscava 
as informações de que nós precisávamos. Conseguiu 
atravessar sua vida levando esse barco como timonei-
ro e merecendo a credibilidade do povo de São Paulo 
e da população do Brasil. Tanto é – o Senador Magno 
Malta afirmou aqui e quero dizer que é verdade – que 
era conhecido como o xerife do Brasil. 

As pessoas não compreenderam ainda que as 
questões de segurança pública são extremamente 
populares. Por quê? Porque ao contrário do que pen-
sam os governantes, ao contrário do que pensam até 
muitos professores universitários e ministros, inclusive 
do Supremo Tribunal Federal, não se combate o crime 

com mingau, tem que ter rigor – é o que os países ci-
vilizados aplicam.

Aliás – é até bom que se diga isso –, o Governo 
disse que conseguiu tirar 28 milhões de brasileiros da 
miséria e quase 40 milhões da pobreza. No entanto, 
a violência aumentou quase 80%. Isso não era mate-
mático? Melhorariam as condições de vida e o crime 
se resolveria? 

Então, se olharmos o exemplo do Senador Tuma, 
do policial, daquele que combateu duramente tudo 
isso, nós teremos um bom espelho. O Senador Tuma 
– naquela manhã fui fazer-lhe uma visita – já estava 
muito mal e, quando saí de São Paulo, avisaram-me 
que ele já tinha falecido. Eu lamentei profundamente, 
porque era uma pessoa que conhecia a fundo a Casa, 
conhecia investigação, conhecia segurança pública. Era 
um Senador marcado por um tema, mas ele fazia isso 
com muita propriedade, com muita veemência. 

Assume o seu lugar o Dr. Alfredo Cotait Neto, 
que se relacionava com Tuma desde 94, quando Tuma 
foi eleito, ainda pelo antigo Partido Liberal. Trabalhou 
com ele e, na eleição de 2002, veio a ser o seu pri-
meiro suplente e, agora, neste final de mandato do 
Tuma, com esse infortúnio, está assumindo. Ele era 
Secretário Municipal de Relações Internacionais da 
Prefeitura de São Paulo, tem larga experiência, era um 
dos principais assessores do exitoso Prefeito Gilberto 
Kassab e, com certeza, nesse breve período que aqui 
vai estar, vai honrar muito a nossa Casa.

De minha parte, Senador Cotait, tenha em mim 
um amigo, uma pessoa disposta a caminhar com V. 
Exª e por esta Casa, para que V.Exª possa exercer tão 
dignamente o seu mandato quanto o fez o Senador 
Romeu Tuma. V. Exª já foi Secretário de Planejamento 
do Município de São Paulo, Presidente da Comissão 
Normativa de Legislação Urbanística, Presidente da 
Comissão Municipal de Emprego de São Paulo e Se-
cretário Adjunto de Planejamento. Quer dizer, V. Exª é 
uma pessoa qualificada, um homem que está chegan-
do para somar nesta Casa. Bem vindo! 

Especialmente para nós, do DEM, é um orgulho 
muito grande que V. Exª assuma este mandato, infe-
lizmente nessas circunstancias da perda de um dos 
nossos líderes, de um dos nossos cabeças, de um dos 
homens que mais contribuíram para que o Brasil se 
tornasse maior, que é o nosso Senador Romeu Tuma. 
Bem vindo! Que Deus o abençoe. Exercite o mandato 
que Deus e o povo lhe deram – muita gente acha que 
suplente não é votado; suplente é votado junto com 
o titular. V. Exª chegou aqui pelo voto popular e, com 
certeza, neste período restante, muito contribuirá ain-
da para o nosso Senado. 

Parabéns e bem vindo! 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Que Deus abençoe o nosso Senador Romeu 

Tuma.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Eu queria, em primeiro lugar, pedir permissão 
ao Senador Antonio Carlos Júnior, que já havia sido 
anunciado. Vamos conceder-lhe a palavra, mas V. Exª 
haverá de colaborar e fazer uma intervenção curta.

V. Exª tem a palavra.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Prometo ao ilustre 
Senador ACM Júnior que vou me valer de apenas um 
ou dois minutos para me associar a todas as home-
nagens que são prestadas ao nosso saudoso amigo 
e grande Senador Romeu Tuma. 

Indiscutivelmente, foi uma perda lastimável para 
o Senado da República e para a representação po-
pular. Quem conviveu com ele aqui, como eu tive 
oportunidade de conviver, sabe perfeitamente o que 
ele representava nesta Casa. Especialista na área da 
criminalidade, era um dos mais respeitáveis membros 
da Comissão de Constituição e Justiça. Era um Par-
lamentar que cumpria com bastante diligência todas 
as suas missões. Membro de várias comissões, ele 
participava de todas; mesmo nos seus últimos dias, 
já alquebrado, já martirizado pela doença, ele estava 
presente, inclusive na Comissão de Agricultura, a qual 
tenho a honra de presidir; ele estava presente e sem-
pre dando a sua contribuição. 

São Paulo perde, o Brasil perde, o Senado perde. 
Eu não poderia deixar de fazer este registro na pre-
sença de Robson Tuma, que foi Parlamentar comigo, 
foi Deputado comigo na Câmara Federal e é filho do 
eminente Senador Romeu Tuma, no momento em que 
ascende ao seu cargo o engenheiro Alfredo Cotait, que 
a partir de agora passa a representar São Paulo na 
vaga deixada pelo Senador Romeu Tuma.

Quero aqui deixar consignadas, portanto, as mi-
nhas condolências a toda a família, hoje representada 
pelo Tuminha, pelo Deputado Robson Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Com a palavra, o nobre Senador Antonio Carlos 
Magalhães Júnior.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srªs e Srs. Senadores, a primeira manifestação 
que quero fazer desta tribuna é uma manifestação de 
saudade.

Realmente, o Senado Federal perdeu uma gran-
de figura: o Senador Romeu Tuma. Parlamentar com-
petente, cumpridor de suas obrigações, assíduo, ho-

nesto e cordial, embora nunca deixasse de ser duro 
na hora em que tinha de ser duro. Foi Corregedor por 
mais de dez anos e cumpriu sua missão sempre com 
absoluta eficiência.

A minha amizade pelo Senador Romeu Tuma 
foi herdada pela grande amizade que cultivava por S. 
Exª o meu pai, o Senador Antonio Carlos Magalhães. 
Eu herdei essa amizade e, por isso, emocionado, faço 
esta saudação ao grande Senador Romeu Tuma, um 
dos mais eficientes Senadores desta Casa, com quem 
eu aprendi muito.

Realmente, o Senador Tuma, nas comissões ou 
em plenário, estava envolvido em todos os assuntos 
mais importantes desta Casa e, embora duro, era con-
ciliador e amigo.

O Senador Tuma não tinha inimigos, embora 
soubesse cumprir seus deveres no momento certo, 
na hora certa e com a energia necessária. Mesmo 
sendo Corregedor da Casa, ele não tinha inimigos, 
só tinha amigos.

Lembro-me de um episódio extremamente im-
portante ocorrido nesta Legislatura, que foi a posição 
corajosa que o Senador Tuma tomou no momento da 
votação da CPMF. A Base do Governo pressionava 
pela aprovação da CPMF, e o Senador Tuma, mesmo 
fazendo parte da Base do Governo, votou com a sua 
consciência, votou com coragem e com determinação, 
porque ele julgava que a prorrogação da CPMF não 
atendia os interesses do povo brasileiro.

Portanto, a primeira palavra que gostaria de dar, 
em meu nome próprio e como amigo do Senador Tuma 
– e abraçando Robson Tuma, aqui presente, eu gos-
taria de abraçar toda a família –, é para dizer do meu 
sentimento e do meu profundo pesar, pessoal e em 
nome da Liderança do Partido Democratas, ao qual o 
Senador Romeu Tuma pertenceu por muito tempo e 
onde também mantinha um comportamento de ban-
cada exemplar.

Gostaria também de saudar o Senador Alfredo 
Cotait Neto, que acaba de assumir o mandato em 
substituição ao Senador Romeu Tuma. Sabendo das 
qualificações do Senador Alfredo Cotait, gostaria de 
saudá-lo e manifestar a minha satisfação por ele per-
tencer também à bancada do Partido Democratas, cuja 
liderança ocupo no momento.

Sr. Presidente, as eleições se encerraram e o 
povo brasileiro já sabe quem vai estar na Presidência 
da República a partir de 2011. Eleições, Srªs e Srs. 
Senadores, que deixam muitas lições ao cidadão, ao 
Governo, aos partidos que o apoiam, à oposição e tam-
bém à Justiça, sobretudo a eleitoral. Sobre cada uma 
dessas lições pretendo discorrer em outra oportunida-
de, pois o tempo que me é reservado neste momento, 
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na condição de Líder do Democratas, não é suficiente 
para tanto. Contudo, não posso deixar de mencionar a 
necessidade de que a legislação eleitoral seja revista. 
Não é possível que a máquina pública seja utilizada, 
como foi nos últimos quase três anos, a serviço de 
uma candidatura.

É incompreensível também que regras eleito-
rais fundamentais como, por exemplo, a Lei da Ficha 
Limpa, sejam propostas e venham a ser reguladas às 
vésperas, durante e até mesmo após a realização dos 
pleitos. Os tribunais superiores deveriam se manifes-
tar previamente para que não houvesse dúvidas em 
relação à eleição.

Esse pleito também deixou ensinamentos às 
oposições. Ensinamentos e resultados muito bons. A 
despeito da utilização da máquina pública, do empe-
nho pessoal do Presidente da República, disposto a 
eleger sua candidata a qualquer custo, a despeito da 
pressão antidemocrática que o Governo fez sobre os 
órgãos de comunicação e a despeito das violências 
perpetradas – que o diga nosso candidato José Ser-
ra –, a oposição colecionou vitórias que, para muitos, 
eram improváveis.

Senador Marconi Perillo, aproveito para saudar 
V. Exª pela belíssima vitória que obteve na eleição no 
Estado de Goiás, tornando-se novamente seu Gover-
nador. V. Exª, inclusive, embora tenha sido uma das 
vítimas desse processo absurdo de utilização da máqui-
na pública, e da pressão do Presidente da República, 
obteve uma belíssima vitória, assim como a Senadora 
Rosalba Ciarlini e o Senador Raimundo Colombo. En-
tão, gostaria de saudá-lo pelo excelente desempenho 
nas eleições, tornando-se, como já disse, o novo Go-
vernador do Estado de Goiás.

No âmbito federal, o País ficou sabendo que 44% 
dos eleitores brasileiros demonstraram preferir a opo-
sição à candidata do Presidente Lula, mesmo tendo 
eles começado a campanha ainda em 2008.

As oposições conseguiram, como eu previra aqui, 
construir um “corredor de resistência”, que vai de San-
ta Catarina a Roraima e abrange mais da metade do 
eleitorado nacional. Obtivemos vitórias em Estados 
nos quais o Governo despejou dinheiro, propaganda, 
palanques presidenciais e toda sorte de ataques aos 
nossos candidatos.

É da oposição o partido que mais governos con-
quistou: o PSDB. Como já referi, temos o exemplo do 
Senador Marconi Perillo.

O nosso partido, o Democratas, conquistou dois 
Governos: o Rio Grande do Norte, com a Senadora 
Rosalba Ciarlini, que fez uma belíssima campanha; 
e também, não menos bela, a campanha do Senador 
Raimundo Colombo, em Santa Catarina.

Juntos, os partidos de oposição venceram em 
dez Estados e, a partir de 2011, passarão a admi-
nistrar regiões responsáveis por mais de 50% do PIB 
nacional.

Aqui nesta Casa, a oposição diminuiu, é verdade, 
mas, pelos nomes que a integram, promete ser, a partir 
de fevereiro de 2011, ainda mais aguerrida, ainda mais 
combativa e, como sempre, a favor do Brasil.

Não pense o Governo que terá vida fácil no Se-
nado Federal. A Presidente tenha a certeza de que 
terá que negociar muito e em alto nível com o Senado 
se quiser o apoio desta Casa, cujos membros têm a 
grata tradição, independentemente de serem de situ-
ação ou oposição, de trabalharem a favor do Brasil, 
buscando permanentemente o melhor para seus Es-
tados e regiões.

Tenho certeza de que iniciativas do Executivo 
que venham ao encontro de um novo pacto federativo 
– nele incluída uma reforma tributária efetiva, e não 
aquele projeto do Governo que está na Câmara, que 
não atende, é insuficiente – deverão ser bem recebidas. 
Poderíamos até adotar o projeto aqui do Senado, cujo 
relator, Senador Francisco Dornelles, e o Presidente da 
Subcomissão, Senador Tasso Jereissati, elaboraram, 
uma vez que é muito melhor, muito mais abrangente 
do que a reforma tributária que o Governo propõe. En-
tão, um pacto federativo novo possibilitaria a reforma 
tributária e outros ajustes necessários para o melhor 
equilíbrio entre a União, os Estados e os Municípios.

Mas esses são assuntos para 2011, e o ano de 
2010 ainda não acabou.

Sr. Presidente, todos sabemos como é importan-
te para o País que projetos como o novo Código de 
Processo Civil, na Subcomissão presidida pelo Sena-
dor Valter Pereira, da qual faço parte, e o Código de 
Processo Penal, que já concluiu seu trabalho, tendo 
como Relator o Senador Renato Casagrande, sejam 
aprovados ainda neste ano, sob pena de termos des-
pendido um enorme esforço em vão.

Para isso, tenho certeza de, poderemos contar 
com o apoio e o empenho, que jamais faltaram, do 
Presidente Sarney para que possamos encerrar de 
forma brilhante esta 53ª Legislatura.

Quero finalizar, Srªs e Srs. Senadores, dizendo 
aos senhores e senhoras e ao cidadão que nos acom-
panha pela TV Senado que, apesar dos percalços e 
distorções que assistimos durante toda a campanha 
eleitoral, o País pode celebrar, mais uma vez, momen-
tos de civismo e participação popular, possíveis de 
ocorrer apenas em regimes democráticos.

E, por fim, lembrar o que disse José Serra: “que 
a luta está apenas começando”.

Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos 
Júnior, o Sr. Heráclito Fortes, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Apenas um instante, Senador João Faustino.

Quero saudar o Senador Alfredo Cotait, que aca-
ba de assumir aqui a vaga do saudoso Senador Ro-
meu Tuma.

Igualmente, quero transmitir a Robson Tuma e a 
todos os familiares do nosso querido e inesquecível 
Senador Romeu Tuma nosso voto de mais profundo 
pesar, a nossa consideração, o nosso apreço.

Eu, particularmente, tive com ele aqui uma rela-
ção de extrema cordialidade, amizade, respeito. Todas 
as vezes em que precisei conversar com o Senador 
Romeu Tuma, ele me pedia para ir ao seu gabinete ou 
ia diretamente ao meu gabinete. Era de uma cordia-
lidade ímpar. Um Senador extremamente ativo, atu-
ante, preocupado com todos os temas nacionais, um 
Corregedor justo que vai fazer muita falta a esta Casa, 
querido Deputado Robson Tuma.

Aceite do seu amigo, amigo do seu pai, o meu 
mais sincero voto de pesar, as minhas condolências. 
Infelizmente não pude comparecer ao velório, às ceri-
mônias fúnebres por conta das eleições em Goiás. Mas 
sentimos muito, eu e minha família, o passamento deste 
grande homem público: o Senador Romeu Tuma.

O Senador Alfredo Cotait, com certeza, assumirá 
a sua cadeira e exercerá aqui, durante este breve perí-
odo de tempo, um grande trabalho, porque é uma das 
figuras mais notáveis do Estado de São Paulo.

Vou deixar aqui consignado, Deputado Robson 
Tuma, meu discurso, meu pronunciamento em home-
nagem ao querido amigo, Senador Romeu Tuma. Tenho 
certeza de que ele estaria vibrando, hoje, com minha 
vitória para o Governo do Estado. Ele torceu muito por 
mim. Foi sempre meu amigo, meu companheiro. Aceite 
meu voto de pesar e, sobretudo, a minha amizade a 
ele e a toda família.

Pela ordem, tem a palavra o Senador João Faus-
tino.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Está sobre a mesa, Sr. 
Presidente, requerimento de minha autoria que solici-
ta destinar o Período do Expediente do dia 9 próximo 
para que se preste uma homenagem ao Cardeal Dom 
Eugenio Sales pelo transcurso dos 90 anos de sua 
vida. Portanto, solicitaria a V. Exª colocar em votação, 

preferencialmente, esse requerimento, já que temos 
quorum para deliberar essa matéria.

No mais, Sr. Presidente, gostaria de me asso-
ciar a todas as homenagens que são prestadas à me-
mória do ilustre brasileiro, o grande Senador Romeu 
Tuma. E aqui registro, na pessoa do Deputado Robson 
Tuma, de quem fui colega na Câmara dos Deputados, 
minhas condolências e meu respeito à memória e à 
vida de seu pai.

Era o que tinha a registrar, Sr. Presidente, res-
saltando o pedido de preferência para o requerimento 
de minha autoria.

Muito obrigado.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presi-

dente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Com a palavra, pela ordem, a Senadora Lúcia 
Vânia, e, logo após, a Senadora Marisa Serrano.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, em primei-
ro lugar, gostaria de cumprimentá-lo pela expressiva 
vitória no nosso Estado de Goiás. Tenho certeza de 
que todos os goianos estão comigo neste momento 
para parabenizá-lo. Quero dizer da importância de V. 
Exª no cenário nacional, principalmente agora, repre-
sentando o nosso Estado de Goiás. Tenho certeza 
de que V. Exª fará um governo moderno, um governo 
propositivo, como foi a campanha de V. Exª. Quero, 
acima de tudo, cumprimentá-lo pela campanha, uma 
campanha bonita, tranquila, feliz, propositiva. Apesar 
de nossos adversários terem sido pouco corteses co-
nosco, principalmente no segundo turno, V. Exª não 
perdeu o equilíbrio e a sensatez, mostrando ao Brasil 
que estamos numa fase do processo democrático em 
que precisamos, todos nós, colaborar com a nova prá-
tica política. V. Exª deu esse exemplo.

Quero também, Sr. Presidente, neste momento, 
associar-me a todos os Colegas nos votos de pesar 
pelo passamento do Senador Romeu Tuma. O Senador 
Romeu Tuma foi um dos nossos colegas mais brilhantes 
nesta Casa, colaborou muito com os projetos relativos 
à segurança pública, foi um amigo leal em todos os 
momentos difíceis desta Casa e soube, como ninguém, 
fazer amizades. Era um homem sensível, apesar de 
voltado para a segurança pública. Foi Diretor da Po-
lícia Federal, mas nunca perdeu a sensibilidade para 
as questões sociais. São de sua autoria os projetos 
mais bonitos relativamente à criança, ao adolescente, 
principalmente ao abuso sexual de crianças e adoles-
centes, o que o deixava indignado.

Portanto, quero externar aqui os meus sentimen-
tos à família e, na presença do Deputado Robson Tuma, 
abraçá-lo. Seu pai deixa uma história bonita, que, sem 
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dúvida nenhuma, V. Exª vai honrar e completar. Assim, 
deixo aqui o meu abraço ao Deputado Robson Tuma 
e a toda a família.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Esta Presidência registra a intervenção pela 
ordem da Senadora Lúcia Vânia, que pede para con-
signar em ata.

Agradeço as palavras gentis, amáveis, amigas 
da Senadora Lúcia Vânia e quero retribuir os cumpri-
mentos a ela pela belíssima vitória como candidata à 
reeleição ao Senado, com uma grande votação, minha 
companheira de todas as horas, especialmente no se-
gundo turno. Se fomos irmãos no primeiro, no segundo 
turno, a Senadora Lúcia Vânia e o Senador Demóste-
nes, que teve uma eleição também belíssima, foram 
companheiros do primeiro ao último dia.

Então, quero parabenizar o Senador Demóstenes 
e a Senadora Lúcia Vânia pela brilhante vitória, Sena-
dores que engrandeceram a nossa aliança e o nosso 
palanque. Estou muito orgulhoso das eleições de V. 
Exªs, meus colegas aqui e agora parceiros de Goiás, 
aqui no Senado e eu, no Governo do Estado.

Muito obrigado de coração.
Os meus cumprimentos à Senadora Marina Sil-

va pela belíssima performance na campanha eleitoral, 
campanha limpa, propositiva, corajosa do ponto de 
vista da defesa de ideias.

(Palmas.)
V. Exª engrandece o Brasil, engrandece esta 

Casa.
Igualmente meus cumprimentos a todos os Se-

nadores que foram eleitos, a todos os Deputados que 
igualmente também lograram êxito nessa campanha, 
incluindo aqui o Senador Magno Malta.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra, a Senadora Marisa Serrano, 
logo após o Senador Flávio Arns.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Pre-
sidente.

Quero, primeiro, cumprimentar V. Exª pela belís-
sima vitória. Nós torcemos muito – e V. Exª sabe dis-
so. Ficamos muito felizes, porque Goiás vai continuar 
tendo aquele desenvolvimento que nós sempre espe-
rávamos e que sempre teve, puxando o Centro-Oeste. 
Como eu sou do Centro-Oeste, fico torcendo para que 
a Região cresça, desenvolva-se. Sofremos muito com 
o que aconteceu em Brasília, com o que estava acon-
tecendo em Goiás e noutros Estados. É bom ver que 

o Centro-Oeste dará um salto para o desenvolvimento 
– vai dar, tenho certeza – no Governo de V. Exª.

Cumprimento todos os colegas Senadores que 
foram reeleitos. Nós ficamos muito felizes e torcemos 
por eles. Às vezes, a gente é de partido contrário, ad-
versário, mas torce pelos companheiros. Eu fico feliz. 
Fiquei feliz em recebê-los de volta, pelo menos pelos 
próximos quatro anos em que estarei aqui.

Cumprimento muitíssimo a Senadora Marina Sil-
va. Disse-lhe que ela foi a grande mudança de ares na 
política nacional, ela deu um outro ânimo para que a 
gente continue lutando pelas conquistas que esperamos 
que o País tenha nos próximos anos. A gente fica feliz 
também em ver que ela, saindo daqui, do nosso meio, 
conquistou o espaço nacional que lhe é devido.

Quero cumprimentar, com um carinho especia-
líssimo, o Deputado Robson Tuma, grande amigo, 
companheiro e dizer o quanto nós sofremos com a 
morte do seu pai.

O Senador Romeu Tuma era leal, companheiro, 
participava conosco do Mercosul, ia sempre a Monte-
vidéu conosco. Participou ativamente da Comissão de 
Educação, sempre defendendo as causas sociais. E 
eu fico muito feliz, porque sei que ele, lá no céu, está 
olhando por nós. Por seu trabalho, pela sua dedicação 
e por sua vida, ele ganhou um lugar merecido, um lugar 
de paz. E eu tenho certeza de que vai sempre estar 
olhando por todos nós aqui.

E, Sr. Presidente, há um requerimento meu so-
bre a Mesa, de solenidade de comemoração dos cem 
anos da Sociedade Psicanalítica Brasileira. Gostaria 
também que V. Exª o colocasse em votação na tarde 
de hoje.

Muito obrigada.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Agradeço a Senadora Marisa Serrano, minha 
querida Vice-Presidente do PSDB, pelas palavras amá-
veis, gentis, amigas. É um estímulo muito grande ao 
grande governo que nós vamos fazer no Estado.

Senador Flávio Arns.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu também 
quero me associar a todos e a todas quantos já se 
manifestaram a respeito das eleições, parabenizar 
também V. Exª pela vitória ao Governo do Estado de 
Goiás, parabenizar os Senadores e as Senadoras que 
foram reeleitos para o novo mandato, almejando que 
seja um período bom, com bons frutos, enfrentando 
os desafios que o Brasil tem que enfrentar em um 
conjunto de áreas e que os Senadores e as Senado-
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ras eleitos possam contribuir, de maneira importante, 
para esses objetivos.

Mas quero também, Sr. Presidente, cumprimen-
tar todos quantos, porventura, não tenham vencido 
as eleições e que também participaram, de maneira 
valorosa, debatendo, discutindo, conscientizando a 
população, trazendo à tona o debate de temas impor-
tantes, valorizando as pessoas. Apesar de não terem 
vencido ao final, essas pessoas também contribuíram 
decisivamente para a grande vitória, que é a vitória, 
no fundo, da democracia, de um Brasil melhor, de um 
Brasil mais desenvolvido e mais justo.

Quero também parabenizar, no microfone, a nossa 
colega Senadora Marina Silva, que é o exemplo daquilo 
que eu estou afirmando. Apesar de não ter vencido a 
eleição para Presidente da República, quero parabe-
nizar a nossa colega – e me permita chamar amiga e 
com reconhecimento sempre profundo, fizemos parte 
da mesma bancada do Partido dos Trabalhadores du-
rante alguns anos – pelo desempenho, pela discussão, 
pelo debate, pela forma, pelo princípio que a norteou 
em toda essa eleição, de trazer à tona, de maneira 
adequada, correta, reflexiva, a discussão dos grandes 
temas – não é, Senadora Marina Silva? –, que o Brasil 
tem que enfrentar. 

Refiro-me ao jeito de fazer política que ela procu-
rou colocar em todos os momentos, inclusive enalte-
cendo, nesse sentido, a grande figura de José Serra, 
nosso amigo pessoal, uma pessoa da mais alta quali-
dade, da mais alta importância, que tanto já contribuiu 
para o Brasil. E o País, na verdade, se beneficiará ain-
da muito com todo o trabalho e com toda a disposição, 
com toda a seriedade, honestidade e competência que 
ele pode colocar à disposição do Brasil.

E, ao mesmo tempo, quero parabenizar tam-
bém a Presidente eleita Dilma Rousseff. Que ela te-
nha um bom período como Presidente e que possa, 
na verdade, com sabedoria, com calma, com diálogo, 
escutando as partes todas, conduzir o nosso País a 
patamares sempre melhores, que é o que desejamos 
que aconteça com o nosso povo, na área econômica, 
social ou ambiental. Esses desafios, na verdade, são 
de toda a sociedade.

Só para concluir, Sr. Presidente, está aqui o Ro-
bson Tuma, o Tuminha, como falam. Quero dizer-lhe 
que eu era muito amigo do Senador Romeu Tuma. O 
Senador Romeu Tuma, em todas as ocasiões, estava 
sempre disponível para discutir aquilo que mais inte-
ressasse, que fosse importante para o povo brasileiro. 
Quero destacar que, em termos de Santas Casas, de 
Apaes, de creches, de idosos, de igrejas de maneira 
geral, de pastorais, toda discussão que ele coordenou 
aqui, dentro do Congresso Nacional, particularmente 

sobre leis relacionadas à filantropia, a benefícios... 
Eu me lembro, por exemplo, que, na área do esporte, 
quando se discutia a legislação, para que os clubes 
esportivos não pagassem ou parcelassem suas dívi-
das com o INSS, ele, imediatamente, trouxe à tona a 
discussão de que esse benefício deveria ser estendido 
para todas essas entidades do terceiro setor sem fins 
lucrativos – idosos, crianças, deficientes, jovens de rua. 
Enfim, com todo esse terceiro setor, na verdade, faz-
se um trabalho extraordinário de cidadania, de direitos 
humanos, de promoção social dessas pessoas margi-
nalizadas, normalmente, na nossa sociedade. 

Essa era a marca do Senador Romeu Tuma, 
uma pessoa boa, uma pessoa sensível, uma pessoa 
do diálogo, uma pessoa que contribuiu decisivamente 
aqui, para a estrutura do Senado. E, mesmo na épo-
ca da ditadura, como já foi dito também, ele teve um 
papel importante na preservação e na promoção dos 
direitos humanos, conforme relatos de muitas pesso-
as que conheço, que o enaltecem por todos os atos 
que ele porventura tenha praticado e que o descrevem 
como pessoa séria, ética, boa e que contribuiu para 
a sociedade. 

Então, Sr. Presidente, era a manifestação que 
eu queria externar. Agradeço a V. Exª e o parabeni-
zo novamente como Governador eleito do Estado de 
Goiás. Que a gestão, naquele Estado, a exemplo do 
que aconteceu na sua outra gestão, seja de avanços 
importantes para aquele Estado, e que Goiás contri-
bua para o Brasil. 

Parabéns!
Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Agradeço a V. Exª pelas palavras de estímulo 
e elogiosas. Igualmente, eu gostaria de parabenizá-lo 
pela luta democrática ao longos dos anos, pelos di-
reitos humanos, pela educação, pelos portadores de 
necessidades especiais, por ser a favor das Apaes. V. 
Exª é um grande brasileiro, Senador Flávio Arns, e esta 
Casa tem profundo respeito por V. Exª. Aliás, o Brasil 
lhe deve muito. O Brasil lhe respeita muito, o senhor e 
toda a sua família: Drª Zilda Arns, Dom Paulo Evaristo 
Arns e todas as pessoas de bem que tanto contribuíram 
para o Brasil e que são membros da sua família. 

Parabéns pela luta ao longo de todos esses 
anos. 

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência designa o Senador Alfredo Cotait, 
para integrar, como suplente, a Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, nos termos do expediente 
encaminhado pela liderança dos Democratas, OF.Nº 
066/10 – GLDEM.

É o seguinte o Ofício:
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OF. nº 66/10-GLDEM

Brasília, 3 de novembro de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Alfre-

do Cotait para integrar, como Suplente, a Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE na 
vaga cedida, temporariamente, ao Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB e ocupada até então pelo Senador 
Romeu Tuma.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Junior, 
Vice-Líder no exercício da Liderança do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Alguns requerimentos serão votados.

Foi lido, em sessão anterior, o Requerimento 
nº 805, de 2010, do Senador João Faustino e outros 
Senadores, solicitando que o tempo dos oradores no 
Período do Expediente da sessão de 09 de novembro 
seja destinado a homenagear o Cardeal Dom Eugê-
nio Sales, arcebispo emérito do Rio de Janeiro, pelos 
seus 90 anos de vida.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Foi lido, em sessão anterior, o Requerimento 
nº 801, de 2010, do Senador Renato Casagrande e 
outros Srs. Senadores, solicitando que o tempo desti-
nado aos oradores no Período do Expediente da ses-
são do dia 10 de novembro deste ano seja destinado 
a comemorar os 20 anos de vigência do Código de 
Defesa do Consumidor.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Foram lidos, anteriormente os Requerimento 
nºs 793 e 855, de 2010, da Senadora Marisa Serrano 
e outros Senhores Senadores, solicitando que o tem-
po destinado aos oradores no Período do Expediente 
da sessão do dia 25 de novembro do corrente seja 
destinado a comemorar o centenário da Associação 
Psicanalítica Internacional. 

Em votação os requerimentos. 
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

queiram permanecer como se encontram. 
Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Em sessão anterior, foi lido o Requerimento 
nº 838, de 2010, da lavra do Senador Demóstenes 
Torres, solicitando licença para se ausentar dos tra-

balhos da Casa, a fim de participar, como observador 
parlamentar, da 65ª Assembleia Geral das Nações 
Unidas, em Nova York, no período de 18 a 28 de no-
vembro do corrente ano.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. 
Fica o Senador Demóstenes Torres autorizado a 

desempenhar a referida missão.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Passa-se à 

ORDEM DO DIA

Não havendo objeção do plenário, submeto à vo-
tação o Projeto de Lei da Câmara nº 145, de 2008. 

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 145, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 145, de 2008 (nº 2.927/2004, 
na Casa de origem, da Deputada Vanessa Gra-
zziotin e outros), que institui o dia 20 de janeiro 
como o Dia Nacional do Farmacêutico.

Parecer favorável, sob nº 778, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora ad hoc: Senadora Rosalba Ciarlini.

Não foram oferecidas emendas perante a 
Mesa.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 145, DE 2008 

(Nº 2.927/2004, na Casa de origem)

Institui o dia 20 de janeiro como o Dia 
Nacional do Farmacêutico.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o dia 20 de janeiro como o 

Dia Nacional do Farmacêutico.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – 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.

Parecer nº 412, de 2010-CAE, relator ad 
hoc Senador Antonio Carlos Júnior, concluin-
do pela aprovação da matéria, nos termos do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 279, de 2010, 
que apresenta.

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.

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

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 origem, 
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências”, para determinar que o 
atendimento de urgências e emergências mé-
dicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
seja prestado pela iniciativa privada, mediante 
ressarcimento, nos casos em que as disponi-
bilidades do Sistema forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial.

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

(Relator-CAS no turno único: Senador 
Expedito Júnior)

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.

(Relatores no turno único:
– CAS, Senador Juvêncio da Fonseca;
– CCJ, “ad hoc” Senador Valter Pereira)

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.

(Relator-CMA no turno único: Senador 
Flávio Arns)

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.

(Relatores no turno único:
– CE, Senador Cícero Lucena;
– CAS, Senador Mozarildo Cavalcanti)

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-
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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 
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 
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 nº 
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), 
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que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de 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, 
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 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, fa-
vorável, 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.
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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.

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, 
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na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite 
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança.

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

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 
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 Fis-
calização, Relator: Senador João Ribeiro), 
que aprova as contas do Governo Federal, do 
Senado Federal, da Câmara dos Deputados, 
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tri-
bunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Fe-
deral de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da 
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal 
e Territórios e do Ministério Público da União, 
relativas ao exercício de 2003.

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.
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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 Ci-
dadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio 
Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto, em turno único, perante a Comis-
são): favorável, nos termos de emenda substi-
tutiva, que oferece; 2º pronunciamento (sobre 
as emendas, apresentadas ao Substitutivo, 
no turno suplementar, perante a Comissão): 
favorável, nos termos da Emenda nº 1– CCJ 
(Substitutivo), que apresenta.

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  

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).
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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-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  

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 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  

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-
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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  

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-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  

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-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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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 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  

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.

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-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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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 Vala-
dares, que altera a redação do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 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  

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-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

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

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-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.

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-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  

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-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon, que 
acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 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 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 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-
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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  

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 prazo de inelegibilidade do dispositivo em 

questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo.

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

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

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

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-
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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 Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com a 
Emenda nº 1– CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda, que oferece.

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 
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Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990.

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Concedo a palavra ao Senador Mão Santa e con-
vido o Senador Magno Malta para presidir a Casa.

O Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Magno Malta.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Magno Malta, que assume a Presidência, Parlamenta-
res presentes, brasileiras e brasileiros que nos acom-
panham pelo sistema de comunicação do Senado.

Magno Malta, quis Deus V. Exª estar presidindo a 
sessão e quis Deus e o povo de Deus, lá do seu Estado, 
que V. Exª voltasse ao Senado da República.

Quero dizer que, hoje, Magno Malta, eu assis-
ti, ao meio-dia, a uma missa de sétimo dia, aqui, no 
Senado da República, do Senador Romeu Tuma, na 
qual estavam alguns Senadores presentes, o pessoal 
do seu gabinete e funcionários.

Eu refletia no momento da missa, Magno Malta. 
Somos todos cristãos. V. Exª é evangélico, e eu sou 
da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas entendo, e 
entendemos bem, como está no próprio Livro de Deus, 
Magno Malta, que sobre os céus há tempo determinado 
para cada coisa: há tempo de nascer e de morrer, de 
chorar, de sorrir, de juntar, de espalhar. E, sem dúvida 
nenhuma, Lutero viveu seu tempo. Ele quis purificar 
os cristãos e colocou na sua catedral 96 erros. Então, 
aquele foi o tempo de espalhar. E melhorou. A verdade 
sempre é boa. O próprio Cristo, quando falava, dizia: 
“Em verdade, em verdade, eu vos digo”. Tuminha, meu 
querido amigo!

Então, em nome do Senado, o padre pediu que 
eu lesse as preces da nossa região, mas entendo que, 
agora, é o tempo de unir, Magno Malta. Nós somos 
todos cristãos e Cristo mesmo disse: “Só se chega ao 
Pai através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a 
vida”. Então, agora, vamos acabar com isso. A época 
de Lutero foi salutar, mas agora é a época de juntar, 

está ouvindo Magno Malta? Todos nós somos cristãos. 
Então, nós viemos e entendemos assim.

Quero dizer que, Tuminha, eu revivia e revivia os 
anos que o povo do Piauí e Deus me permitiram pas-
sar no Senado. A brevidade da vida.

O Magno Malta é um profundo conhecedor da Bí-
blia – sabe mais do que eu – e, hoje mesmo, nós con-
versamos sobre ela. Eu aprendi muito. Aprendi sobre 
o final de Pedro, o final de Paulo, o final de Estevão, e 
discutimos sobre o fim da vida.

Quero dizer, Magno Malta, que ela é cheia de 
encantamentos, de caminhos, mas a parte que mais 
admiro, Magno Malta – ô Tuminha, na Bíblia, leia essa 
parte –, é Eclesiastes. Ele diz, o autor: “Sou Coélet. 
Eu sou filho de Salomão e neto de Davi. Ninguém tem 
mais sabedoria do que eu. Meu pai, Salomão, me deu 
os ensinamentos. Meu avô, Davi, preceptores. Então, 
acho que ninguém entende mais da vida do que eu, 
com toda a firmeza”. E ele disse: “Tudo é vaidade, é 
querer pegar o vento com a mão. Eu quero afirmar 
que tive todo o poder, tive mais gado do que estrelas 
no céu, terras que a minha vista não alcançava”. Ele 
chegou e disse, Tuminha: “Ouro, prata, mulheres, mais 
de mil”. Era comum isso. Eu só tenho a Adalgisinha e 
acho que ela é melhor que as mil mulheres dele, como 
Romeu Tuma só tinha a Zilda Dirane Tuma. E um dos 
fatos que me convenceram aqui: eu vi o amor, o amor 
que é o cimento da família.

Além desse exemplo que o Romeu Tuma deu, de 
ser o xerife do Brasil, o Apollon Cassidy, porque líamos 
revistas em quadrinhos... Apollon Cassidy era o xeri-
fe padrão. Tom Mix, Roy Rogers, esse povo todo ele 
simbolizava na coragem, na firmeza do direito. Além 
desse Romeu Tuma, eu quero dar o testemunho: ele 
tinha firmeza, mas o coração dele parecia o de um fra-
de franciscano. E quis Deus, ô Magno Malta... Magno 
Malta, preste atenção: Deus fez ele nascer no dia de 
São Francisco. Olhe os desígnios de Deus! Romeu 
Tuma nasceu no dia de São Francisco.

Nós sabemos que aquele Francisco, lá da Itália, 
andava com uma bandeira: “Paz e bem”. E o nosso 
xerife, o nosso soldado não irradiava terror. Ele irra-
diava firmeza, não era dureza, não era atrocidade, não 
era tormento, não era tortura. Ele tinha o coração de 
acordo com Deus, que o fez repetir o 04 de outubro: 
a bondade, a caridade e a pureza de São Francisco. 
Ele era um delegado, vamos dizer, franciscano, e Deus 
o conhecia.

Conhecedor dessa história, o Brasil tem de fazer 
justiça. Esse negócio de o Luiz Inácio dizer “nunca an-
tes”... Teve o antes, o antes de bravura, de todos que 
fizeram isto aqui, esta Pátria grandiosa.
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Jefferson Praia, atentai bem: Tancredo se imolou 
pela democracia – Tancredo, de Minas.

O destino colocou a paciência no Presidente Sar-
ney, mas o Presidente Sarney, por maior que fosse a 
sua paciência... Até Cristo precisou de alguém para 
ajudá-lo na crucificação. Ele tombou, o Cristo, três ve-
zes, não foi Magno? Aí, apareceu um cirineu. Então, o 
cirineu do Presidente Sarney, na página mais bela da 
redemocratização deste País, foi Romeu Tuma.

Mais de 12 mil greves, incendiadas e inspiradas 
pelo Presidente Lula, foram pacificadas e respeitadas, 
estendendo as mãos firmes do amor de São Francisco. 
Foi Romeu Tuma quem deu paz a essa transição. Luiz 
Inácio instigava, fomentava. A paz e a firmeza foram 
do cirineu de Sarney, que foi Romeu Tuma. Essa foi a 
história, daí ele ter nascido em 04 de outubro. Paz e 
bem! Esse é o respeito.

Aqui tenho cenas... Esse negócio de família é coi-
sa boa. Deus, quando quis melhorar o mundo, mandou 
o filho Dele. Deus fez várias tentativas, Jefferson Praia, 
não é isso, Magno Malta? Mas, aí, ele mandou o Seu 
filho: “Vá lá e conserte esse mundo”. Então, é família, 
e Deus o colocou em uma família, a Sagrada Família: 
Jesus, Maria e José. Aí está o conceito disso.

Rui Barbosa está ali, Jefferson Praia, porque 
ele disse: “A Pátria é a família amplificada”. E Romeu 
Tuma deu, a cada instante, esse grande ensinamento 
à Pátria: o amor e a família.

Olha, eu vi muitas coisas se passarem aqui, e 
muitas, pesarosas.

Eu vi, e nós choramos, nestes longos quase 
oito anos nesta Casa, as mortes de Ramez Tebet, de 
Jonas Pinheiro, de Antonio Carlos Magalhães, de Je-
fferson Péres – e aí está seu substituto –, de Gilberto 
Mestrinho, do Amazonas, e de Alberto Silva, do meu 
Piauí. Recentemente, saiu um belo livro sobre Alberto 
Silva, escrito pelo jornalista e seu fiel discípulo Tomaz 
Teixeira.

Hoje, aqui, lamento, mostrando a saudade, como 
diz o poeta. Lúcia Vânia, diz o poeta: “A saudade é o 
amor que fica”. Então, falo da saudade de todos eles. 
E disso Romeu Tuma nos faz lembrar.

No seu livro, Coélet disse: “Tudo é vaidade”. Eu 
estou dizendo: o bom mesmo é comer bem, beber 
bem e fazer o bem. Eu vi, além das atividades profis-
sionais de Romeu Tuma, ele chorar e cantar o amor. 
Convidei-o até para passar as Bodas de Ouro na mi-
nha casa, nas praias do Delta do Piauí, da Parnaíba, 
com a amada dele. Ouvi ele dizer para Zilda, ele can-
tar, aqui, aquela música do Roberto Carlos que dizia 
“a normalista de azul e branco”, não sei mais o quê. 
Há essa música. Eu o ouvi cantarolar, fazendo reviver 
isso, declarando-se e – atentai bem! – dando exemplo 

de amor. Eu acho que isso foi muito forte, e isso ele 
ensinou à sua família.

Ô cena bonita! Eu via o Tuminha entrar por ali. 
Está ali o Tuminha. Esta foi a cena mais bonita que 
vi ao longo dos anos: pai e filho se beijarem. Eles se 
beijavam. Era o amor, o beijo do amor filial, do amor 
paternal. Aquele quadro me ensinou. Sempre admirei 
a família. A minha família também é muito boa: minha 
mulher e meus filhos. Tenho um filho homem e três 
filhas mulheres. Mas aquela cena aumentou meu res-
peito e minha dedicação à família, minha crença na 
família. Ele me fez isso, Tuminha.

É o seguinte: Deus faz o que é certo. Lembro-me 
da grandeza dele. Um dia, fiz um pronunciamento em 
que o único aparte foi de Jefferson Péres. Eu citava o 
livro Mein Kampf, Minha Luta, de Hitler. Deu uma con-
fusão! Todo o Brasil sabe disso. E o livro é história. A 
ignorância é audaciosa. Isso é história. Jefferson Pé-
res foi o único que me aparteou. O partido trabalhista 
nazista de Hitler era partido trabalhador até no nome. 
E a confusão formou-se. E dei o livro. Olha: que Cor-
regedor decente! Isso nós não vamos contar. Era um 
homem fino, decente, correto. Quiseram virar o mundo, 
e ele não permitiu. Dei o livro. Era essa força moral. 
Tenho essa gratidão.

Este Senado, Magno Malta, já vai começar mais 
fraco, porque jamais vai haver aqui um Corregedor com 
essa envergadura moral, essa firmeza e a grandeza 
que se faziam respeitar nesta Casa. Então, esse já é 
um dos problemas, Magno Malta. V. Exª sentiu isso 
quando com ele contou como Vice-Presidente de uma 
das CPIs mais belas, que tentou apagar a maior nó-
doa da sociedade, da humanidade: a pedofilia. V. Exª 
também obteve êxito.

Então, quero dizer o seguinte: tudo é vaidade. 
Atentai bem, Tuminha! Coélet diz algo importante: “Você 
vai ver o que digo aqui. Já vi muitas coisas. Sabedoria 
é importante, é uma coisa boa, mas tenho visto gente 
que, no fim, perde a sabedoria. Tudo é vaidade, até a 
sabedoria”. É o que disse ele. “Você vai ver que é ver-
dade o que estou dizendo aqui”, disse Coélet, o pre-
gador, em Eclesiásticos. Não numa festa, não numa 
boda, não num carnaval, mas, quando você perde um 
amigo, no velório de um amigo seu, reflita sobre mi-
nhas palavras. Você vai ver que a verdade é que tudo 
é vaidade.

Aqui, está a homenagem que hoje faço. O pa-
dre que celebrava a missa me permitiu ler, em nome 
do Senado, as preces. Quero dizer do nascimento 
dele. Romeu Tuma nasceu no dia de São Francisco, 
em 1931, em São Paulo. Ele era filho de Zike Tuma e 
América Trabulsi Tuma. Sua cônjuge era Zilda Dirane 
Tuma, mulher amada, mulher amante, mulher querida, 
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mulher mãe, normalista ímpar. E, com muita emoção – 
tínhamos isto em comum –, digo que também conheci 
minha Adalgisa de azul e branco, saindo de uma es-
cola normal. Antes de ela receber o diploma, ela dava 
à luz meu primogênito, Francisco Júnior.

Quando ele dizia aquilo, declarava-se, a luta, o 
namoro, os primeiros anos de casado, as dificuldades 
que vi aqui, a constituição da família.

Quero conviver ainda com Romeu Tuma Júnior, 
com Rogério, com Ronaldo e com Robson e dizer aos 
seus filhos – ele só tem filho homem – que os senhores 
têm de agradecer a Deus. “Árvore boa dá bons frutos”, 
está escrito no Livro de Deus. E o amor é o cimento 
da mais importante instituição: a família. Essa é a ho-
menagem que quero fazer aqui. Quero dizer aos seus 
filhos que termino com o que diz a Bíblia: “Árvore boa 
dá bons frutos”. Vocês todos são bons frutos e haverão 
de continuar aquele exemplo.

Foram-se esses Senadores e, por último, Romeu 
Tuma, que nos deixa o exemplo de que o bem vence o 
mal. Ainda vale a pena termos firmeza, acreditarmos 
no bem. Quis Deus – esses foram desígnios de Deus 
– que ele nascesse no dia de São Francisco. Ele foi 
um delegado franciscano. Ele podia declamar aquilo 
que Francisco declamou: “Senhor, fazei de mim um 
instrumento de vossa paz”. Pacificou doze mil greves 
estimuladas e motivadas pelo nosso atual Presidente. 
Ninguém o excedeu em busca da paz. Paz e bem! E 
ninguém mais do que ele respeitou o lema “Ordem e 
Progresso”.

Ó Deus, receba-o! Sem dúvida, se for verdade 
o que está no Livro, Magno Malta, se existe céu, hoje 
há o santo Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR 
– ES) – Agradeço ao Senador Mão Santa a justa ho-
menagem, em seu pronunciamento, ao nosso colega 
querido Senador Romeu Tuma, homem destemido, mas 
de profunda sensibilidade. Dizia eu, em um aparte que 
fiz, que ele era um homem capaz de chorar ao ouvir o 
depoimento de uma mãe, Senador Crivella, na CPI da 
Pedofilia, como em qualquer outra situação, em ses-
são solene dedicada aos portadores de deficiência, 
em qualquer momento que mexesse com o emoção. 
Era um homem que chorava muito facilmente. Minha 
mãe dizia que quem não chora não tem capacidade 
de amar. Ele chorava muito facilmente, mas era um 
sujeito que ficou conhecido pela sua determinação, 
pela sua coragem.

Hoje, o Senado o homenageia. Certamente, ha-
verá uma sessão solene assim que se regularizarem 
os trabalhos. Mas o pronunciamento do Senador Mão 
Santa é como se fosse o pronunciamento de todos 
nós. S. Exª o faz na presença do filho Robson Tuma, 

que, penso, era o filho mais ligado a Romeu Tuma. Di-
zia Tuma que foi esse filho Robson que o colocou na 
vida pública. Realmente, era uma cena que se repetia 
sempre aqui: o filho entrava aqui, beijava o pai e era 
beijado pelo pai. O Senador Tuma deixou muitos en-
sinamentos e muitas lições para todos nós.

Parabenizo o Senador Mão Santa pelo brilhante 
pronunciamento, como sempre, e faço das suas pala-
vras minhas palavras.

Chamo o Senador Jefferson Praia, do Amazo-
nas.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Magno Malta, inicialmente, quero externar 
meus sentimentos de pesar pela perda do nobre Se-
nador pelo Estado de São Paulo Romeu Tuma, que 
defendeu seu Estado de forma intensa e que, acima 
de tudo, demonstrou, em suas ações, ter um grande 
espírito público. Tinha em sua alma um enorme apreço 
pela minha região, a Amazônia, e um carinho especial 
pelo meu Estado, o Estado do Amazonas. Perdemos, 
Srªs e Srs. Senadores, um grande homem público.

Sr. Presidente, o povo brasileiro, por intermédio 
das urnas do segundo turno, no dia 31 de outubro, es-
colheu Dilma Rousseff, para sagrá-la a primeira Presi-
denta da nossa história. Contra 44% dos votos válidos 
obtidos pelo seu adversário do PSDB, o ex-Governador 
de São Paulo José Serra, a ex-Ministra de Minas e 
Energia e da Casa Civil da Presidência da República 
conquistou 56% dos sufrágios. Por sinal, meu Estado 
do Amazonas proporcionou-lhe a mais consagradora 
votação, com praticamente 80% dos votos válidos.

Considero que, do ponto de vista político-institu-
cional, a grande vitoriosa foi a democracia brasileira, 
que, mais uma vez, deu múltiplas provas da sua ma-
turidade, do seu vigor e da sua consolidação. Gosta-
ria de comentar alguns desses indicadores altamente 
positivos, que são motivo de justo orgulho para todos 
nós, independentemente da candidatura que apoia-
mos, do partido a que pertencemos ou da orientação 
ideológica que abraçamos.

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, esta é a pri-
meira vez, em 84 anos de história política, em que o 
Brasil assiste à transmissão pacífica e ordeira do poder 
entre três Presidentes diretamente eleitos pela popula-
ção. Isso não ocorria em nosso País desde que Arthur 
Bernardes passou a faixa presidencial a Washington 
Luís. Vale acrescentar, para realce da diferença pro-
funda entre essas duas situações históricas, que, du-
rante a chamada República Velha, de 1889 a 1930, o 
eleitorado jamais ultrapassou os 10% da população 
total, enquanto hoje o Brasil se situa entre as maiores 
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democracias de massas do mundo, com cerca de 136 
milhões de votantes.

Em segundo lugar, a tecnologia e a organização, 
inclusive logística, permitiram grande eficiência na re-
alização dos dois turnos. Até mesmo as populações 
mais remotas deste nosso País continente já se acos-
tumaram a operar a urna eletrônica, assim como todos 
nós estamos habituados à pronta e precisa divulgação 
dos resultados tão logo o pleito se encerra.

Parabéns, portanto, ao Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), aos 
magistrados e funcionários da Justiça Eleitoral, por mais 
essa demonstração de competência e de seriedade na 
realização de um pleito nacional que não registrou a 
menor acusação de fraude!

Em terceiro lugar, numa reafirmação concreta do 
valor do pluralismo para o equilíbrio de poder e para a 
saúde da democracia, verifico que o principal partido 
de oposição, o PSDB, conquistou o maior número de 
governos estaduais, enquanto o DEM elegeu gover-
nadores em dois outros Estados. Assim, a partir de 1º 
de janeiro de 2011, a Oposição será responsável pela 
administração de dez Estados, com 52% da população 
e com 59% do Produto Interno Bruto (PIB) do País.

Em quarto lugar, Sr. Presidente, esta eleição 
consagrou a chamada Lei da Ficha Limpa, mesmo a 
despeito de alguns impasses jurídicos e de incertezas 
quanto à sua aplicabilidade imediata. É bom lembrar que 
o projeto que lhe deu origem foi de iniciativa popular e 
que sua aprovação no Congresso Nacional refletiu os 
insistentes e, a partir de dado momento, irresistíveis 
clamores da cidadania por ética na política, por ho-
nestidade no trato da administração e, principalmente, 
dos recursos públicos oriundos do trabalho e do suor 
do contribuinte brasileiro, que paga imposto – e paga 
muito – mesmo quando imagina que não o faz.

Acredito que a Ficha Limpa tenha vindo para ficar 
e progressivamente aprimorar nossos costumes polí-
ticos, garantindo a qualidade e o bom funcionamento 
do sistema representativo. Por isso, tenho certeza de 
que, onde estiver agora, o saudoso Senador Jefferson 
Péres comemora e abençoa mais essa conquista do 
povo brasileiro, Sr. Presidente.

Por último, mas não em último lugar, faço questão 
de assinalar e celebrar o papel fundamental desem-
penhado pela imprensa livre, pela comunicação social 
sempre alerta e cobradora, cobrindo com profissiona-
lismo todos os eventos das campanhas, promovendo 
debates, zelando pela imparcialidade, iluminando di-
vergências, denunciando irregularidades, enfim, pro-
curando sempre esclarecer o eleitor acerca da impor-
tância do voto consciente para o futuro do País. Ficou 
comprovado, mais uma vez, que a informação e a 

comunicação são os olhos e os ouvidos da cidadania 
no regime democrático.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, bem sa-
bemos que nenhuma realização humana é perfeita, 
e isso inclui qualquer eleição. Algumas questões, na 
minha avaliação, Sr. Presidente, precisariam ter sido 
mais aprofundadas, tais como: quais as reformas prio-
ritárias na agenda de cada candidato? O que, na visão 
deles, deve mudar ou permanecer na política econômi-
ca? Quais são os detalhes mais importantes das suas 
propostas para superar os defeitos e as insuficiências 
de setores prioritários, como saúde, educação, sanea-
mento e segurança pública? Como resolver a equação 
entre crescimento econômico, desenvolvimento social 
e sustentabilidade ambiental, uma discussão em que 
a Amazônia e seus mais de 25 milhões de habitantes 
ocupam um lugar central não somente na coluna dos 
problemas, mas, sobretudo, na das soluções promis-
soras? De onde virão os recursos para financiar tais 
soluções?

De uma coisa, porém, podemos ter certeza: de 
agora em diante, passado o fragor da disputa e pronun-
ciado o veredicto das urnas, o Governo e a Oposição, 
cada um no cumprimento fiel de sua missão, devem 
assegurar ao Brasil que se encontram realmente à altura 
da maturidade e das aspirações legítimas e urgentes 
do povo, pois, ao lado dos pontos de discordância, das 
diferenças de método ou de ênfase, já existem áreas 
significativas de consenso sobre o que não deve ser 
feito e sobre aquilo que não mais é possível esperar 
para se fazer. No primeiro caso, um exemplo que logo 
ocorre à memória é o do nosso famoso tripé macroe-
conômico de estabilidade monetária, responsabilida-
de fiscal e câmbio flutuante. No segundo, sobressai a 
elevação da taxa de investimento público em relação 
ao PIB, hoje situada entre parcos 1% e 2%.

No pronunciamento que se seguiu à confirma-
ção da sua vitória, a Presidenta eleita, Dilma Rousse-
ff, mencionou mais alguns desses aspectos e tarefas 
prioritárias. Caberá aos Parlamentares escolhidos nas 
urnas para compor o novo Congresso, onde a base de 
apoio ao Governo controlará ampla maioria, o dever 
de contribuir para debater, encaminhar e aperfeiçoar 
essas providências relevantes e urgentes.

A todos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
especialmente àqueles entre os nossos colegas que 
acabam de ser reconduzidos às suas cadeiras pela 
vontade soberana do povo, desejo boa sorte e muitas 
felicidades, reafirmando que, para mim, tem sido uma 
honra e uma excepcional oportunidade de crescimento 
conviver com V. Exªs e partilhar das suas sabedorias 
e experiências.
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Desejo à Presidenta eleita, Dilma Rousseff, pleno 
êxito no desempenho das desafiadoras responsabili-
dades que se prepara para assumir, fazendo votos de 
que ela leve adiante a herança positiva de oito anos de 
Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse 
período, a Nação brasileira conquistou a segurança de 
terem ficado definitivamente para trás aqueles tempos 
da nossa história em que a economia ia bem, mas o 
povo ia mal ou em que, quando a economia ia mal, os 
mais pobres, vulneráveis, iam pior ainda.

Presidindo uma forte retomada do crescimento 
econômico e do emprego formal, Lula demonstrou, com 
o Bolsa-Família, com os aumentos reais do salário-
mínimo, com a democratização do acesso ao ensino 
superior, por meio do Pro-Uni, e com a expansão de 
oportunidades na educação profissional, que é possível, 
sim, combinar prosperidade material com o bem-estar 
para todos, especialmente para aquela gigantesca par-
cela da nossa população sempre à margem dos frutos 
do progresso e dos direitos sociais da cidadania.

Parabéns, então, ao Senhor Presidente da Repú-
blica Luiz Inácio Lula da Silva! Tenho confiança de que 
seus altos índices de aprovação nas pesquisas projetar-
se-ão no julgamento de longo prazo da História.

Enfim, parabéns à Presidenta Dilma Rousseff! 
Muito sucesso e muitas felicidades! Também ao meu 
povo do Amazonas quero parabenizar pelo comporta-
mento, bem como ao povo brasileiro!

Era o que eu tinha a comunicar, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 

ES) – Agradeço ao Senador Jefferson Praia pelo pro-
nunciamento, as referências feitas ao Presidente Luiz 
Inácio, sua trajetória em benefício do seu governo e do 
País, a forma respeitosa como tratou a oposição – e 
é assim que deve ser –, e a trajetória segura da nos-
sa Presidente eleita, Dilma Rousseff, que certamente 
comandará o País a partir de 2011, pela vontade ex-
pressa da maioria da população brasileira.

Concedo a palavra, com muita alegria, ao Líder 
do PRB, S. Exª, Senador pelo Rio de Janeiro, esta figu-
ra impoluta, respeitada no País inteiro, nosso querido 
Senador Marcelo Crivella.

V. Exª tem a palavra.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obriga-
do, Senador Magno Malta. Minha admiração por V. Exª 
é crescente. É grande, mas crescente. V. Exª tem um 
trabalho nesta Casa extraordinário, que se ressaltou 
na eleição extraordinária que o povo do Espírito Santo 
lhe concedeu, renovando seu mandato por mais oito 
anos, para que, com a fibra de um gladiador, com o 
arrojo de um bandeirante e com a fé de um mártir, V. 

Exª continue a defender nossas crianças, levando à 
cadeia pedófilos e qualquer outro que pratique violên-
cia contra elas.

Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, 
Senador Magno Malta, pela nossa reeleição. Tanto V. 
Exª como eu sabemos que, se não fosse Ele, nós não 
estaríamos aqui. Quero agradecer também ao povo do 
meu Estado do Rio de Janeiro, que, com uma genero-
sidade extraordinária, não prestou atenção ao fato de 
o Senador Crivella ter apenas um partido com modes-
tos quarenta segundos de tempo de televisão, contra 
dezessete partidos. Mas não eram apenas dezessete 
partidos, era o PMDB do Presidente da Câmara dos 
Deputados, do Governador do Estado, do Governa-
dor da capital e de mais 60 prefeitos, dos 92 do Rio; 
era o PDT do Brizola, era o PTB da Ivete Vargas, era 
o PSB de Arraes, eram todas essas constelações de 
grandes partidos, que, juntos e conjurados, marcha-
ram – e marcharam de maneira conspícua, faustosa 
– e foram derrotados.

Então, V. Exª, que é um homem da política, mas 
também da fé, sabe que essas coisas só Deus pode 
fazer. Quando o menor se faz o maior e o último se faz 
o primeiro, é só Deus, é só Deus.

Ao povo da minha terra, a quem agradeço muito, 
estou escrevendo um discurso para poder marcar este 
momento e agradecer.

Quero saudar também a todos os meus com-
panheiros, que lutaram arduamente, com dignidade, 
com honradez. Eu fui testemunha do trabalho, da assi-
duidade da presença de Senadores, como o Senador 
Mão Santa, o Senador dos mil discursos, incansável 
nesta tribuna. A todos os Senadores que lutaram pela 
democracia do meu País, enfrentando adversidades, 
não olhando para as dificuldades desse dilúvio de 
ódios e paixões que são as eleições no Brasil. E nós 
nunca soubemos domar, no Parlamento, esses ímpe-
tos, esses arroubos, essas exorbitâncias do Poder, 
inclusive Legislativo. Inclusive Legislativo. Nós, então, 
sofremos.

Agora, meus companheiros mostraram uma te-
nacidade extraordinária. Alguns venceram, outros per-
deram, mas nenhum foi derrotado. Nenhum! Primei-
ro, porque derrotado é aquele que desiste, e nenhum 
desistirá da sagrada incumbência que um dia o povo 
nos deu de representar os anseios nacionais. Nós 
não desistimos. Temos um revés eleitoral, sofremos, 
como sofreram todos os grandes nomes. Supliciados 
foram Rui Barbosa, Epitácio Pessoa e seu sobrinho, 
João Pessoa, Silveira Martins, Washington Luiz, Otávio 
Mangabeira, Arthur Bernardes, Getúlio, Juscelino... Há 
uma constelação de líderes políticos. Eu seria fastidioso 
se ficasse aqui citando um por um dos que sofreram 
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revezes eleitorais na sua carreira e nem por isso se 
diminuíram, nem por isso se abateram; pelo contrário, 
seguiram em frente, e o destino e o tempo mostraram 
que eram grandes brasileiros, que hoje estão sendo 
lembrados aqui, nesta tribuna, neste plenário, porque 
jamais desertaram da sua missão, que é uma coisa 
que a Nação nos dá e que se incorpora à nossa alma 
por gratidão e por amor do povo e que nós levamos 
até o último dia.

Como é o caso deste meu companheiro sobre 
quem hoje falarei e que morreu em uma campanha, nos 
embates da luta política, que lhes eram desfavoráveis. 
Desde o princípio, eram desfavoráveis. Mas isso pouco 
importa ao político, à alma política, ao vocacionado, ao 
predestinado, ao líder, ao amigo de todos, ao servidor 
do povo. Ele não olha essas coisas. Ele vai. Ele vai. É 
da alma, é da vocação, é da natureza.

Então, assim aconteceu, Sr. Presidente Magno 
Malta, Sr. Senador Mão Santa, Sr. Senador Eduardo 
Suplicy, senhoras e senhores funcionários, senhores 
telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da 
Rádio Senado. Foi isso o que aconteceu com o nosso 
companheiro. Faleceu Romeu Tuma. A causa da jus-
tiça perde um devotado soldado; a força policial, sua 
maior referência contemporânea; nós, seus amigos e 
companheiros, perdemos a dignidade exemplar de um 
companheiro de lutas; e o Brasil perde o filho ilustre, 
dos maiores do seu tempo.

Poderosa inteligência, aperfeiçoada e amadure-
cida no trato das investigações policiais complexas, 
como a descoberta dos despojos do mais procurado 
criminoso de guerra nazista, Joseph Mengele, e a cap-
tura do mafioso italiano Tomazzo Buscheta, cujas con-
fissões permitiram desbaratar grande parte da máfia 
norte-americana e italiana. Esses feitos lhe conferiam 
a capacidade de analisar com percuciência e sintetizar 
com lucidez. Dono de uma vontade inflexível, decidia 
com firmeza e realizava com bravura. Mas tinha um 
coração sem ódios e com horror a todo tipo de tira-
nia, que ofendia sua consciência democrática e seu 
espírito cristão.

Esses eram os atributos marcantes do seu caráter, 
que o faziam merecedor do respeito dos adversários, 
da admiração dos amigos e da gratidão do povo. Sua 
opinião era consultada, ouvida, respeitada e acatada 
sempre que as nuvens negras e pesadas dos maus 
presságios do crime pairassem no horizonte da nos-
sa Pátria.

Sua carreira imaculada, competente e incansá-
vel, testada em todos os cargos públicos que ocupou 
ao longo de quarenta anos, lhe davam as mais altas 
credenciais diante da opinião pública. Era carinhosa-
mente chamado de “xerife” pelos brasileiros, que acom-

panhavam com simpatia, admiração e entusiasmo a 
sua luta sem tréguas e sem medo na repressão aos 
criminosos do colarinho branco, às hediondas fraudes 
contra a Previdência Social, à prostituição e ao tráfico 
de crianças, à exploração dos índios, à devastação da 
Amazônia e, especialmente, ao narcotráfico, pelo qual 
ele tinha verdadeira repulsa.

Cultuava a modéstia e só aceitava ocupar a ribalta 
quando convocado para chefiar uma investigação espi-
nhosa, reclamada pela Nação, como a que resultou na 
expulsão do então Deputado Hildebrando Pascoal, por 
crimes de narcotráfico, e de Carlos Gratz – da terra de 
V. Exª –, por envolvimento com o crime organizado.

Sempre bem informado, dominava fatos, aconte-
cimentos e enfrentava problemas com a mestria de um 
matemático na busca de uma incógnita fugidia. Não 
se detinha enquanto não a elucidava do emaranhado 
dos falsos fenômenos e das aparências artificiais que 
a encobriam. Paciente tenaz na inquirição das melho-
res soluções, só descansava quando a sua dúvida era 
aplacada e ele conseguia vislumbrar os primeiros raios 
do sol da justiça. Uma vez solucionado o caso, retor-
nava para o fundo do palco, para se dedicar à longa 
rotina dos seus compromissos.

Dotado de notória autoridade moral, testada por 
anos de atuação incorruptível, sua liderança não era 
exercida pela força ou com arroubos de arrogância. 
Não impunha suas convicções, por mais cristalizadas 
que fossem, pela ameaça, nem pela violência, assim 
como nunca soube contrabandeá-las pela mistificação 
do engodo ou pela demagogia. Discutia, argumentava, 
persuadia e conquistava.

Nos momentos mais duros das controvérsias de 
uma sociedade com tantas disparidades, sua alma 
conciliadora e sua natureza gentil não o permitiam 
perder a altivez de sua compostura nem se tornar 
irascível. Abominava a intransigência dos fanáticos e 
a intolerância dos sectários, que, uma vez cegos pelo 
orgulho, tornam-se energúmenos e se blindam aos 
apelos da razão.

Era homem do diálogo, da voz amena, das pa-
lavras sábias e generosas, dos conselhos sinceros e 
lúcidos. Mesmo no obscuro período do arbítrio, que 
por vezes ocorre na vida dos povos, ele foi, na toda 
poderosa Polícia Federal, de então, o baluarte da de-
mocracia, com respeito monástico aos princípios cris-
tãos e zelo diuturno na defesa dos sagrados direitos 
do homem.

Foi inesquecível o seu encontro com o então lí-
der sindical Luiz Inácio Lula da Silva na carceragem 
da ditadura. Lula amargava a prisão e, pior que isso, 
a perda da sua mãe, a mulher que, no sacrifício, na 
renúncia, no idealismo, forjou e legou ao País um dos 
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maiores Presidentes da nossa história. No chefe de 
polícia, Lula encontrou solidariedade para a sua dor e 
respeito ao seu sofrimento. Contrariando o protocolo 
e arriscando a carreira de uma vida, o delegado Tuma 
permitiu que o jovem líder político estivesse presente 
no momento em que o corpo de sua mãe era dado à 
sepultura.

Anos mais tarde o destino faria o caminho desses 
dois brasileiros se cruzar no exercício de mandatos 
públicos: um, como Presidente da República; o outro, 
como Senador da República, defendendo as cores 
do bravo estado de São Paulo, que ele se orgulhava 
de representar nesta Casa. Não cabia o espírito de 
revanche, nem mágoas, nem ressentimentos, nem 
vinditas; pelo contrário, apenas a gratidão, a profunda 
consideração, a lembrança daquele encontro fatídico 
de outrora.

A convivência afável e os sábios ensinamentos, a 
ponderação de suas observações, sua presença atu-
ante e inspiradora ao longo dos últimos oito anos serão 
sempre um patrimônio intelectual que preservarei no 
curso da minha modesta vida pública.

Ele já tinha atingido o apogeu de sua brilhante e 
produtiva carreira e podia gozar o merecido descan-
so, mas o seu incansável espírito público o compelia 
ao serviço da Pátria. Homem de eleição, espírito de 
eleição, por duas vezes se submeteu à escolha so-
berana do povo e em candidaturas à Casa do Sena-
do Federal e em ambas foi calorosamente aclamado 
por uma votação espetacular, de muitos milhões de 
votos. Assim, surgia o parlamentar eminente, cuja 
nobre ambição de servir e preservar os valores pere-
nes da Pátria iria consagrá-lo com o apreço do povo. 
Nunca fugiu às exigências do cumprimento do dever, 
com o qual não transigia. De maneira serena, criativa 
e valente enfrentava esse dilúvio de ódios e paixões 
da vida pública, para elucidar crimes e pôr na cadeia 
criminosos, fossem quais fossem, e também para en-
contrar as soluções pacíficas para as controvérsias 
do nosso tempo.

Nos últimos anos, resistiu o quanto pôde, bus-
cando no seu espírito espartano os recursos sobre-
humanos para continuar sua luta em prol do Brasil. 
Não foi poupado da campanha das calúnias, injúrias 
e infâmias, que o amarguraram inumeráveis vezes nos 
últimos anos, tornando sofrida a sua incansável pere-
grinação de estadista e homem público.

A sua vida encerra uma lição de humildade e 
persistência e sua morte nos ensina que um homem 
de bem luta até o último dia por seus ideais. Este foi 
o grande exemplo do Senador Romeu Tuma, serviu a 
vida inteira e morreu na luta pelos seus ideais de ser-
vir ao povo brasileiro.

Na tribuna do Senado Federal, nas Comissões 
e na Mesa Diretora, ficará para sempre um vazio que 
o tempo não preencherá. No coração do povo de São 
Paulo, um voto de pesar e de saudade. Na enlutada 
alma nacional ficará a tristeza da perda do policial in-
corruptível, do Senador da República servidor do povo 
e amigo de todos, que, agora, no panteão da Pátria, 
fulgurando na constelação dos brasileiros ilustres, irá 
iluminar e inspirar com seu exemplo as gerações fu-
turas. Com a lição imortal da sua vida, reanimam-se 
os mais altos valores morais e de dignidade do povo 
brasileiro.

Pelas salas do Senado Federal, nas comissões 
temáticas e, sobretudo, na tribuna do plenário, o seu 
nome será sempre recordado quando o tema for con-
ter a violência, legislar, aperfeiçoar, aplaudir ou criti-
car nossos instrumentos de Estado para investigar, 
processar, reprimir o crime. Nessa mesma hora será 
lembrada sua inteligência e seu espírito altivo de um 
homem de bem.

Que Deus o tenha!
Que descanse em paz o nosso companheiro 

Senador Romeu Tuma, grande brasileiro e grande 
exemplo!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 

ES) – Agradeço o Senador Marcelo Crivella pelo belís-
simo pronunciamento, homenageando nosso querido 
Romeu Tuma.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy 
e, em seguida, Senador Magno Malta. Convido o Se-
nador Mão Santa a assumir a Presidência, que é o seu 
lugar até o dia 31 de dezembro.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Fora do 
microfone) – Em que lugar estou aí, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – Está no coração de Mão Santa, diz S. Exª. Seu 
lugar é no coração de Mão Santa.

Agora é o Senador Suplicy, meu querido Senador 
Valter; depois, Magno Malta; em seguida, V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Prezado Presidente Senador Magno Malta, quero 
cumprimentá-lo por sua reeleição pelo povo do Estado 
do Espírito Santo.

Agora na Presidência o Senador Mão Santa, gos-
taria primeiro de destacar a extraordinária vitória de 
Dilma Rousseff no último dia 31, o valor extraordinário 
dessa mulher, que, de maneira tão incrível, conseguiu 
ser reconhecida, por seus méritos, pelo Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, que a indicou, por justas 
razões, para ser a nossa candidata à Presidência da 
República.
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Dilma Rousseff foi aceita com entusiasmo por 
nosso 4º Congresso Nacional do Partido dos Traba-
lhadores, realizado em fevereiro último.

Já no final de 2008 e início de 2009, tive um diá-
logo com a então Ministra da Casa Civil, Dilma Rous-
seff, e com o Presidente Lula, quando transmiti a ela 
que compreendia as razões de mérito pelas quais o 
Presidente Lula a havia escolhido para ser a sua su-
cessora. E eu tenho a convicção de que foi uma cor-
reta escolha.

Com o passar dos meses de 2009 e de 2010, 
Dilma Rousseff foi se firmando. Houve quem pudesse 
de alguma maneira dizer: “Mas será que ela vai conse-
guir entusiasmar o povo brasileiro?” E foram muitos os 
episódios em que ela demonstrou que, efetivamente, 
era a coordenadora dos principais programas, muitos 
dos quais por ela criados, como o Luz para Todos, Mi-
nha Casa, Minha Vida, junto com toda a sua equipe. 
Ela também era a coordenadora e a pessoa que dia-
logava não apenas com os ministérios econômicos, da 
Fazenda, do Planejamento, mas com o Ministério da 
Justiça, sobre o Pronasci, com o Ministério de Minas e 
Energia, do qual ela havia sido a titular, acompanhan-
do tão de perto aquilo. E o Presidente Lula, ainda no 
Palácio do Planalto, disse que ela era doutora no as-
sunto relativo ao pré-sal.

Quando ela expôs os pontos programáticos do 
Programa de Aceleração do Crescimento – também, em 
grande parte, de criação e de responsabilidade dela – 
fez-me lembrar os meus tempos de jovem quando, na 
minha adolescência, eu ouvia pela televisão o Presi-
dente Juscelino Kubitschek falar de como o seu plano 
de estradas e de construção de Brasília iria integrar e 
unificar o Brasil. E ele demonstrava um conhecimento 
não apenas geográfico do Brasil, mas suas posições 
eram aulas agradáveis para mim que era, então, es-
tudante de Geografia, de Economia, de Sociologia, de 
Ciências Sociais e assim por diante. Dilma Rousseff 
fez-me lembrar, em suas exposições sobre o Programa 
de Aceleração do Crescimento, esses tempos quando 
falava sobre o que iria acontecer com as ferrovias, as 
estradas de rodagem, os aeroportos, as diversas for-
mas de geração de energia hidrelétrica, eólica, solar 
e, inclusive, a energia fóssil e a de biomassa. Falava, 
inclusive para empresários, sobre como coordenava 
ações e investimentos que faziam com que o Brasil 
pudesse se firmar, para que todos percebessem que 
havia uma definição muito clara de cooperação de 
investimentos entre o poder público federal, o poder 
público estadual, os Municípios e também a iniciativa 
privada.

As instituições oficiais de crédito, o Banco do 
Brasil, o BNDES – tão especialmente –, o Banco do 

Nordeste do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a 
antiga Nossa Caixa, absorvida pelo Banco do Brasil, 
todas essas instituições passaram a realizar ações 
muito positivas, que, inclusive, contribuíram durante 
este período de campanha – em 2009, ainda estava 
sofrendo os efeitos da crise econômica internacional. 
Mas já no final de 2009, era o Brasil um dos primei-
ros países a sair de uma situação econômica crítica 
e de se firmar em 2010 como um país que passava a 
ter taxas de crescimento, agora, próximas de 7%, de 
7,5%, sobretudo, combinada com estabilidade de pre-
ços e combinada, mais uma vez, no oitavo ano, com 
a diminuição da pobreza absoluta e a diminuição do 
Coeficiente Gini de desigualdade. Iniciou no patamar 
de 0,59% ao final de 2002, mais precisamente 0,588%, 
mas declinou todos os anos, e ano a ano até 2009, 
quando chegou a 0,53%, o que ainda significa uma si-
tuação de bastante desigualdade, pois ainda estamos 
como o décimo país mais desigual do mundo.

Com 56 milhões de votos, 56% dos votos válidos 
– 44% para José Serra, que também muito lutou pelos 
seus ideais e de tudo aquilo que gostaria para o Brasil, 
e é necessário respeitá-lo – é importante que Dilma 
Rousseff tenha mostrado o seu contentamento, a sua 
imensa alegria na noite de domingo, quando recebeu 
de milhões de brasileiras e brasileiros a missão que 
qualificou como a mais importante de sua vida.

É muito importante que tenhamos como nosso 
40º Presidente, e pela primeira vez, uma mulher, uma 
mulher que, na sua juventude, aos 18, 19 anos havia 
se engajado na luta pela democracia, pela liberdade 
de expressão e que hoje, de maneira tão nítida, coloca 
a sua expressão de que prefere muito mais o barulho 
das liberdade democráticas, da liberdade de expres-
são ao silêncio da ditadura.

É tão importante que esta mulher esteja defen-
dendo a igualdade de oportunidades para homens 
e mulheres como um princípio essencial da demo-
cracia. E ressalto quão bem ela fez ao destacar que 
hoje os pais e mães podem olhar para os olhos das 
crianças, sobretudo das meninas, para dizer: ”Sim, a 
mulher pode!”

Que bom que Dilma Rousseff tenha destacado 
seus compromissos importantes, como o de valori-
zar a democracia em toda a sua dimensão, desde os 
direitos de opinião e de expressão até os direitos es-
senciais de alimentação, do emprego e da renda, da 
moradia digna e da paz social. Mencionou que zelará 
pela mais ampla e irrestrita liberdade de imprensa, 
portanto, sem qualificação alguma para a liberdade de 
imprensa; comprometeu-se a zelar pela mais ampla li-
berdade religiosa e de culto; pela observação criterio-
sa e permanente dos direitos humanos tão claramen-
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te consagrados em nossa Constituição, e zelar pela 
Constituição qualificada por ela como dever maior da 
Presidência da República.

Mas o seu objetivo maior, com o qual estou – eu 
e todos nós do Partido dos Trabalhadores – de pleno 
acordo, ficou claro quando declarou que não podemos 
descansar enquanto houver brasileiros com fome e 
enquanto houver famílias morando nas ruas, enquan-
to crianças pobres estiverem abandonadas à própria 
sorte. “A erradicação da miséria nos próximo anos é 
assim uma meta que assumo”, disse Dilma Rousseff, 
“mas para a qual peço humildemente o apoio de to-
dos que possam ajudar o País no trabalho de superar 
esse abismo que nos separa de ser uma Nação de-
senvolvida”.

E sabe Dilma Rousseff que é meu propósito ajudá-
la no limite de minhas forças, de meu conhecimento, 
para que isso venha a ocorrer de maneira a estar em 
total sintonia com aquelas pessoas, podemos dizer, 
que foram precursoras dessa batalha contra a fome, 
a miséria, a pobreza absoluta. Pessoas como o geó-
grafo Milton Santos...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu 
peço permissão, Senador, para interrompê-lo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Regimentalmente, nós temos que prorrogar a sessão. 
Então, eu prorrogo por mais uma hora.

E os oradores aqui, de acordo com o Presidente 
que me antecedeu, são o Magno Malta, depois Valter 
Pereira e vai seguindo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Obrigado.

Senador Mão Santa, quero ressaltar que esses 
objetivos são consistentes com aquilo que pensam os 
precursores dessa batalha, como o grande geógrafo 
Milton Santos, como o grande geógrafo que foi nosso 
representante na FAO; ou um cientista, médico, Josué 
de Castro, ou Celso Furtado ou Caio Prado Júnior. 
Ou ainda Ana Maria de Castro, que, ainda na última 
quinta-feira, ali no auditório do Sindicato dos Bancá-
rios, quando Dilma Rousseff lançou o seu programa 
de desenvolvimento social, lembrou como é que ela 
iria levar adiante os propósitos maiores de Josué de 
Castro, que havia observado que a fome, a pobreza 
absoluta era resultado da ação de homens contra ou-
tros homens na sociedade e que seria possível a so-
ciedade humana se organizar para que não houvesse 
mais fome, não houvesse mais miséria, ressaltando o 
quanto foi bom que o Governo do Presidente Lula ti-
vesse permitido que aprendêssemos muito mais para 
que venhamos a chegar a isso.

É importante ressaltar suas palavras sobre como 
iremos abrir mais e mais para o mundo. Muito ao con-
trário do que alguns diziam, Dilma Rousseff diz que 
vamos continuar propugnando pela ampla abertura 
das relações comerciais e pelo fim do protecionismo 
dos países ricos, que impede as nações pobres de 
realizarem plenamente suas vocações.

No plano multilateral, ressaltou ela, quero “es-
tabelecer regras mais claras e mais cuidadosas para 
retomada dos mercados de financiamento, limitando a 
alavancagem e a especulação desmedida, que aumen-
tam a volatilidade dos capitais e das moedas”.

Ela diz que quer cuidar de nossa economia com 
toda a responsabilidade pois o povo brasileiro não mais 
aceita a inflação como solução irresponsável para even-
tuais desequilíbrios. “O povo brasileiro não aceita que 
governos gastem acima do que seja sustentável”. Por 
isso, deseja ela realizar todos os esforços para melho-
ria da qualidade do gasto público, pela simplificação e 
atenuação da tributação e pela qualificação dos ser-
viços públicos. “Mas recusamos [disse ela] as visões 
de ajustes que recaem sobre os programas sociais, 
os serviços essenciais à população e os necessários 
investimentos”.

Ela quer buscar, sim, a longo prazo, taxas ele-
vadas de desenvolvimento social e ambientalmente 
sustentáveis. Nesse sentido, foi consoante com os 
objetivos que foram colocados pela Senadora Marina 
Silva, também candidata à Presidência, que encami-
nhou a ela seus pontos programáticos. E à Marina 
Silva Dilma Rousseff respondeu de tal maneira que 
a própria candidata do Partido Verde mencionou que 
justamente a resposta dada por Dilma Rousseff era 
aquela que mais se aproximava dos objetivos progra-
máticos do Partido Verde.

Importante que Dilma Rousseff ressaltou:

Zelaremos pela meritocracia no funcio-
nalismo e pela excelência do serviço públi-
co. Zelarei pelo aperfeiçoamento de todos 
os mecanismos que libertem a capacidade 
empreendedora de nosso empresariado e de 
nosso povo. Valorizarei o microempreendedor 
individual para formalizar milhões de negócios 
individuais ou familiares. Ampliarei os limi-
tes dos Supersimples e construirei modernos 
mecanismos de aperfeiçoamento econômico, 
como fez nosso governo na construção civil, 
no setor elétrico e na lei de recuperação de 
empresas, entre outros.

Acima de tudo, como disse Dilma Rousseff, quer 
reafirmar o compromisso com a estabilidade da econo-
mia, das regras econômicas, dos contratos firmados e 
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das conquistas estabelecidas. “Trataremos os recursos 
provenientes de nossas riquezas sempre com o pensa-
mento de longo prazo. Por isso trabalharei no Congres-
so pela aprovação do Fundo Social do Pré-Sal.”

Ela quer justamente que haja o compromisso 
não apenas com as gerações presentes, mas com as 
gerações futuras. Daí por que ela diz:

O Fundo Social é mecanismo de pou-
pança de longo prazo, para apoiar as atuais 
e futuras gerações. Ele é o mais importante 
fruto do novo modelo que propusemos para a 
exploração do pré-sal, que reserva à Nação 
e ao povo a parcela mais importante dessas 
riquezas.

(A Presidência faz soar a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Ela também estendeu a sua compreensão e a sua mão 
à Oposição, pois ela disse:

Dirijo-me também aos partidos de Opo-
sição e aos setores da sociedade que não 
estiveram conosco nesta caminhada. Estendo 
minha mão a eles. De minha parte não haverá 
discriminação, privilégios ou compadrio.

A partir de minha posse serei presidenta 
de todos os brasileiros e brasileiras, respeitan-
do as diferenças de opinião, de crença e de 
orientação política.

E vai valorizar a transparência e seriedade da 
opinião pública.

E ela disse e repetiu que ela prefere o barulho da 
imprensa livre ao silencio das ditaduras. “As criticas do 
jornalismo livre ajudam ao País e são essenciais aos 
governos democráticos, apontando erros e trazendo 
o necessário contraditório.”

(Interrupção do som)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Com essa parte, eu gostaria, Sr. Presidente, que V. Exª 
aqui me permita ler a carta que eu enviei ao Presidente 
Fidel Castro que se refere a esse tema.

É uma lauda apenas, e eu gostaria que V. Exª 
me concedesse o tempo necessário para lê-la. V. Exª 
entenderá o porquê de meu pedido.

Com carinho ao Presidente Fidel Cas-
tro Ruz.

Honrado em escrever para “Caros Ami-
gos”, como também o faz o ex-Presidente Fidel 
Castro, aproveito esta oportunidade para lhe 
fazer um apelo público. Quem escreve é um 
Senador do Partido dos Trabalhadores, eleito 

em outubro de 2006 para o terceiro mandato 
pelo Estado de São Paulo, com 8.986.803 vo-
tos, 48% dos votos no Estado. Sempre mantive 
com as autoridades de Cuba um relacionamen-
to de respeito e amizade. Quando Presidente 
da Câmara Municipal de São Paulo, 1989-90, 
estive com Vossa Excelência, juntamente com 
a Prefeita Luiza Erundina de Souza, em au-
diência no Horto Florestal de São Paulo. Visi-
tei Cuba em quatro oportunidades: duas nos 
anos 90 – uma com meu filho André, quando 
participei de atividade voluntária de constru-
ção em Havana e outra vez com minha família 
[naquela vez com Jorge Ferreira, que testemu-
nhou isso] – e duas vezes em 2009, quando 
fui recebido por Sérgio Cervantes, amigo do 
Brasil, e quando realizei palestra sobre a Ren-
da Básica de Cidadania, no Encontro Interna-
cional de Economistas sobre Globalização e 
Problemas do Desenvolvimento, organizado 
pela Associação Nacional de Economistas de 
Cuba. Nesta ocasião, considerei muito positiva 
a pluralidade de ideias no evento, que contou 
inclusive com a participação de três economis-
tas norte-americanos laureados com o Prêmio 
Nobel de Economia.

Tenho sido solidário a Cuba para que os 
EUA encerrem, o quanto antes, o Embargo 
que tantas dificuldades tem causado ao de-
senvolvimento de seu País. Assim como o fez 
o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, consi-
derei positiva a decisão do governo cubano 
de realizar um acordo com a Igreja Católica 
pelo qual foram libertadas pessoas detidas 
por razões políticas e que foram autorizadas 
a viver na Espanha.

Sr. Presidente, meu apelo é para que re-
comende às autoridades cubanas autorizarem 
a Sra Yoani Sanchez, responsável pelo blog 
“Generation Y”, viajar ao Brasil para participar 
da exibição do documentário realizado pelo Sr. 
Cláudio Galvão da Silva, na cidade de Jequié, 
Bahia, em 26 de novembro próximo. Considero 
muito importante a disposição do Governo do 
Presidente Lula de colaborar com a evolução 
de Cuba, conforme expressou em sua última 
carta ao Presidente Raul Castro. Tenho a con-
vicção de que esta cooperação se fortalecerá 
na medida em que Brasil e Cuba consolidem 
a democracia e a liberdade de expressão. 
Respeitosamente,

Senador Eduardo Matarazzo Suplicy (PT/
SP).
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Encaminhei essa carta no dia 19 de outubro ao 
Sr. Embaixador Carlos Rafael Zamorra Rodriguez, da 
Embaixada de Cuba, a quem solicitei a gentileza de 
enviar a carta anexa, a qual será publicada como arti-
go pela revista Caros Amigos em novembro próximo, 
ao Exmo. Sr. Presidente Fidel Castro Ruz.

Disse também:

(...) lembro ao Senhor Embaixador que 
aguardo a oportunidade de conversarmos pes-
soalmente. Tenho a convicção que o Embaixa-
dor do Brasil em Cuba sempre estará aberto 
ao diálogo com qualquer representante da 
Assembléia Nacional de Cuba.

Respeitosamente, – Senador Eduardo 
Matarazzo Suplicy (PT/SP)

Então, reitero ao Sr. Embaixador Carlos Rafael 
Zamorra Rodriguez pedido para que possa tratar com 
todo respeito um Senador brasileiro, enviar esta carta 
e responder qual é a decisão de Cuba.

Reitero que a defesa que Dilma Rousseff fez acer-
ca dos direitos humanos ainda hoje, inclusive em sua 
entrevista no Palácio do Planalto ao lado do Presidente 
Lula, é inteiramente consistente com essa proposição, 
porque ela disse que, em outros países, iria defender 
os direitos humanos e a liberdade.

Hoje também quero aqui ressaltar, Sr. Presidente, 
o quanto nós, brasileiros, inclusive a própria Srª Dilma 
Rousseff, desaprovamos, condenamos a possibilidade 
de a Srª Sakineh ser apedrejada ou morta por qualquer 
meio inadequado e condenada pelas autoridades da 
justiça iraniana. É importante o apelo que todos faze-
mos para que ela não seja morta.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Magno Malta deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão San-
ta, 3º Secretário.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, 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 Magno 
Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Jefferson Praia, Srs. Senadores, Deputado 
Manato, ilustre Deputado do meu Estado, que machu-
cou o braço, quebrou a mão...

V. Exª é lutador de jiu-jítsu? (Pausa.)
Não. De boxe? (Pausa.)

Foi uma fatalidade!
...nobre Senador Valdir Raupp, reeleito, nobres 

Senadores, aqueles que nos assistem agora pela te-
levisão, pela TV Senado, que nos ouvem pela Rádio 
Senado, pelos meios de comunicação, Sr. Presidente, 
o que me traz a esta tribuna hoje, neste dia memorável, 
em que o Brasil, pela primeira vez na sua história, elege 
uma mulher presidente... Mas é um dia triste também 
para nós, porque foi o dia da posse, Senador Inácio 
Arruda, do suplente do Senador Tuma, saudoso Tuma, 
e muitas homenagens foram feitas a ele aqui, neste ple-
nário, a esse colega memorável, patrimônio do Brasil, 
exímio conhecedor da segurança pública. Mas o que 
traz a esta tribuna é o desejo de lembrar um pouco o 
processo eleitoral, Deputado Manato.

No processo eleitoral, Senador Inácio, no primeiro 
turno, todos nós estávamos empenhados, em nossos 
Estados, na eleição de companheiros, na eleição dos 
governadores. Nós, que estávamos do mesmo lado no 
Estado, Senador Inácio Arruda, ombro a ombro com o 
Senador Casagrande, nosso candidato a Governador, 
nosso querido Manato, candidato a Deputado Federal 
do PDT, lideranças do Estado, como o Prefeito Helder 
Salomão, o Prefeito João Coser, o Prefeito Neucimar 
Fraga, prefeitos da Grande Vitória, do interior, Prefei-
to Sérgio Vidigal, lideranças significativas de partidos, 
Nilton Baiano, Reginaldo Almeida, presidentes de par-
tidos se juntaram, desde os menores até os maiores... 
E, quando se integra uma coalizão para governar ou 
ganhar uma eleição, o PMDB tem de ficar do tamanho 
do menor partido, e o menor partido... O PMDB do meu 
Estado tem de ficar do tamanho do PV; o PV, do PCdoB; 
o PCdoB, do PR; e o PR, do PSC, porque há uma coa-
lizão para ganhar uma eleição e para governar junto e 
não se entende que, depois, eles sejam medidos pelo 
tamanho que têm do ponto de vista de filiados.

Ganhamos a eleição no primeiro turno. Empenhei-
me, de uma maneira muito forte, Senador, na campanha 
de Dilma Rousseff, e o fiz por crença, tão somente por 
crença, por acreditar no novo Brasil, neste Brasil que 
avançou em sete anos com o Presidente Lula, o Bra-
sil que eu quero para os meus netos, para as minhas 
filhas, o Brasil que eu quero, o Brasil dos pobres, da 
inclusão social, o Brasil que eu quero que continue.

Pois bem. Eu, no segundo turno, fui chamado 
para cumprir uma missão no País – e essa missão 
também me foi dada em 2002 –, dessatanizar a nos-
sa Presidente no segmento onde eu professo a minha 
fé, no segmento evangélico, a mesma missão que eu 
cumpri em 2002, quando satanizaram o nosso Presi-
dente Lula.

Sou avesso à discriminação, sou avesso a ata-
ques à honra das pessoas, até porque onde professo 
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a minha fé – e a Bíblia é minha regra de fé e prática 
– Salomão disse: “Com a medida com que medis vos 
medirão”. A Bíblia diz isto: “Tudo aquilo quanto quereis 
que os outros vos façam, façais vós também”. Quando 
você ataca uma pessoa de uma maneira irresponsá-
vel, sem conhecimento, é preciso, pois, que você se 
prepare, porque você será medido com a mesma me-
dida. Tenho visto tanta injustiça na vida de pessoas 
com a sua honra dilacerada, pessoas que terminam 
os seus dias, os melhores dias da sua vida longe da 
família, pessoas quebradas, humilhadas por serem 
discriminadas pela pele e pela fé que professam, Se-
nador Jefferson Praia. Também tenho visto pessoas 
que foram caluniadas no emprego, dentro da própria 
igreja, em algum lugar, caluniadas, Deputado Manato, 
que perderam a família, perderam o emprego, perde-
ram alguma coisa na vida, perderam a alegria de viver, 
pessoas mergulhadas na depressão. Sei que milhares 
de brasileiros que me ouvem hoje, que estão me ven-
do na TV Senado, milhares deles já foram vítimas de 
discriminação e de mentiras.

No processo eleitoral, os bispos católicos do 
meu Estado fizeram um documento, que era lido nas 
igrejas, nas missas, pelos padres, em que pediam aos 
católicos para não votarem em mim.

Será uma discriminação por causa da minha fé, 
da fé que eu professo, a fé evangélica?

Nós estamos em um País laico. E em um país 
laico, há que se respeitar a todos. A Constituição brasi-
leira diz, Deputado Manato, que temos que respeitar o 
hinduísta, o budista, que temos que respeitar o católico, 
que temos que respeitar o ateu, aquele que professa a 
fé afro. Mas eu também preciso ser respeitado.

Um homem público não pode ser votado pela fé 
que professa. Ele tem que ser votado pelo seu pas-
sado, pelo seu presente e por aquilo que ele propõe 
para a sociedade brasileira, Senador Valdir Raupp, e 
não pela sua confissão de fé.

Cometeram esse crime com a Dilma. Lamentavel-
mente, os nossos irmãos escolheram alguns pontos e 
começaram a atacar essa mulher. Os e-mails viraram a 
vedete dessa eleição. O ataque à honra das pessoas, 
e-mail que ninguém assina, e-mails sem anexo, do qual 
não se sabe a origem... Aí começaram a dizer muita 
coisa: “a Dilma Rousseff não pode ser Presidente por-
que falou que nem Jesus tira a vitória dela”, “não pode 
ser Presidente porque foi guerrilheira”, “essa mulher 
pegou em arma”, “essa mulher sequestrou”.

O único sequestro que conheço, na época da di-
tadura, foi feito pelo Gabeira, assim mesmo em sonho 
de uma juventude. Essa guerra empreendida por essa 
jovem Dilma Rousseff, nos anos difíceis de ditadura, 
por ela, pelo Serra... Nós não podemos esquecer as 

pessoas que participaram desta movimentação: o José 
Dirceu, o nosso querido – lá do meu Estado – Perly 
Cipriano, que gastou 11 anos da sua vida trancafiado 
numa cela suja, comendo marmitex em cima de vaso 
sanitário, e tantos outros que enfrentaram a ditadura 
militar, uns deportados; outros não, cassados: o pai 
do Arthur Virgílio,

Arthur Virgílio Filho – o Arthur Virgílio Neto é nosso 
companheiro, infelizmente nós não o teremos aqui –, 
e tantos que estão espalhados pelo Parlamento cujo 
nome eu poderia citar. Olha que aberração, Deputado 
Manato! Foi a luta dessas pessoas, por exemplo, que 
a mim orgulha muito.

Se não houvesse essa luta de enfrentamento, 
essa utopia de sonhar com um Brasil livre, pelo qual 
a Dilma lutou... Eu, filho de uma faxineira, lá do interior 
da Bahia, jamais teria chance de me tornar Senador 
da República sem a luta deles.

Ah, essa mulher é a favor de casamento homos-
sexual, essa mulher fez o PL nº 122, esse PL nº 122 
já foi votado, só falta ser sancionado. Nunca foi vota-
do. V. Exª sabe. Nunca foi votado. Nada de discriminar 
pessoas. Eu respeito demais, mas esse projeto de 
lei está eivado de inconstitucionalidades. E nós não 
podemos permitir, com todo o respeito. E nós preci-
samos respeitar, e não tem nada a ver nem com Lula 
nem com Dilma.

Começaram uma série de mentiras, de ataques 
à honra dessa mulher. Ela nunca disse isto: que nem 
Jesus tiraria a vitória. Eu me lembro que após o pro-
cesso eleitoral do primeiro turno eu vim para Brasília, 
estive com a Ministra Dilma, nossa candidata. Eu, Wal-
ter Pinheiro, o Rodovalho; sentado, ela na minha frente 
aqui, Deputado Manato. E ela dizia: tudo me fere, tudo 
me machuca demais, mas o que mais me dói, o que 
mais me sangra é dizer que eu falei que nem Jesus 
tiraria minha vitória.

De onde veio isto? Qual a origem disto? Infeliz-
mente, as pessoas espalharam isso no meio do nos-
so povo, pessoas simples, pessoas crédulas, pessoas 
doutas. Gente simples, humildes, que amam a família, 
que amam a Deus. E qualquer coisa que falem para 
elas, em que elas percebam que há uma ameaça, que 
está vindo alguma coisa contra princípios, essas pes-
soas se espinham e reagem.

E essa reação virou uma avalanche contra essa 
mulher. Quanta desonra, quanta ignomínia, quanta 
indignidade foram praticadas contra ela ao longo do 
primeiro e do segundo turnos.

Viajei este País, Senador, cruzei o País, com o 
Deputado Manato, Senador Valdir Raupp. Estive com 
ele lá em seu Estado. Havia reunião o dia inteiro, até à 
noite, com lideranças religiosas, falando à imprensa. Os 
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mesmos ataques sofria o candidato a governador. Os 
e-mails viraram vedetes, não é Senador Valdir Raupp? 
Ataque ao candidato a governador, ataque à candidata. 
Tive a oportunidade de colaborar. Mas a minha grande 
alegria é que aonde eu fui, Deputado Manato, aonde 
eu fui, tive a possibilidade de falar aos meus irmãos, 
da mesma confissão de fé. Marina é uma irmã nossa, 
Marina professa sua fé no segmento evangélico. Ela é 
crente de verdade. Marina anda com a Bíblia na mão. 
Mas, para votar em Marina, não era preciso justificar 
o voto dizendo: “Voto em Marina porque não voto em 
Dilma, porque Dilma é isso, é aquilo.” Voto em Marina 
porque....” Você tem de votar em Marina porque ela tem 
uma vida pública limpa, é proba, uma grande Senadora, 
tem história neste País, foi uma grande Ministra, ajudou 
Lula a construir essas políticas públicas de inclusão 
social no País. Então, não era preciso usar isso para 
justificar o voto em Marina e atacar Dilma.

Quando terminou o primeiro turno, tentaram trans-
ferir tudo da Marina para o Serra. Aí diziam assim: 
“Voto no Serra porque essa Dilma não tem condição 
nenhuma de ser Presidente. Essa mulher falou que 
nem Jesus tira a vitória dela.” Deveriam dizer assim: 
“Voto no Serra porque acredito no governo que eles 
fizeram oito anos antes de Lula, porque os oito anos 
de Fernando Henrique e de Serra foram maravilhosos, 
acredito nisso e por isso vou votar nele. Acredito no 
Serra como um homem probo, um homem decente e 
vou votar nele.” Mas diziam: “Não, vou votar no Serra 
porque essa Dilma é isso.” Ninguém tem que votar em 
ninguém, não é a confissão de fé, não é a confissão de 
fé que é o fator primordial. Até porque tenho carinho 
e amor por esses meus irmãos do segmento. Eu fui 
para essa cruzada pensando neles, porque estavam 
sendo enganados, estavam mentindo para eles; eles 
votaram nos Estados.

Qual é a confissão de fé do Anastasia, em Mi-
nas Gerais? Não é confissão de fé evangélica. E os 
evangélicos votaram nele. Votaram nele porque enten-
deram que era um grande gestor e tinha um projeto 
para Minas ou por causa da confissão de fé? Porque 
se fosse por causa da confissão de fé não poderia vo-
tar. Mas em Minas podia votar. Só não podia votar no 
País, na Dilma.

Aqui, Agnelo Queiroz é evangélico? Agnelo lê 
Bíblia? Agnelo anda em igreja? Qual é a confissão de 
fé do Agnelo? Não é evangélica, mas aqui podia votar. 
Só não podia votar na Dilma.

Qual é a confissão de fé da Roseana Sarney, que 
ganhou no primeiro turno? Não é confissão de fé evan-
gélica. Ela não vive com a Bíblia debaixo do braço.

Qual é a confissão de fé de Sérgio Cabral, no 
Rio de Janeiro? No entanto, tinha evangélicos votan-

do nele. Aliás, líderes religiosos, líderes evangélicos 
fizeram campanha para ele, no Rio, mas para Dilma 
não podia.

Qual é a confissão de fé de Renato Casagrande? 
Católico. Lá, podia votar. Os evangélicos podiam votar 
nele; só não podiam votar na Dilma.

Olha só que coisa desproporcional, descabida. E 
eu comecei a andar neste País exatamente para fazer 
os nossos irmãos enxergarem.

Uma outra coisa que disseram para não votar 
nela: o vice dela era satanista, o Temer. A Bíblia diz 
que tem dois espíritos no mundo: o espírito de Deus 
e o espírito do diabo. Não tem três. Ora, quem acei-
tou Jesus, aceitou; quem não aceitou, precisa aceitar. 
Só tem esses dois caminhos. Então, têm milhões que 
precisam aceitar no Brasil. Têm milhões que aceitaram 
e milhões que precisam aceitar.

Então, o Temer não está sozinho nesse negócio. 
Quem falou isto? E, aqui, eu preciso falar o nome: Daniel 
Mastral. Quem é esse rapaz? Escreveu um livro dizendo 
que era o filho do Temer. Isso é o fim do mundo.

Agora esse rapaz aparece numa revista cristã, 
que foi atrás dele, www.revistacristã.com.br, dando 
uma entrevista, desmentindo e dizendo que nunca 
falou isso. Mas isso ganhou o Brasil como verdade. 
Agora está desmentindo com a boca o que falou pelo 
cotovelo, porque quem fala pelo cotovelo é obrigado a 
desmentir com a boca.

Viajei este País e via os olhos dos meus irmãos 
em todos os lugares que eu passava, lideres, homens 
que deram a vida pregando o Evangelho, com 30, 40 
anos de ministério, chorando. Depois dizer assim: “Eu 
tenho que pedir perdão a Deus e a minha igreja de 
tanta besteira que eu falei”.

Nós precisamos votar em alguém não é pela 
confissão de fé. Ora, eu sou um homem publico, que 
professa fé evangélica. O Valter é um homem probo, 
honrado, que vai fazer falta ao Brasil aqui neste Se-
nado, que professa a fé católica. O Raupp professa a 
fé católica. Agora, nós somos evangélicos e gravamos 
no seu programa, não é Raupp?

Ora, com a sua confissão de fé, ninguém pode 
ser votado por isso. Temos homens probos na vida 
pública: hinduístas, budistas, espíritas, católicos. Eu 
fui discriminado porque professo fé evangélica no pro-
cesso eleitoral do meu Estado. Agora, quem escreveu 
que eu seria Senador foi Deus, então não tem quem 
faça campanha, quem escreva besteira, quem mande 
e-mail que vai apagar aquilo que Deus escreveu.

Então como é que ficam agora os pregadores do 
caos, que passaram esse processo todo eleitoral san-
grando esse ser humano, chamado Dilma Rousseff, 
indevidamente, publicamente, sem conhecer a verdade 
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dos fatos? Ora, para votar na Dilma não precisa ata-
car o Serra. Para dizer que o Brasil que eu quero é o 
Brasil do Lula, não preciso atacar Fernando Henrique 
na sua honra. Não preciso disso. Para dizer que meu 
Governador era Renato Casagrande, eu não tinha que 
atacar o meu amigo Luiz Paulo.

É amigo o tempo inteiro. Chegou o processo elei-
toral, agora eu vou sangrá-lo em praça pública? Olha, 
a boca que honra a Deus não desonra ninguém. Não 
dá para o sujeito ir para o púlpito honrar, ler a bíblia, 
fazer oração e, em algum lugar, falar em línguas estra-
nhas, irmão, e depois atacar a honra dos outros. Que 
história é essa?

E fizeram isso com essa mulher. Foi em nome 
e pelo senso de justiça, nosso querido Senador Je-
fferson Praia, que também vai fazer falta nesta Casa, 
que eu cruzei este Pais. Vinte e seis dias dentro de um 
avião, falando três, quatro vezes por dia no País intei-
ro, onde houve um mapeamento, onde essas coisas 
aconteceram com muita força. E eu fui desmistificar, 
desmistificar porque é uma inverdade.

Tem uma entrevista da mãe desse rapaz, esse 
que diz que o Temer é satanista, em que ela diz que 
está processando ele. A mãe processando ele! Ela 
disse: “Ele me desonrou, hoje eu tenho vergonha de 
ir á igreja. Ele me desonrou. Eu só fui mulher do pai 
dele. Nunca tive um outro homem”. Ele diz que é filho 
do Temer.

Olha onde é que nós chegamos! Então quer dizer 
que as minhas filhas, que professam a fé evangélica, 
amanhã elas não vão poder ser nada, porque vão sair 
e-mails contra elas. Ninguém mais pode fazer vida 
pública, porque se essa prática pega... O debate não 
é esse. O debate, Deputado Manato, é diferente. O 
debate é este: qual é o Brasil que eu quero e o Brasil 
que eu não quero.

Nós chegamos ao segundo turno e eram duas 
candidaturas: tu e tu, ele ou ela. Nós não estávamos 
trabalhando, ninguém estava lutando num processo 
eleitoral para eleger uma bispa para o Brasil, Sena-
dor Raupp, ou eleger um padre, ou eleger um pastor, 
ou eleger um bispo para o Brasil, uma papisa ou um 
papa. Nós estávamos lutando, trabalhando, discutin-
do ideias para eleger um Presidente para o Brasil, um 
programa para o Brasil.

Qual o país que eu quero? O que eu quero para 
as minhas netas, para as minhas filhas? Qual é o Bra-
sil que eu quero e o Brasil que eu não quero? O Brasil 
que eu quero eu sei, eu dizia a eles. Eu respondi isso 
para mim.

Então, você não tem que estar atrás da confissão 
de fé e dizer: não pode votar nessa mulher porque ela 
foi guerrilheira. E eu perguntava assim: então, quer 

dizer que o seu netinho, a sua filha que está sentada 
aí, de cinco anos de idade, no seu colo, essa menina 
não pode virar, um dia, governadora de Porto Alegre, 
porque ela é neta de pastor? Passou a vida inteira 
aprendendo sobre a Bíblia. Aí vão dizer nos e-mails 
que ela vai acabar com o carnaval, que ela vai fechar 
a Igreja Católica. O que fizeram com Neucimar Fraga, 
em Vila Velha: vai acabar com a Festa da Penha, vai 
acabar com a Procissão dos Homens. Isso não existe. 
Nós vivemos num país laico. Ninguém pode fazer isso. 
Nós precisamos respeitar.

Então, quer dizer, a luta de Dilma deu ao filho do 
lavrador, deu ao filho do pedreiro, da faxineira, como 
eu – a origem de V. Exª também é simples, que eu co-
nheço –, a possibilidade. Foi a luta deles.

Hoje, falar de José Dirceu é fácil. Falar de fulano é 
fácil. Eu não sou do PT. Eu sou do PR. Atacar a honra 
das pessoas, que têm uma história construída na luta 
em favor da liberdade deste País... É fácil esquecer a 
história dessas pessoas.

Então, não é esse o debate. O debate é: qual é 
o país que eu quero? O que eu quero eu sei, eu dizia 
a eles. O país que eu quero é o país do Lula. O país 
que eu quero é o país da Dilma, é o país da Marina, 
porque Marina lutou com ele anos da sua vida e pas-
sou quase sete anos no governo. Ajudou a construir 
todas essas políticas públicas.

Eu quero o Brasil de Dadá, minha mãe. Eu quero 
o Brasil do pedreiro. Eu quero o Brasil do filho do po-
bre, do negro. Eu quero o Brasil que tirou 30 milhões 
de brasileiros da miséria. Este é o Brasil que eu quero. 
Eu não quero mais o Brasil que tinha 40 milhões de 
irmãos nossos na miséria.

Esse é o único país que tem uma empresa, cha-
mada Vale do Rio Doce, que tira ouro do chão 24 ho-
ras por dia. Um país que tem ouro, um país que tem 
granito, um país que tem mármore, um país que tem 
peixe, um país que tem muita madeira, um país que 
tem café, que tem riquezas infindas, não há que se 
entender que este país ainda tenha 40 milhões de 
irmãos nossos abaixo da linha da pobreza. Trinta mi-
lhões foram tirados. O Brasil que tinha 40 milhões eu 
não quero. Eu quero o Brasil do Lula, que tirou 30 mi-
lhões de brasileiros da miséria e os inseriu no contexto 
que hoje a elite, que escreve nas colunas, chama de 
pobres emergentes.

É verdade, porque pobre no Brasil hoje, Sena-
dor, tem máquina de lavar em casa. Pobre no Brasil 
hoje tem microondas, compra biscoito recheado para 
os filhos. Pobre no Brasil hoje senta nas praças de 
alimentação. Os aeroportos estão cheios e estão via-
jando de avião, porque está tão barato quanto viajar 
de ônibus. Esse Brasil eu quero. Eu quero o Brasil das 
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vinte novas universidades federais que o Lula construiu 
em sete anos, esse Brasil eu quero. O Brasil das 214 
escolas técnicas.

Era proibido no velho Brasil fazer escola técnica 
no governo Fernando Henrique Cardoso, e ele é um 
doutor. Ora, esse Brasil eu não quero. Era proibido, ti-
nha um decreto proibindo fazer escola técnica. Como 
é que você classifica mão de obra, como é que tem 
inserção no mercado de trabalho, se a mão de obra 
não for qualificada? Então, quer dizer que os filhos do 
pobre, sem escola técnica, tem que morrer ajudante 
de pedreiro, lavando carro, como flanelinha, pegando 
enxada, porque não tem como qualificar para o mer-
cado de trabalho.

Então, o Brasil que quero é o Brasil das 214 es-
colas técnicas feitas pelo Lula. Eu quero o Brasil que 
pagou US$15 bilhões ao FMI e nos tirou da humilha-
ção. O Brasil que eu quero é o Brasil do Lula que tirou 
15 milhões de irmãos nossos do escuro, que fez o Luz 
para Todos, que fez Caminhos do Campo. O Brasil que 
quero, Senador, é o Brasil que avançou, que firmou os 
pilares da economia, que recebeu respeito mundial e 
continua recebendo. O Brasil que eu quero é o Brasil 
do ProUni, é o Brasil da universidade do negro.

E sabe o que mais me encanta nisso? É que 
esses intelectuais todos tinham dez dedos na mão, 
generais intelectuais. Depois veio a anistia, depois 
tivemos o primeiro homem eleito, o Sarney, com a 
morte de Tancredo Neves, nosso querido Presiden-
te Sarney. Sarney é tão intelectual que é imortal. Eu 
também já fui imortal porque, até 1992, eu não tinha 
onde cair morto. Mas imortal de tão intelectual que é! 
Depois veio o Collor, imortal, um jovem intelectual de 
Alagoas. Depois veio Dr. Itamar. Depois veio Dr. Fer-
nando Henrique Cardoso. Doutor mesmo! Não fez uma 
universidade! Proibiu escola técnica! E esse tinha dez 
dedos intelectuais na mão.

Para mim, Deputado Manato, a melhor história, 
a mais bonita página da educação do Brasil, Senador 
Raupp, foi escrita por um semi-analfabeto que só tem 
nove dedos na mão, que é o Presidente Lula!

O sujeito pode não gostar dele, achar que ele é 
feio, que ele engordou demais, a barba ficou branca 
muito rápido, qualquer coisa. Agora, uma coisa não dá 
para esconder: que este País avançou, que este País 
não é mais o mesmo.

A crise internacional pegou os países de primeiro 
mundo de frente e pegou-nos de lado. Fomos os últimos 
a entrar e os primeiros a sair, porque os fundamentos 
da economia estão sólidos.

O Brasil que eu quero é este: Minha Casa, Minha 
Vida. Manato, se mãe estivesse viva, chamaria Lula 
de “meu filho”. Lá, Deputado José Carlos, minha mãe, 

faxineira, em Itapetinga, no prédio escolar Dr. José Vaz 
Espinheira, minha mãe limpava chão e fazia merenda 
para as crianças. Nós nunca tivemos uma casa, Depu-
tado! Nós morávamos lá em cima, num bairro chamado 
Rola-Pote. O mais simples bairro da cidade.

Ah! Quem dera tivesse o Programa Minha Casa, 
Minha Vida! Quem dera tivesse! Não havia um progra-
ma desse.

O Brasil que eu quero não inclui privatização. Eu 
quero o Brasil do Lula sem privatização. O Brasil que 
eu quero não tem programa para salvar banco, em vez 
de salvar pobre.

Este é o Brasil que eu quero: o Brasil do Lula! 
Eu quero o Brasil seu, eu quero o Brasil do Praia, eu 
quero o Brasil do Manato, eu quero o Brasil do nosso 
querido Valtinho, que vai fazer uma falta medonha, 
principalmente para mim.

É sobre isto que a gente tem que refletir: sobre o 
Brasil que eu quero e o Brasil que eu não quero. Não é 
tentar fazer uma campanha desmoralizadora, em cima 
da figura de uma pessoa, de forma acintosa, contra sua 
honra, contra sua moral, espalhando e-mails, gravando 
vídeos. Fico com vergonha: líderes gravaram vídeos, 
contando, metendo medo no povo evangélico, dizendo 
que vai acontecer aquilo que já aconteceu. Por exem-
plo, a liberdade das Igrejas no Código Civil, no nosso 
primeiro ano aqui. Era o nosso saudoso que estava 
por aqui, Valtinho. Você não estava aqui ainda. Era o 
Ramez, quando mudamos e emendamos o Código 
Civil, que passou 22 anos para ser promulgado. Foi 
promulgado, colocando as religiões no mesmo pata-
mar de um clube de futebol, de uma escola de samba. 
É o fim do mundo!

Aqui, quebramos todos os interstícios. Uma emen-
da que começou com o Pinheiro, lá na Câmara, veio 
para cá; em 29 dias, votamos, com a ajuda de todos 
os líderes: líderes espíritas, líderes católicos, líderes 
evangélicos. Todos. E, no dia da promulgação, lá no 
salão, lotado, o Lula, olhando para todo mundo, para 
todos os líderes evangélicos, – inclusive, esse pastor 
de Curitiba, que gravou esse vídeo, metendo medo em 
todo mundo, estava sentado na frente – o Lula olhou 
para todos e disse:

“Pois é! Vocês passaram a vida inteira dizendo 
que eu não podia ser presidente, porque eu ia fechar 
as igrejas. Pois Deus me deu o privilegio, Deus que 
escreve certo por linha tortas – usou essa frase –, para 
eu, Lula, assinar a liberdade das igrejas.” E assinou. 
Não tem mais essa história... O que é isso? Isso já foi 
vencido lá atrás! Agora, vai debitando na conta das 
pessoas, de forma irresponsável, para buscar voto, 
fazendo um trabalho eleitoreiro e nojento.
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Eu cruzei este Brasil com muita satisfação, porque 
pude esclarecer a cabeça de muitos irmãos nossos, 
de muita gente simples, pelo interior, nas captais. Eu 
pude demonstrar a verdade de tudo isso, até porque 
estou neste Parlamento e dou graças a Deus, porque 
tenho um mandato visível. O Brasil me vê, o Brasil vê 
o meu mandato, o Brasil vê a minha luta. E tudo o que 
eles colocaram, conheço com muita profundidade. E 
fui dizer a eles qual é o Brasil que eu quero.

Eu tive o privilégio de, no dia 3, votar; e, às 5h 
da tarde, ver este País dizer que o Brasil do Lula tem 
que continuar. O Brasil do povo de Macarani tem que 
continuar, o Brasil do povo da Bahia tem que continuar, 
dos pobres da Amazônia. Oitenta e tantos por cento 
na Amazônia! Quando V. Exª falou isso aqui, eu gelei! 
Sabe por quê? Porque meu Estado, há 8 anos, estava 
quebrado, Deputado José Carlos. Estava quebrado o 
Espírito Santo, não é, Manato? Arrebentado, Deputado. 
Fernando Henrique, em 8 anos, foi ao Espírito Santo 
por 15 minutos e ficou no pátio da Aracruz Celulose. 
Nunca fizeram nada pelo meu Estado. Arrebentados, 
fomos até o Lula – eu era o coordenador da bancada –, 
quando o Lula estava começando o governo. Pedimos 
a ele para antecipar os royalties do petróleo para salvar 
o Estado. E o Lula, começando o Governo, chamou 
o Ministro das Minas e Energia, para ver o que fazia, 
porque essa coisa de petróleo é com o Ministério das 
Minas e Energia. O Ministro, entendendo a nossa si-
tuação, antecipou 400 milhões para o Espírito Santo. 
Sabem quem era o Ministro? Dilma Rousseff! E ela 
perdeu no meu Estado. Fico triste com isso.

O Lula tirou, no meu Estado, 200 mil famílias da 
miséria. Os pobres e emergentes que visitam os sho-
ppings centers têm máquina de lavar em casa.

Fico pensando e dizia aos líderes, aos religiosos, 
que eu ia aos congressos, aos encontros e olhava os 
estacionamentos. Há doze anos, só se via Brasília velha, 
Passat velho, Monza velho. Hoje, vê-se carro brilhando, 
porque prestação de carro mil, zero, é R$250,00.

O que ele fez pelo meu Estado? O Lula foi ao 
Espírito Santo 12 vezes, Senador. Doze vezes! Tudo 
o que o Governador Paulo Hartung quis, tudo de que 
necessitamos, o Lula fez. Agora, o que mais me res-
sente é ver autoridades do Estado, que podiam sair 
dizendo isto para o povo, chamando prefeito, chaman-
do vereador para dizer a eles: “O Luz para Todos não 
é programa estadual; é federal; o Minha Casa, Minha 
Vida é federal; Caminhos do Campo é federal, não é 
estadual. Foi o Lula!” Infelizmente, não o fizeram.

E, com todo o respeito que tenho ao Serra, ele 
ganhar no meu Estado e a Dilma perder, fiquei muito 
triste. É não reconhecer as 12 escolas técnicas que 
foram para o Espírito Santo. Você sabe que, das 214 

do Brasil, 12 foram para nós. Sabe por quê? Por que 
quem criou a frente parlamentar em favor do ensino 
profissionalizante e foi um dos autores da lei, orientado 
pelo Cristovam, para derrubar a resolução do Presi-
dente Fernando Henrique, proibindo escola técnica, foi 
o prefeito de Vila Velha, Neucimar Fraga, que era De-
putado Federal. Para lá, levamos 12; das 214 escolas, 
levamos 12. Doze para o Espírito Santo, um Estado de 
78 Municípios. E ela ainda perdeu lá.

Por que isso? Porque criou-se contra ela tanta 
coisa ruim, mentiram tanto contra essa mulher! Diziam 
assim: “Eu vou votar no Serra, porque essa mulher é 
isso e isso.” Deveria ser assim: “Vou votar no Serra 
porque agradeço muito o que eles fizeram pelo Espí-
rito Santo. Eu sou muito grato ao que eles fizeram pelo 
meu Estado. Por isso, vou votar.” “Vou votar nele porque 
essa Dilma... Vou votar nele porque essa Dilma...” Todo 
lugar era isso! Minha tristeza foi essa.

Viajei ao País inteiro. Cumpri uma missão. Eu ti-
nha que estar hoje aqui, fazendo este relatório.

No domingo, às 20h05, o Brasil conhecia a pri-
meira mulher Presidente deste País. Uma mulher pre-
parada, que tem uma história de luta, que vai dar 
continuidade a todos os programas do Lula e que vai 
melhorá-los. Vai melhorá-los! Tem obrigação disso. A 
mulher que gestou o PAC! Eu via tanta propaganda di-
zendo: “Fizeram o PAC, mas só conseguiram realizar 
30%.” Mas 30% do PAC é mais do que 100% daquilo 
que eles não fizeram. Ela vai fazer muito mais.

Fiquei muito emocionado por estar ao lado dela 
no seu primeiro discurso como Presidente eleita da 
Nação brasileira. E, certamente, ao lado da experi-
ência do Raupp, campeão de voto, lá no seu Estado, 
junto com o Marinha, seus parceiros e as pessoas de 
bem, elegeram Confúcio governador, em uma batalha 
insana que travaram contra ele e contra vocês. Mas 
Deus deu a vitória.

Aqui, estaremos na base da nossa querida Presi-
dente Dilma Rousseff, para ajudar a avançar, Deputado 
José Carlos, baiano, este Brasil que todos queremos. O 
Brasil de João, de Maria e de Pedro; o Brasil do pedreiro, 
do serralheiro. Aliás, está faltando pedreiro, serralheiro, 
está faltando engenheiro civil, está faltando mestre de 
obras no Brasil, porque aqueceu-se tanto a construção 
que está faltando esse tipo de mão de obra.

Vamos estar aqui para dar sustentação a ela, 
para dar continuidade a esse novo Brasil, a esse novo 
País.

Fui Senador, fui Deputado, para poder abraçar e 
desfazer uma mentira que estava na cabeça dos meus 
irmãos mais simples. E, pelo meu senso de justiça, 
ninguém pode ser atacado na sua honra sem poder 
se defender. Um e-mail contra a sua honra, Deputado? 
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Que origem, quem escreveu, quem é esse covarde 
que não assina? Como é que você se defende? E ela 
chegou a uma situação em que ela ia se defender e 
piorava! Para ficar calada, ela estava errada. Chegou 
a uma situação em que ela ia se defender e ficava 
pior, e a gente, que tem bom senso, tinha que tomar 
uma decisão.

Acho que qualquer um pode tomar a decisão que 
quiser. Parabéns a quem votou no Serra; parabéns a 
quem votou no Luiz Paulo, no meu Estado; parabéns 
a quem votou na esposa do Roriz aqui; parabéns a 
quem votou no Agnelo.

A gente não escolhe as pessoas pela sua profis-
são de fé, nem pela sua confissão de fé. Não queremos 
estabelecer, num País que já é laico, uma guerra reli-
giosa desnecessária, sem responsabilidade, em que 
tiramos de nós mesmos a possibilidade de chegar a 
algum lugar.

Encerro meu pronunciamento dizendo o que a 
Bíblia diz: “Com a medida com que medis vos medi-
rão, e tudo quanto quereis que os outros vos façam, 
façais vós também.”

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Presi-

dente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– V. Exª tem a palavra.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, em 
primeiro lugar, apresentar à Mesa um requerimento 
para um voto de felicitação à Rede Paranaense de 
Comunicação (RPC TV), que completou 50 anos, le-
vando a quase 3 milhões de domicílios do Paraná a 
programação da Rede Globo de Televisão, por meio de 
oito emissoras afiliadas: Curitiba, Londrina, Maringá, 
Foz do Iguaçu, Cascavel, Ponta Grossa, Guarapuava 
e Paranavaí.

Parabenizamos a RPC TV pelo pioneirismo nas 
telecomunicações, por fixar o Paraná na história bra-
sileira e pela participação na vida dos paranaenses, 
uma participação que não se resume à entrada nos 
lares, mas à interação com a população na sua reda-
ção móvel, que tem visitado as diversas regiões que 
desenham o território paranaense.

Parabenizamos também a RPC TV por registrar 
passagens tão expressivas, como o nascimento do 
primeiro bebê de proveta brasileiro, nascido em São 
José dos Pinhais, em 1984 – um marco na história e 
na medicina nacional que a RPC, Rede Paranaense 
de Comunicação, acompanhou em todas as fases. 
Agradecemos por haver documentado a emocionan-
te passagem do Papa João Paulo II por Curitiba – um 

momento de devoção plena do povo paranaense, que 
encheu as ruas da sua capital.

Pelo transcorrer desses 50 anos de valorização 
do cidadão paranaense, é justo que o Senado Federal 
manifeste-se, felicitando a Rede Paranaense de Comu-
nicação, em seu cinquentenário, por uma trajetória de 
exemplo e modelo de serviço à sua comunidade.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, também requei-
ro um voto de felicitação ao jornal Diário do Noroeste, 
de Paranavaí – PR, pelo transcurso de seu 55º aniver-
sário, comemorado no dia 23 de outubro passado.

Estão de parabéns tanto o Diário de Paranavaí 
quanto a sociedade paranavaiense, que tem nesse 
importante veículo de comunicação um jornalismo 
pautado pela ética, pela qualidade e pela acentuada 
preocupação de bem informar. Tudo isso é lastreado 
no significativo histórico de empreendedorismo de seu 
fundador e diretor-geral, Euclides Bogoni.

O Diário de Paranavaí foi fundado em 1955, re-
gistrando em suas páginas, desde então, a história da 
região. Dessa forma, o veículo desenvolveu, no decor-
rer dos anos, seu parque gráfico, chegando aos dias 
de hoje modernizado e realizado por profissionais da 
mais elevada qualificação, em compromisso direto com 
a melhor informação.

Concluindo, Sr. Presidente, num momento em que 
a imprensa escrita assume papel estratégico para o co-
nhecimento do cidadão acerca das questões nacionais, 
é meritório que o Senado Federal destaque o Diário 
do Noroeste, de Paranavaí, Paraná, como modelo de 
veículo de comunicação, plenamente engajado que está 
na relevante causa do progresso nacional.

Agradeço, Sr. Presidente, mas são votos de aplau-
so para dois veículos de comunicação da mais alta im-
portância no Paraná e também no Brasil, sem dúvida 
alguma: Rede Paranaense de Comunicação (RPC TV), 
50 anos, com tantos trabalhos prestados ao Estado e 
ao Brasil, e ao Diário do Noroeste, de Paranavaí, que 
completa 55 anos, numa área de comunicação que é 
tão essencial para divulgar e disseminar informação, 
aproximar as pessoas e ser um veículo, também, de 
crescimento e de liberdade, a favor dos anseios da 
região de Paranavaí e de todo o Paraná.

Eu encaminho à Mesa os requerimentos, então, 
Sr. Presidente, e agradeço a deferência de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Senador Flávio Arns, as solicitações de V. Exª serão 
atendidas conforme o Regimento.

Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 
844, de 2010, de iniciativa do Conselho do Diploma 
Mulher-Cidadã Bertha Lutz, solicitando a prorroga-
ção do prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 2, de 
2001, do Senado Federal, para que a Mesa do Senado 
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possa, até o dia 1º de dezembro deste ano, receber o 
encaminhamento de indicações à 10ª Premiação do 
Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – Concedo a palavra ao nobre Senador Valter 
Pereira.

Senador Inácio Arruda, se V. Exª quiser...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Não. Ouviremos S. Exª com satisfação. O Regimento 
manda ouvir um inscrito e um Líder. Eu estou inscrito 
como Líder, mas...

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Agradeço a compreensão de V. Exª. V. Exª era 
o Líder inscrito.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
(...) desde que cheguei, V. Exª está aí e o Senador já 
estava aqui, na expectativa dessa fala.

Para mim, é muita satisfação poder ouvir V. Exª, 
que conduz a inovação de um dos instrumentos jurí-
dicos mais importantes do País, que é o novo Código 
de Processo Civil.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Muito obrigado pela compreensão de V. Exª, 
Senador Inácio Arruda.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado.

Eu gostaria de ressaltar a V. Exª, Sr. Presidente, 
que é uma honra muito grande despertar a atenção 
de um Senador da estirpe de Inácio Arruda. Portanto, 
só posso agradecer a V. Exª o prestigiamento deste 
momento importante para mim.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, depois de 
uma campanha rica de dossiês, de intrigas e de pro-
messas, terminou o segundo turno e começou a ser 
escrita uma nova página na história deste País pelas 
mãos da Presidente eleita, Dilma Rousseff, auxilia-
da por seu vice, Michel Temer, que representou nes-
sa chapa o meu partido, o PMDB. É verdade que as 
maledicências roubaram a cena tanto dos noticiários 
como da propaganda eleitoral realizada no rádio e na 
televisão, mas é preciso reconhecer as virtudes que 
resultaram desse importante embate.

Por sua própria natureza, a campanha presiden-
cial fez com que o Brasil fosse passado a limpo. Nesse 
sentido, é de se realçar o extraordinário tempero que 
foi adicionado a esses debates por nossa colega, a 
ilustre Senadora e ex-Ministra Marina Silva. Autêntica 

militante das causas ambientais, ela foi uma espécie 
de luz amarela que conseguiu mostrar os riscos de um 
modelo econômico predatório. E o mais importante de 
tudo, Sr. Presidente: a sua pregação encontrou eco na 
sociedade. Os quase 20 milhões de votos amealhados 
por uma candidata de tão modesta estrutura financeira 
e partidária sinalizaram que a sustentabilidade é uma 
exigência muito maior do que se supunha antes.

Da mesma forma foi a contribuição do ex-Gover-
nador José Serra. Como candidato de oposição, abriu 
as vísceras do Governo, mas – e isso foi um dado mui-
to importante – conteve aquela exorcização do Estado 
na economia. Sua conduta deve até ter contrariado 
parceiros que fizeram das ideias neoliberais, espe-
cialmente da dogmática privatização, uma panaceia 
de todos os males. Serra até parecia um estranho no 
ninho tucano, mas, na verdade, acabou sintonizando-
se com a maioria que prefere um modelo capaz de 
conciliar o fortalecimento da iniciativa privada com a 
função indutora do Estado na economia e no processo 
de desenvolvimento.

Por sua vez, a candidata eleita, Dilma Rousseff, 
fez uma brilhante, uma extraordinária estreia eleito-
ral. Alicerçada num grande arco de 10 partidos políti-
cos encabeçados todos pelo PT, sua candidatura foi 
turbinada por siglas como o PMDB, o PDT, o PSB e 
o PCdoB, do meu amigo Inácio Arruda. O generoso 
horário de rádio e televisão que conquistou deu-lhe 
o tempo necessário para capitalizar as realizações 
do atual governo e, sobretudo, para estabelecer uma 
comparação entre as correntes econômicas adotadas 
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo 
Presidente Lula. Dilma soube fazer de forma exemplar 
esse cotejo. Com isso, conquistou a confiança para se-
guir a opção pelo social, realizar um desenvolvimento 
sustentável e garantir a personalidade do Brasil nas 
relações internacionais.

No entanto, a candidata petista não navegou ape-
nas nas virtudes do Presidente Lula. Ela foi compelida 
a atravessar também duras turbulências, turbulências 
que, certamente, a amadureceram. Um de seus gran-
des desafios será distinguir as simples maledicências 
eleitorais das críticas fundadas, daquelas que real-
mente reclamam atitudes, daquelas que preconizam 
mudanças.

De certa forma, a sociedade já está conseguin-
do separar o joio do trigo. A prova disso foi o pífio re-
sultado da exploração da religiosidade na campanha 
eleitoral, com enfoque na questão do aborto. Questão 
esta que foi, hoje, enfrentada por outro colega, pelo 
Senador Magno Malta, que, sendo evangélico, sendo 
um prócer evangélico, deixou claro para todos nós 
aquilo que a sociedade conseguiu entender também: 
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que a religião e a política não caminham necessaria-
mente juntas.

O pífio resultado dessa exploração da religiosi-
dade nesta questão do aborto simplesmente acabou 
anulando um pouco do brilho da campanha, porque 
questões fundamentais deixaram de ser discutidas, 
de serem enfrentadas, em razão dessa discussão. 
Nenhum tema se afigurava mais distante das priori-
dades do povo do que esse. A despeito disso, quanto 
tempo não se perdeu na discussão de tema que se-
quer pode ser decidido lá pelo Planalto? Quanto tem-
po não se perdeu na discussão de um assunto que 
só pode ser enfrentado aqui no Legislativo, através 
de mudanças profundas no ordenamento jurídico do 
País? Todos nós sabemos da proteção constitucional 
e da proteção legal que esses temas enfrentam e que 
só podem ser deslindados com medidas tomadas pelo 
Congresso Nacional.

Curiosamente, o que os políticos não deram conta 
de entender, a população conseguiu tranquilamente. 
Tanto compreendeu que, apesar da extraordinária re-
ligiosidade do nosso povo, o veredicto que ele deu, a 
decisão que ele tomou obedeceu a outros impulsos. 
Obedeceu ao julgamento de resultados da economia 
e da política social adotada pelo Presidente Lula.

Em que pesem as virtudes dos debates havidos, o 
que me intrigou, entretanto, Sr. Presidente, foram ques-
tões que deixaram de ser discutidas, que deixaram de 
ser enfrentadas ou que foram enfrentadas com timidez. 
Na questão da criminalidade, por exemplo, focalizou-se 
a fronteira como porta de entrada das drogas e das ar-
mas. Diagnóstico correto que exige atenta e implacável 
vigilância, atenta e implacável repressão. Aqui desta 
tribuna temos feito pronunciamentos constantes sobre 
isso. E é preciso reconhecer que o atual Governo tem 
avançado significativamente nessa direção, valendo-
se de tecnologias, valendo-se de investimentos em 
pessoal, de qualificação, como podemos atestar, por 
exemplo, o desempenho da Polícia Federal no combate 
a esses males. Até uma aeronave não tripulada está 
sendo testada hoje para fazer esse controle. E, com 
certeza, é mais uma tecnologia que vai estar em ope-
ração permanente para o combate desse flagelo.

Entretanto, Sr. Presidente, não basta prender o 
traficante. É preciso fazê-lo cumprir a pena. E aí co-
meçam os problemas. O primeiro deles: os direitos dos 
delinquentes têm sido muito mais protegidos do que 
os direitos da sociedade. Isso vem acontecendo em 
razão de prerrogativas que dispõem sobre a maiori-
dade penal, o limite da pena, a progressão da pena. 
Enfim, matérias legislativas que enfrentam paradigmas 
e que precisam ser discutidas em toda a sociedade, 
porque esses benefícios decorrem de um ordenamento 

jurídico irreal, construído sob padrões culturais de um 
passado remoto. É um ordenamento que exige pro-
fundas mudanças, não só em normas mas sobretudo 
em paradigmas, porque sem mudar os paradigmas 
não vamos conseguir mudar as normas também. São 
mudanças que teremos de enfrentar na Constituição 
e teremos de enfrentar na legislação.

Outra questão que foi tratada apenas na super-
fície foi a da saúde pública. Nesse quesito, os dois 
finalistas prometeram ampliar a rede física, espalhan-
do policlínicas e hospitais regionais, ou disseminando 
maternidades, além de garantia de aumento de recur-
sos para a saúde. Entretanto, nenhum deles entrou na 
discussão do Sistema Único de Saúde, introduzido pela 
Constituinte de 88. Embora recheado de virtudes, a 
universalidade trazida com a adoção do SUS tem re-
velado inúmeros defeitos que exigem análises, estudos 
profundos e sobretudo mudanças. Antes, uma unidade 
de saúde era o abrigo do trabalhador que precisava de 
socorro ou de qualquer pessoa que não tinha como 
pagar o tratamento que necessitava. Hoje, além de 
atender esses necessitados, ela tornou-se fornecedora 
de remédios caros para quem tem poder aquisitivo de 
adquiri-los com os próprios recursos.

O certo é que a União decidiu por um modelo 
universalista, que a todos iguala, mas extremamente 
oneroso. E transferiu o grosso dessa conta para Esta-
dos e Municípios pagarem. Hoje é assim: Estados são 
obrigados a aplicar 12% e Municípios, 15% de suas 
receitas, dos seus próprios impostos, na área de saú-
de. E a União, que instituiu essa responsabilidade, não 
está subordinada a quaisquer quantitativos.

Por uma questão de justiça, é necessário con-
signar que não foi o atual Governo que se esquivou, 
não foi o atual Governo que se furtou a esse encargo. 
Mas essa omissão inquestionavelmente será debitada 
na conta da Presidente Dilma Rousseff. Portanto, esse 
debate ela vai ter que travar doravante, embora não o 
tenha enfrentado de forma ampla na campanha eleito-
ral, até porque, sendo elevados demais para Estados e 
Municípios os encargos a que me referi, muitos deles 
vêm maquiando os gastos, introduzindo despesas es-
tranhas à saúde, a fim de simular o cumprimento des-
sas obrigações. E para comprometer mais ainda, são 
fixados preços irrisórios para exames, procedimentos 
médicos e internações, comprometendo a qualidade 
do tratamento e estimulando a fraude. Hoje, é incal-
culável o volume de fraudes cometidas no Sistema 
Único de Saúde.

O desafio, portanto, da nova Chefe de Governo 
é um desafio de opção. É preciso definir claramente 
se mantém um sistema universalista de tamanho cus-
to, de tamanha precariedade, ou se adota um modelo 
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mais realista e eficiente. Manter o status quo, manter 
a situação do jeito que está é que não pode, porque 
essa é a pior solução.

Se essa discussão foi tímida na campanha, com 
certeza exigirá ousadia do Governo da Presidente Dil-
ma Rousseff. Seus desafios, entretanto, não param 
por aí. Na Previdência Social, aposentados reclamam 
perdas crônicas, que têm encontrado aqui ressonân-
cia durante toda a Legislatura. Produtores rurais e am-
bientalistas enfrentam contenciosos para demarcar a 
sustentabilidade.

No entanto, não foi apenas a superficialidade das 
discussões desses e de outros assuntos pelos candi-
datos à Presidência que me chamou a atenção nesta 
campanha. Futuros legisladores também se esquivaram 
de incursões mais ásperas nessa campanha. O que 
menos ouvi nas pregações de candidatos a deputado 
e senador foram questionamentos sobre legislação ou 
compromisso de criar ou mudar normas jurídicas. Nem 
no campo penal, nem na esfera comercial e tampouco 
nos critérios distributivos dos recursos públicos ouvi 
propostas nesse sentido. Candidatos que já exerciam 
mandatos disputavam o título de quem tinha mandado 
mais dinheiro para Municípios e Estados, confundindo 
a função legislativa com as atribuições do Poder Exe-
cutivo. Obras construídas com recursos de emendas 
orçamentárias de uns parlamentares eram apresen-
tadas como realizações de outros. Enquanto candida-
tos disputavam a paternidade dos recursos federais, 
os eleitores deixavam de saber o que eles tinham 
feito ou pretendiam fazer enquanto legisladores para 
melhorar a segurança, a saúde, a educação, o meio 
ambiente, etc. A verdade é que esse tipo de embuste 
acaba produzindo resultados, apesar de se constituir 
verdadeiro estelionato eleitoral. Muito provavelmente 
porque a força do nosso regime presidencialista acaba 
fragilizando o vigor do Poder Legislativo.

De qualquer forma, todo debate eleitoral traz opor-
tunas reflexões e reacende esperanças. E o discurso 
da Presidente Dilma Rousseff logo após a proclama-
ção dos resultados deu todos os motivos para levantar 
as expectativas do primeiro governo a ser comandado 
por uma mulher em nosso País. Foi determinada na 
meta de erradicar a miséria, generosa ao estender a 
mão aos vencidos, ética ao descompromissar-se com 
virtuais desvios e sincera ao anunciar que vai bater à 
porta daquele que lhe deu vida política para socorrer-
se das dificuldades. Mais do que o reconhecimento 
da população ao Presidente Lula, esse extraordinário 
vulto da história política contemporânea, a vitória de 
Dilma é o rompimento de grandes preconceitos que 
ainda aprisionam as potencialidades da mulher no 
Brasil e mundo afora.

Por tudo isso, quero felicitá-la pela vitória, bem 
como ao seu parceiro Michel Temer, e desejar que sua 
profissão de fé se transforme em um itinerário seguro, 
capaz de transformar em realidade as esperanças de 
milhões e milhões de brasileiros.

Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado pela 
tolerância de V. Exª, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Quero agradecer, mais uma vez, ao Senador Inácio 
Arruda, que seria o próximo orador, por conceder sua 
vez ao nobre Senador Valdir Raupp.

O Senador Valdir Raupp tem a palavra.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria, da mes-
ma forma, agradecer ao Senador Inácio Arruda, que, 
gentilmente, cedeu a vez ao Senador Valter e, agora, 
a mim. Eu teria a opção de falar pela Liderança da 
Maioria, como inscrito, mas agradeço imensamente 
ao Senador Inácio Arruda por ter permitido que eu 
falasse primeiro.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Senador Valdir Raupp, permita-me interrompê-lo, 
apenas para prorrogar a sessão por mais 30 minutos. 
Muito obrigado.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente, eu já estive aqui há duas semanas, durante 
o segundo turno, agradecendo a eleição do primeiro 
turno, quando o povo de Rondônia mais uma vez me 
concedeu a vitória, consagrando-me o Senador mais 
votado da história do nosso Estado. Obtive uma vo-
tação recorde, histórica. Mas este mandato devo ao 
povo de Rondônia, assim como o primeiro, que estou 
concluindo até o final do mês de janeiro. Este segundo 
mandato também pertence ao povo do meu Estado. 
Farei de tudo para retribuir, em forma de trabalho, de 
muito trabalho – foi isso que preguei durante toda a 
minha campanha –, da mesma forma como fizemos 
nesse primeiro mandato, talvez até dobrando o em-
penho e o trabalho, porque a votação foi maior, já que 
obtive mais do dobro dos votos do primeiro mandato 
neste segundo mandato.

Como eu, a Deputada Federal Marinha Raupp, 
minha esposa, que já vai para o quinto mandato, obte-
ve uma votação recorde. Ela fez sozinha o coeficiente 
eleitoral, com mais de cem mil votos para Deputada 
Federal. Foi a terceira mais votada do Brasil, propor-
cionalmente. Esse também é o reconhecimento do seu 
trabalho. Ela se tem dedicado quase exclusivamente ao 
trabalho pela população do Estado de Rondônia.

Então, digo isso em meu nome, em nome da De-
putada Federal Marinha Raupp e do nosso Governador 
eleito, Confúcio Moura, que, no primeiro turno, também 
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obteve uma votação muito forte, com 44% dos votos, 
tendo sua vitória consagrada no segundo turno, com 
quase 60%. É um político experiente, é um médico e foi 
Secretário Estadual da Saúde. Foi Deputado Federal 
por três mandatos consecutivos, batendo recorde de 
votação também quando esteve na Câmara. Depois, 
foi eleito e reeleito Prefeito da cidade de Ariquemes, 
a terceira cidade de Rondônia. Foi reeleito com 74%, 
num reconhecimento do seu trabalho como Prefeito 
no primeiro mandato. E, agora, enfrenta esse desafio 
de governar um Estado ainda em formação, que é o 
Estado de Rondônia.

O povo de Rondônia disse que não queria mais 
o modelo de governo atual, que queria mudança. As 
baixarias que a Ministra Dilma sofreu no processo na-
cional, nosso candidato e nós também as sofremos. Eu 
mesmo, depois de eleito, sofri muitos ataques, ataques 
injustos, mas isso não mudou a opinião do eleitor. As-
sim também Confúcio sofreu.

Senador Arruda, parece que tentaram copiar no 
plano estadual a boataria, os ataques que fizeram à 
Ministra Dilma e ao Presidente Michel Temer, levando 
até pessoas de fora de Rondônia para lá para atrapa-
lhar. Assim como o Senador Magno foi lá para ajudar, 
alguns foram lá para atrapalhar. Houve até comícios 
com pastores, apóstolos de igrejas nacionais, tentan-
do eleger o outro candidato, mas o povo de Rondô-
nia soube diferenciar as questões religiosas, que não 
colaram no plano nacional. Sou admirador de muitas 
igrejas. Sou católico, mas admiro muito as igrejas evan-
gélicas, que prestam um grande serviço à sociedade, 
de espiritualização, de educação. Algumas igrejas aju-
dam com escolas, como a Igreja Adventista, a Igreja 
Batista, até mesmo a Assembleia e outras. Mas sou 
radicalmente contra o fato de pastores subirem em 
palanques quando não são candidatos, chorarem em 
cima de palanques, pedindo votos para candidatos e 
até colaborando com algumas boatarias mentirosas. 
Em relação a isso, sou radicalmente contra.

Admiro a coragem do Senador Magno Malta, 
que subiu nesta tribuna hoje para falar essas verda-
des. Então, parabenizo o Senador Magno Malta, que 
percorreu diversas regiões, fazendo uma cruzada no 
Brasil, para tentar desmistificar toda essa onda de 
boatos que pregaram contra a Ministra Dilma. Tenta-
ram fazer a mesma coisa em Rondônia contra nosso 
candidato, Confúcio Moura. Mas a razão falou mais 
alto, a opinião pública não mudou em função disso e 
elegeu a Ministra Dilma, que parabenizo também pela 
vitória, assim como o Presidente Michel Temer. Eles 
tiveram uma brilhante vitória. Chegaram em primeiro 
lugar no primeiro turno, com 47% dos votos, e foram 

consagrados no segundo turno também, com quase 
60% dos votos.

Então, parabenizo-os e me coloco à disposição 
para continuar esse trabalho pelo Brasil. O Brasil avan-
çou muito nos últimos oito anos. Não vou dizer que, no 
Governo Fernando Henrique, do qual fui aliado quando 
Governador do Estado, também não houve avanços. 
Houve muitos avanços, mas o Brasil avançou muito 
mais ainda agora no Governo do Presidente Lula, so-
bretudo na educação, na erradicação da miséria e da 
pobreza deste País, tirando da linha de pobreza mais 
de vinte milhões de brasileiros, não só com o progra-
ma Bolsa-Família, mas também com programas de 
geração de emprego e de melhoria da renda da po-
pulação brasileira.

Meu Estado foi um dos que mais cresceu, que 
mais se desenvolveu nesse período do Governo do 
Presidente Lula, com investimentos de mais de R$30 
bilhões em obras estruturantes, como as usinas hi-
drelétricas do rio Madeira, que empregam hoje, dire-
tamente, 29 mil trabalhadores. Vinte e nove mil empre-
gos são gerados diretamente em duas obras: a Usina 
de Santo Antônio e a Usina de Jirau. E, talvez, mais 
uns cinquenta mil empregos indiretos sejam gerados, 
por meio das empresas que foram para lá para traba-
lhar, para produzir peças e equipamentos para essas 
usinas, como a Metalúrgica Alstom e Bardella, que 
já emprega mais de quinhentos funcionários, quase 
seiscentos funcionários; como a Votorantim, que lá 
implantou uma fábrica de cimento para fornecer ci-
mento para as usinas, inclusive baixando o custo do 
cimento naquela região, e que emprega também mais 
de quinhentos trabalhadores; como o Makro, o super-
mercado macroeconômico; como o Carrefour; como o 
Porto Shopping, um grande shopping center do gru-
po Ancar; e como muitas outras empresas que para 
lá foram atraídas. Estão sendo construídos hotéis na 
cidade, mais de doze mil unidades habitacionais, entre 
prédios e casas populares do programa Minha Casa, 
Minha Vida. Enfim, a geração de emprego foi motivo 
até de reportagem nacional, dizendo que Rondônia, 
nos últimos dois anos, foi o Estado que mais gerou 
emprego proporcionalmente no Brasil.

Então, tenho de apoiar e elogiar o Presidente 
Lula, agradecendo-lhe. Apoiamos a Ministra Dilma em 
todos os sentidos, até porque é do nosso Partido o 
Vice-Presidente da República, Michel Temer, que tive 
a honra de parabenizar hoje pela vitória.

Dessa forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, quero me congratular com a vitória da Ministra 
Dilma, primeira mulher eleita Presidente da Repúbli-
ca. Pela sua capacidade, pelo seu trabalho, pela sua 
determinação, não tenho dúvida de que ela será uma 
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grande Presidente do nosso Brasil. E isso ocorrerá 
também se depender do nosso Partido, do qual sou 
Vice-Presidente nacional, ao lado de Michel Temer e 
de muitas outras lideranças. Quero me colocar inteira-
mente à disposição, para apoiar e ajudar a Presidenta 
Dilma Rousseff e Michel Temer a fazerem um grande 
mandato na Presidência da República.

Da mesma forma, quanto a Confúcio Moura, 
homem público renomado, reconhecido pelo seu tra-
balho, também não tenho dúvida de que vai fazer um 
grande trabalho à frente do Governo de Rondônia, 
humanizando e melhorando a educação, a saúde e a 
segurança pública e construindo também a infraestru-
tura do nosso Estado.

Concedo, com muito prazer, um aparte ao nobre 
Senador Valter Pereira.

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador 
Raupp, eu não poderia, como liderado de V. Exª, que 
foi Líder da nossa bancada, com muito orgulho para 
todos que obedeciam ao seu comando, deixar de 
cumprimentá-lo pela sua reeleição. Rondônia soube 
reconhecer o brilhante trabalho que V. Exª vem rea-
lizando pacientemente, de forma determinada, em 
favor do seu Estado. A população de Rondônia fez 
um julgamento justo, reconduzindo-o. E V. Exª conti-
nuará um trabalho que tem mostrado eficiência, que 
tem mostrado resultados e que, portanto, a todos nós 
alegra. Não tive oportunidade sequer de disputar a 
eleição. Infelizmente, fui vítima de uma armação polí-
tica no próprio Partido, que me deixou fora da disputa, 
mas isso não me afasta dos compromissos que tenho 
e não me turva a visão pessoal que tenho da conduta 
de cada Parlamentar, como é o caso de V. Exª, que se 
tem pautado de forma exemplar como representante 
de Rondônia. Portanto, meus cumprimentos a V. Exª, 
meus votos de sucesso, mais uma vez, a V. Exª e à 
população de Rondônia, pela brilhante escolha que 
fez ao reconduzi-lo a esta Casa. Antes de nós, tam-
bém falou o Senador Magno Malta, que tem sido um 
brilhante Senador, com uma causa das mais ásperas, 
que é o combate à exploração sexual de crianças e de 
adolescentes, o que tem produzido resultados espe-
taculares para a exorcização desse malefício em todo 
o nosso País. Meus cumprimentos a V. Exª e também 
ao Senador Magno Malta!

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Agrade-
ço a V. Exª.

Assinamos hoje, novamente, a prorrogação des-
sa CPI tão importante para o combate à pedofilia em 
nosso Brasil, tão bem liderada pelo Senador Magno 
Malta.

Tenha a certeza de que esta Casa vai sentir a 
falta de V. Exª, de seu notório saber jurídico, que mui-

to contribuiu para o aperfeiçoamento das nossas leis, 
principalmente do Código Penal e do Código Civil, bem 
como de outras leis. Mato Grosso do Sul, com certeza 
absoluta, vai sentir muito sua falta nos trabalhos em 
defesa daquele Estado, em defesa do nosso Brasil. 
Muito obrigado pelo aparte.

Quero encerrar, Sr. Presidente, dizendo que nossa 
luta está apenas começando. Estamos encerrando uma 
etapa de oito anos nesta Casa, mas muitos outros desa-
fios ainda estão pela frente, como a Ferrovia Transconti-
nental, que vai cortar o Estado de Rondônia até a divisa 
com o Peru; a restauração da BR-364; a construção 
das pontes de integração Porto Velho–Manaus, Porto 
Velho–Rio Branco e Guajará-Mirim–Guayaramerin; a 
construção da BR-429, tão bem liderada pela Depu-
tada Federal Marinha Raupp; a construção do gaso-
duto Urucu-Porto Velho, dos nossos polos industriais, 
das nossas Zonas de Processamento de Exportação 
(ZPEs), como a ZPE de Porto Velho. Quero começar, 
logo no início do ano, um trabalho conjunto com a 
Federação das Indústrias, com a Prefeitura de Porto 
Velho e com o novo Governo do Estado, na pessoa 
do Governador Confúcio Moura. Estarei pronto, mais 
uma vez, para o trabalho, para trabalhar mais oito anos 
aqui, no Congresso Nacional, no Senado Federal, em 
defesa dos interesses do nosso povo, do povo do Es-
tado de Rondônia e do nosso povo brasileiro.

Agradeço, mais uma vez, ao Senador Inácio Ar-
ruda.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – Concedo a palavra ao nobre Senador, Líder do 
PCdoB, Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, cumprimento o nosso Senador Valdir 
Raupp, reeleito para mais um mandato de oito anos; 
David Chiquilito, que foi eleito Deputado Estadual pelo 
PCdoB em Rondônia, que também marca uma nova 
fase do PCdoB nesse importante Estado brasileiro, 
também um Estado de miscigenação, como de resto 
é todo o Brasil: uns Estados, com uma mais acentua-
da presença portuguesa, africana e tupi-guarani, das 
nossas nações, das nossas tribos nativas; outros, com 
uma miscigenação fruto da presença de grupos étni-
cos europeus, que passaram pela tragédia da fome 
no século XIX, ou das guerras no Oriente Médio, que 
ajudaram a formar o nosso País, o nosso Brasil. São 
árabes de várias nações, de vários países do mundo 
árabe, são alemães, ingleses, holandeses, húngaros, 
búlgaros, poloneses, russos, japoneses, chineses, co-
reanos. Isso é o Brasil!
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Mas, estranhamente, surgiu, no segundo turno, 
uma espécie de xenofobia antinordestina, partindo 
de alguns descontentes com o resultado eleitoral que 
permitiu a vitória extraordinária, belíssima, da primeira 
mulher a presidir uma nação tão grande como o Brasil. 
Coisa estranha! Coisa de quem considerou a campa-
nha um campo fértil para a pregação do ódio, da divi-
são. Nós temos que mostrar que o Brasil é superior. E 
mais: a Dilma ganhou no Sudeste, de onde partem os 
principais ataques ao Nordeste. Coisa esquisita, que a 
gente precisa trabalhar melhor, discutir melhor.

O Brasil precisa se desenvolver. E vejam que a 
região que mais se desenvolve é a Região Nordeste, 
seguida do Norte brasileiro. Taxas elevadíssimas. No 
Nordeste, fala-se de taxas chinesas; no interior do 
Nordeste, de taxas superiores às atuais taxas chine-
sas de crescimento. Isso é bom para o Brasil! Isso é 
bom para o Sul! Isso é bom para o Sudeste! É preciso 
acabar esse equivoco.

O nosso País, como diria o também extraordi-
nário Senador da República Darcy Ribeiro, é miscige-
nado, o povo brasileiro é miscigenado. Isso é o povo 
brasileiro!

Então, é preciso ter esta idéia – e eu quero, Sr. 
Presidente, acentuar este aspecto – de que, no se-
gundo turno... A despeito de todos nós gostarmos de 
ganhar a eleição para cargo executivo no primeiro tur-
no, há razões pelas quais não se ganha uma eleição 
que parece possível no primeiro turno, então há um 
segundo turno. E quais as razões que considero mais 
importantes que levaram ao segundo turno? Foi uma 
espécie de despolitização do primeiro turno, uma es-
pécie de pensamento de que é possível ganhar sem 
politizar, que basta ter um bom apoio, ter bons proje-
tos que foram executados e que não é preciso discutir 
política, que não é preciso discutir rumos, que não é 
preciso ter um programa, que não é preciso apresen-
tar um projeto. Isso resultou no segundo turno, que se 
transformou em algo especialíssimo, porque exigiu, 
mesmo sem a apresentação de programas maiores 
pelos candidatos, um grande debate, transformando-se 
num processo de politização, com todas as denúncias, 
um denuncismo factoidiano, uma coisa mesquinha, 
de baixaria. A Internet virou uma coisa assim... qua-
se que um lixo de debates, porque eram só ataques 
grosseiros, invenções, mentiras daquele tipo de que: 
se eu não tiver nada para dizer contra você, eu invento 
uma mentira; você vai responder; na hora em que você 
responder, é mentira... então, começa a se transfor-
mar numa espécie de verdade, embora continue sen-
do uma mentira. Então, isso tudo foi feito. O desvio da 
atenção para temas que são importantes na vida das 
pessoas, mas que soam meio que demagógicos na 

disputa eleitoral, porque tratam mais da subjetividade 
humana, das coisas da subjetividade, da religião, que 
é uma escolha particular, pessoal. É como escolher por 
que time torcer, por que clube de futebol. Uns torcem 
pelo Flamengo, outros torcem pelo Corinthians, outros 
torcem pelo Palmeiras. No meu Estado, torce-se pelo 
Fortaleza, pelo Ceará, pelo Ferroviário, pelo Guara-
ni, pelo Icasa, pelo América. Então, você tem muitas 
opções. E essa opção é muito particular, de cada um. 
Mas isso veio à tona no debate eleitoral.

Buscou-se, na última hora, envolver o Papa na 
eleição do Brasil. O Papa é um Chefe de Estado, do 
Vaticano. Nós, inclusive, fizemos um acordo aqui com 
o Vaticano, acordo do Estado Brasileiro com o Estado 
do Vaticano. Mas se buscou o Papa para se imiscuir 
na eleição do Brasil. Tudo isso foi feito para esconder o 
grande debate, que era comparar o governo neoliberal 
de Fernando Henrique Cardoso com um governo que, 
de certo modo, combateu o neoliberalismo; comparar 
um governo que diz que o Estado tem que ser míni-
mo, que o Estado não tem que cuidar de saúde, que 
o Estado não tem que cuidar de educação, que o Es-
tado não tem que cuidar de segurança, que o Estado 
não tem que cuidar de pobre, com um Estado que tem 
que ter musculatura suficiente para cuidar dos pobres, 
para cuidar da educação, para cuidar da saúde, para 
cuidar da segurança pública, um Estado capaz de 
responder às necessidades do seu país. É isso que 
estava em jogo. Esse era o grande debate. Esse é o 
grande debate. É esse debate que vai perdurar agora, 
após a eleição.

O segundo turno permitiu isto, permitiu que a nos-
sa candidata pudesse falar mais, falar daquele período 
mesmo. Quando colocou a questão da privatização é 
porque, do ponto de vista político, tem uma simbologia, 
que é a simbologia do Estado mínimo, que é o Estado 
sem capacidade de cumprir obrigações essenciais para 
o seu país e para o seu povo. E a Dilma conseguiu – 
esta que é a grande questão –, ela conseguiu fazer um 
debate de grande qualidade, tanto no seu programa 
eleitoral como nos debates patrocinados pelos veícu-
los de comunicação, especialmente a televisão, que 
é uma concessão pública e precisa ser democratiza-
da, porque está concentrado também em uma região 
do País esse poder midiático brasileiro. Mas mesmo 
aí a Dilma conseguiu sair-se muito bem. Enfrentou 
um debate, digamos assim, olho no olho do candida-
to, enfrentou um debate sem deixar de responder às 
agressões, mas sem grosseria. Não foi grosseira, ela 
foi uma pessoa educada no debate – infelizmente, não 
aconteceu o mesmo com o adversário, que usou de 
muita grosseria –, fez um debate elevado.
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O último debate, que é uma espécie de coquelu-
che dos debates, um debate que encerra a campanha 
eleitoral, também foi extraordinário, porque é um de-
bate com eleitores, eleitores indecisos que formam um 
círculo e você tem que falar um pouco para eles, você 
não pode ficar só falando para o candidato. Então, sai 
o debate, digamos assim, candidato com candidato e 
entra o debate candidato com eleitor. Então, você tem 
mais oportunidade de expressar esse sentimento do 
que é necessário fazer no Brasil.

Dilma parte de uma situação muito especial, 
porque o nosso País, a despeito das dificuldades gi-
gantescas... Quando olho para uma cidade como São 
Paulo, onde mais da metade da população, ou me-
tade da população, não tem direito a rede de esgoto 
tratada, dá para se ver o tamanho, a magnitude das 
questões que estão em jogo no Brasil. Essa foi uma 
das questões levantadas nos debates no segundo tur-
no. Quer dizer, isso é no Estado de São Paulo, o mais 
rico, o mais poderoso, o mais concentrador da Fede-
ração, com problemas cruciais em questões chaves. 
Isso ocorre também com o Estado do Rio de Janeiro, 
ocorre com Minas Gerais, ocorre com a Bahia, ocorre 
com a cidade em que nasci e me criei, a cidade de 
Fortaleza; ocorre no Brasil inteiro. Então, olhem a di-
mensão do que há para fazer, do que precisa ser feito 
na nossa Nação!

Lula fez o programa Luz para Todos. Temos que 
fazer o programa Água para Todos, tratada, de quali-
dade, e o programa de esgotamento sanitário 100% 
no nosso País. São tarefas gigantescas.

Olhem o problema do sistema de transporte públi-
co no Brasil, a questão dos trens! Estamos aqui falando 
de ligar Rondônia à Norte-Sul e ao Nordeste, ao Sul 
e ao Sudeste brasileiro. A malha ferroviária! Quantos 
anos de depreciação, de desmonte, de incapacidade, 
de incompreensão do projeto de desenvolvimento de 
um País gigantesco, continental, como é o Brasil!

Então, Sr. Presidente, eu me refiro a essa vitória 
extraordinária desse metalúrgico, que fez um grande 
trabalho no Brasil, que iniciou um grande trabalho, que 
mostrou grande capacidade de ligação com o povo, de 
sentimento popular, que foi tão agredido, que foi tão 
humilhado. Esses mesmos arautos da liberdade de ex-
pressão no nosso País todo dia xingam o Presidente, 
de diversas formas, depreciativas. Um dia desses, um 
chegou ao debate e disse: “É um aiatolá!”, depreciando 
a religião dos mulçumanos, para poder xingar o Presi-
dente da República, ou querer xingar o Presidente da 
República, que agiu de forma democrática, decente, 
com todos os Estados. Não teve um Estado em que 
ali estivesse um oposicionista governando que não 
fosse atendido de braços abertos pelo Presidente da 

República, pelo Presidente Lula. Então, tratou igual-
mente, não importava qual partido estivesse dirigindo, 
se era da oposição ou da situação, se era da base do 
Governo ou contra o Governo.

Tocou programas especialíssimos. Vejam a Trans-
nordestina, que dizem aqui... aparecia imagem na tele-
visão de que estava parada, que não está funcionando. 
Quer dizer, isso para quem não conhece a região. Ao 
falar assim, só perdia voto, porque o povo que está lá 
está vendo, e a obra está acontecendo. A Norte-Sul, 
as obras de transposição do rio São Francisco, para 
dar garantia hídrica ao Nordeste setentrional, onde 
milhões de pessoas precisam, até hoje, de carro-pipa! 
Até hoje! Esse é um problema gravíssimo para a nos-
sa Região Nordeste.

Então, essas realizações colocam o Presidente 
Lula num patamar elevadíssimo da governança brasi-
leira, um dos maiores governantes de todos os tempos 
do nosso País. E é exatamente o Lula que vai, como 
metalúrgico... Dizem, numa brincadeira... O Bispo Cri-
vella disse, numa brincadeira, que o Lula respondeu 
para a Rainha, num encontro com o Rei Juan Carlos, 
na Espanha, em que ela teria perguntado se ele era 
marxista-leninista, o Lula teria se virado para ela e 
respondido: “Não, eu sou torneiro mecânico”. Quer 
dizer, ele é a expressão dessa luta de classes que se 
desenvolve no País. Talvez ela tenha entendido pou-
co a resposta do torneiro mecânico, mas foi o que ele 
disse: “Eu sou torneiro mecânico”. Quer dizer: “Eu sou 
essa expressão de sentimento de classe que se une 
ao projeto nacional, que se une ao projeto democráti-
co, que se une a mais liberdade”.

Esse é o problema. Esse operário teve a capa-
cidade de compreender bem o seu papel transforma-
dor na luta política que se dá no nosso País, nesse 
cabo de guerra, que vem desde José Bonifácio, em 
que se vem lutando para ter independência, para ter 
autonomia, para ter o que o Chico Buarque, naquele 
ato corajoso dos artistas brasileiros e um dos mais 
politizados da campanha eleitoral, disse, quer dizer, o 
Brasil hoje não fala fino com Washington nem dá uma 
de falar grosso com a Bolívia e o Paraguai, porque a 
nossa elite, a elite econômica que sempre governou 
a nossa Nação, gostava de falar fino com Washington 
e grosso com os vizinhos, porque tinham menos força 
do que ele. Agora, não! O Brasil está de cabeça ergui-
da, o povo está com a autoestima elevada, a vida do 
povo melhorou. É fato! Pode-se dizer: “Ainda é pouco”. 
É claro que ainda é pouco. É muito pouco, mas é que 
estava parado. Esse que é o problema. A grande dife-
rença é exatamente essa.

Temos uma movimentação na economia, conjunta. 
Tudo está se mexendo na economia brasileira. Estamos 
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construindo casas populares para o povo das grandes 
periferias urbanas das cidades; estamos tratando do 
pré-sal, que é a mais sofisticada riqueza nossa, com 
a mais sofisticada tecnologia. Estamos mexendo com 
tudo isso. Estamos mexendo com a educação, com 
escolas técnicas, com escolas universitárias.

Lula acaba de propor ao Governador do Estado 
do Ceará o dia 10 de dezembro para a gente visitar as 
instalações da Universidade Internacional da Integra-
ção da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, lá em Re-
denção, no Estado do Ceará. Vai ser um belíssimo ato. 
Espero que o Governador e o Presidente convidem os 
embaixadores dos países africanos e a gente faça ali 
também uma festa popular. Quer dizer, universidade 
para as pessoas simples do povo brasileiro, universi-
dade federal!

Então, você tem realizações em todos os cantos 
da economia. Não há um lugar da economia que não 
esteja em movimento. Tudo está se movimentando no 
sentido positivo. Por quê? Porque há uma grande ne-
cessidade e porque o Brasil tem um potencial extraor-
dinário chamado o seu próprio mercado, o seu próprio 
povo. O seu povo precisa ainda de coisas elementares, 
coisas mínimas, e essas coisas mínimas começam a 
chegar para o povo brasileiro.

Então isso mexe com tudo na economia nacional. 
E, ao mexer com a economia brasileira, mexe com a 
economia regional, mexe com o Mercosul, mexe com 
a América do Sul. Você visita os países vizinhos do 
Brasil e vê que há um aquecimento da economia, fruto 
dessa relação com o Brasil.

Eu diria que esse Governo de Lula é, ao mesmo 
tempo, um seguro para o desenvolvimento das econo-
mias da América do Sul e um seguro para a estabilida-
de democrática na nossa região. Porque, se uma Na-
ção como a nossa, grande, forte, não tem um governo 
nesse campo, com esse compromisso, democrático, 
popular... Um governo mais conservador, via de regra, 
no Brasil, põe as costas para a América do Sul. Via de 
regra... Via de regra, não! Foi assim sempre: põe as 
costas para a América do Sul. Não estabelece laços 
de amizade, de fraternidade, de consolidação.

Quer dizer, o Governo de Lula fez isso de forma 
extraordinária. E sua política externa foi combatida, 
ardorosamente. O Brasil não deixou de ter relações 
com nenhuma grande nação desenvolvida, ou cha-
mada nação desenvolvida. Nenhuma! Pelo contrário, 
teve muitas relações. Teve tanta relação que o Presi-
dente dos Estados Unidos chegou a dizer que “Lula é o 
cara”. É porque tem relações boas. Se fossem relações 
ruins, naturalmente não diria isso. Não estou certo? 
Mas, ao mesmo tempo, estabeleceu relações sólidas 
com a África; com os árabes do Oriente Médio; com 

a América do Sul; com a América Central. Acho que 
soube fazer uma política que expande a capacidade do 
Brasil não só de vender, mas de se relacionar mesmo, 
culturalmente, com todos esses povos.

Sr. Presidente, essa herança, portanto, é uma 
herança positiva; uma herança muito boa que Lula 
entrega às mãos de Dilma. E Dilma tem uma outra 
facilidade – eu diria: é que ela esteve dentro deste 
Governo, construindo esse projeto, construindo esse 
programa que está em curso no Brasil. Então, ela co-
nhece esses detalhes, essas informações, esses cami-
nhos que, como mineira... Nós poderíamos dizer, como 
Guimarães Rosa fala, “das veredas que se abrem pelo 
Brasil”. Eu considero que Lula foi um desses desbra-
vadores de abrir veredas. E ela, como mineira, tem a 
responsabilidade, agora, de alargar os caminhos que 
Lula abriu no Brasil.

É uma missão fácil? Naturalmente não é, porque, 
numa brincadeira, o Lula vai dizendo: “Quero que o pró-
ximo presidente faça mais do que eu”. E fazer mais que 
o Lula é manter a economia crescendo em patamares 
considerados elevados para a situação no Brasil.

Como, então, fazer isso?
Esse é um debate que vai estar agora, talvez, en-

volvendo a própria equipe de transição da Presidente 
eleita. Esse é um debate que vai se dar na sociedade. 
A Dilma tem uma base muito boa no Congresso Nacio-
nal, tem uma relação muito boa com os Governadores 
que foram eleitos, inclusive da oposição, mais vai ser 
travado um debate na tentativa de fragilizar essa vi-
tória. Em qual sentido? De buscar impor, de fora para 
dentro do Governo, uma agenda que não é a agenda 
que está em curso no Brasil, que é a agenda de cortar 
gastos, de buscar uma estabilidade pela manutenção 
da política de juros elevados, de conter possibilidades 
de inflação não pela ampliação da produção, não pela 
ampliação da presença de melhores serviços para o 
povo, mas, sim, em manter as taxas de juros elevadas. 
A cantilena midiática dos setores conservadores vai 
ser exatamente esta, da receita negativa, da receita 
dos cortes, da receita da inviabilização, na verdade, 
do projeto de desenvolvimento.

Essa é a pressão a que nós vamos assistir mi-
diaticamente. É preciso, portanto, coragem da base 
do Governo para dialogar com a nossa Presidente, no 
sentido de dizer que ela tem franco apoio no Congresso 
Nacional para manter o Brasil no ritmo do desenvolvi-
mento, do crescimento e da distribuição da riqueza. Há 
muito, muito, muito o que fazer no sentido de ajudar o 
País a crescer e a se desenvolver.

Talvez o que precise mesmo de corte, e profundo, 
são os juros que fazem com que a banca realize festas, 
digamos assim, homéricas no Brasil, ainda nos dias de 
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hoje, enquanto o mundo inteiro está praticando juros 
negativos, mesmo os países com taxas elevadíssimas 
de crescimento, como é o caso da China e da Índia, 
que têm taxas muito menores do que o Brasil.

Nós precisamos ajustar essa taxa de juros. Quem 
sabe diminuindo essa pressão dos juros sobre a eco-
nomia brasileira, nós não vamos também diminuir a 
pressão da depreciação ou da apreciação excessiva – 
depreciação da moeda externa, o dólar, e a apreciação 
excessiva da moeda brasileira, o real –, prejudicando 
aqueles que, dentro do Brasil, estabeleceram a regra 
de que eles são exportadores, de que eles podem ex-
portar determinados produtos.

Então, para você facilitar a conquista desse mer-
cado mundial e colocar seus produtos em pé mais ou 
menos de igualdade, você precisa ter também, nesse 
pilar da macroeconomia, que é a política de juros, coisa 
decente, porque hoje é uma indecência. Essa política 
de juros que nós sustentamos se mantém como uma 
grande indecência nacional. Então, como você estimu-
lar mais a economia? Reduzindo a taxa de juros, sem 
fazer com que a inflação galope no nosso País. Porque 
há sempre este receio, é sempre este o debate: taxas 
altas para conter a inflação.

Nós podemos fazer uma política de relações 
maiores na própria América do Sul, que ajudaria o 
Brasil a ter produtos – digamos assim – às vezes até 
produtos alimentícios nas entressafras brasileiras, para 
não pressionar demasiadamente o processo inflacio-
nário no Brasil.

Mas não há. Eu olho para um lado e para o outro, 
leio aqueles economistas fantásticos do Brasil, um Cel-
so Furtado, extraordinário, Ignácio Rangel. Vou atrás 
desse povo e fico olhando. Esse povo do bem na eco-
nomia não é a favor disso não, dessas taxas galopan-
tes de juros não. Isso é coisa para jogar fumaça nos 
nossos olhos e ajuda demais a banca, mas não ajuda 
o Brasil, porque esses juros elevados causam um des-
conforto nas contas brasileiras sem tamanho.

Nós poderíamos ter mais velocidade na oferta 
de um programa especialíssimo que a nossa candi-
data apresentou, que é a atenção às crianças na edu-
cação infantil via creches com capacidade de serem 
creches-escolas e não apenas uma creche para você 
deixar o filho enquanto vai trabalhar. Seria uma creche 
de formação da criança, ali, como toda classe média 
tem direito no Brasil. Apesar de reclamar muito dos 
impostos, podem pagar uma creche desde um ano 
de idade das suas crianças, um ano e meio. A maio-
ria da população não pode, porque não se tem esse 
serviço público.

Uma atenção à saúde com policlínicas espalhadas 
nesses Estados brasileiros. O Estado do Ceará está 
construindo agora – não está fazendo propaganda, 
não – 21 policlínicas em todo o interior do Estado do 
Ceará; está ampliando a rede de hospitais públicos, 
que não existia no interior do Estado do Ceará.

Esse povo todinho passou por aí para governar 
o Estado do Ceará, e, numa região enorme, como o 
Cariri cearense, não havia um hospital público. Em 
toda a Região Norte, não havia um hospital público 
para atender na área de alta complexidade, e até de 
média complexidade. Nem Sequer havia um hospital 
público! Hoje, você passa a ter esses hospitais. Isso 
exige um per capita saúde maior.

Hoje, um paciente ou um cidadão lá no Amazo-
nas é diferente do cidadão em São Paulo. A cidadania 
no Brasil não é igual. São Paulo tem um per capita 
na saúde maior do que tem o Estado do Amazonas, o 
Estado do Ceará, a maioria dos Estados do Nordes-
te ou todos os do Nordeste e do Norte e muitos do 
Centro-Oeste.

Por que esse per capita é diferenciado?
É diferenciado porque, na hora da política de ju-

ros elevados, quem tem mais força leva o per capita 
maior. Na hora da política de juros, na área do salário 
educação, mesmo tendo uma lei que diz que a regra 
é pelo número de matrículas, não prevalece, porque 
diz que o Estado de São Paulo não aceita. Mas está 
na lei! Por que não aceita? Por que os Estados maio-
res não aceitam a aplicação da lei? Porque têm que 
bancar os juros elevadíssimos na economia brasileira, 
imorais, indecentes.

Isso é que é indecência, isso é que imoralidade 
e não você professar religião A, B, C ou D. É essa po-
lítica de juros aqui.

Ela não é compatível com as necessidades do 
desenvolvimento do nosso País.

Por isso, Sr. Presidente, ao dar os parabéns à 
nossa Presidenta, colocamos essas questões para 
nossa reflexão, porque é lógico que nós vamos ter 
pressões e contrapressões, isso é próprio do nosso 
modelo, do processo de formação ainda em curso no 
Brasil, da consolidação desse processo democrático 
brasileiro, que se ampliou.

As conquistas se ampliaram. Há muitos fóruns. 
Imaginem que realizamos dezenas de conferências 
para discutir todos os temas da vida do nosso País! 
Nenhum tema ficou fora, todos foram discutidos. Alcan-
çamos índices extraordinários. Vejam o caso das quei-
madas lá no Estado de V. Exª e na região inteira: nós 
estamos com os menores índices de todos os tempos, 
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e em queda. É uma conquista desse período da vida 
política, econômica e social no nosso País.

Então, ao desejar êxito extraordinário na mon-
tagem da sua equipe, nós queremos levantar essas 
questões dos pilares da economia brasileira, de como 
enfrentar esses gargalos da economia brasileira. Não é 
possível o Brasil continuar sendo campeão do mundo 
de juros. Isso cria um desequilíbrio mortal em perspec-
tiva para a economia. É preciso encontrar uma saída 
para esse grande dilema que vive o País.

É preciso também enfrentar a cantilena midiática, 
a pressão enorme, brutal, no sentido de que é preci-
so fazer cortes, diminuir as despesas. As despesas a 
que me refiro estão relacionadas à garantia de mais 
educação, mais saúde, mais segurança e mais inves-
timentos na área de pesquisa e produção científica e 
tecnológica em nosso País.

É um debate que se abre, porque, mesmo sendo 
continuidade, é um novo governo. É o momento ideal 
para que coloquemos em debate questões estratégicas 
para o futuro do nosso País. Construímos o presente 
e o futuro ao mesmo tempo. Então, temos de ficar de 
olhos abertos para garantir que a nossa Presidente 
cumpra um grande governo. Que seja um governo, 
como brincaria o Presidente Lula, muito melhor do que 
o governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela 
tem todas as condições para isso, porque tem apoio 
do Congresso Nacional, apoio entre os governadores, 
apoio na sociedade. Seu chamamento, com certeza, 
será atendido pelo nosso País.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – Concedo a palavra ao nobre Senador Flexa 
Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presi-
dente, Senador Jefferson Praia, Srªs e Srs. Senadores, 
retorno hoje à tribuna depois de um longo recesso, 
recesso esse provocado pelo processo eleitoral que, 
em nosso Estado, se deu em dois turnos.

Mas vim aqui – e fiz questão de fazê-lo logo no 
primeiro dia de retomada da normalidade dos trabalhos 
do Senado Federal – para agradecer, pela TV Senado 
e pela Rádio Senado, primeiro, a Deus, que, em sua 
generosidade, concedeu-nos a renovação de nosso 
mandato como representante do querido Estado do 
Pará no Senado Federal. Em sua grande generosida-
de, Deus fez com que o povo querido do meu Estado, 
o Pará, me fizesse retornar ao Senado por mais um 
mandato, e como o candidato mais votado do Estado. 
Isso me envaidece e me dá muito orgulho, mas me dá 

mais do que isso: dá a preocupação e a certeza de 
que vou ter aumentada a responsabilidade que tinha.

Vou corresponder a esses 1.817.446 paraenses 
que confiaram no Senador Flexa Ribeiro e me deram, 
como eu disse, a honra de retornar, por mais um man-
dato, ao Senado Federal. Fiquem todos certos, meus 
amigos do Pará, de que estou consciente de que au-
mentou o meu compromisso, aumentou a minha res-
ponsabilidade para com o nosso Estado e para com 
o nosso País.

Nos seis anos em que aqui estive, após assu-
mir, como suplente, a cadeira de Senador do Estado 
do Pará, eu pude fazer um trabalho e mostrá-lo, ao 
longo desses seis anos, a todos os paraenses. Foi 
um trabalho feito de forma determinada, eu diria até 
obstinada, com nossa presença constante nas ses-
sões deliberativas do Senado Federal, nas Comissões, 
apresentando projetos, defendendo os interesses não 
só do Pará, mas da Amazônia e do Brasil. Agora nós 
vamos ter, como eu disse, essa responsabilidade e 
esse compromisso aumentados.

Tivemos também – e quero aqui fazer uma sau-
dação nesse sentido –, no segundo turno, a eleição 
do nosso candidato ao governo: o ex-Governador e 
agora Governador eleito, Simão Jatene. Ele teve a sua 
campanha feita, praticamente, pela vontade do povo 
do Pará de ser respeitado.

Durante três anos e pelo menos oito meses, até 
iniciar o processo eleitoral, quase permanentemente, 
junto com o Senador Mário Couto, vim aqui dizer o que 
estava acontecendo no Estado do Pará em função do 
desgoverno que havia se instalado no Pará em 2007.

Eu dizia, e repito, que eu gostaria muito de ter 
subido à tribuna para dizer coisas boas sobre meu 
Estado quando o Estado do Pará era notícia na mídia 
nacional e internacional pelos malfeitos do Governo 
que lá se encontra. A resposta a esses malfeitos a 
população deu agora, não só nas urnas, Senador Je-
fferson Praia, mas também durante toda a campanha, 
desde o primeiro turno, continuando no segundo tur-
no. O desejo de mudança ficou claro pela forma como 
éramos recebidos em todos os Municípios do nosso 
Estado, pela ansiedade com que a população se ma-
nifestava. Desejava-se não a mudança proposta quatro 
anos atrás, uma mudança que não tinha credibilidade. 
A população não se enganou, a população foi enga-
nada por promessas vãs, que trouxeram uma grande 
frustração para todos os paraenses.

Graças a Deus, eles não conseguiram acabar 
com a esperança dos paraenses, essa esperança de 
dias melhores, que nos deu a maior aliança que se 
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podia dar a um candidato ao Governo, ao Senado, à 
Câmara Federal, que é a aliança com o povo! O povo 
foi o nosso maior aliado.

Quero agradecer aos partidos que fizeram a co-
ligação junto com o PSDB: o DEM, o PPS, o PRP, o 
PSC – o PSC não –, mais três partidos, e o PRN, que 
estiveram conosco na coligação. Mas a coligação ad-
versária, contrária à nossa, era formada por 15 parti-
dos. Aliás, havia 15 siglas, mas não havia os partidos, 
porque, desde o primeiro turno, as lideranças políticas, 
sejam elas de parlamentares, sejam elas de prefeitos, 
sejam elas de lideranças nos Municípios, não concor-
davam com aquela aliança, não concordavam com 
a situação em que o Pará se encontrava. E, desde o 
início, aliaram-se a nós e nos incentivaram. Como diz 
o candidato e hoje Governador eleito, Simão Jatene: 
essa campanha foi feita com muitas mãos, muitas vo-
zes e muitos corações.

Era uma emoção muito grande, Senador Jeffer-
son Praia, nós, ao chegarmos aos Municípios, vermos 
aquela multidão clamando pelos nomes dos nossos can-
didatos ao Governo, ao Senado e à Câmara Federal.

As crianças – pela primeira vez eu pude ver isso 
no processo eleitoral – participaram do processo, fo-
ram às ruas, abraçaram os candidatos, dizendo que 
iriam votar. Imagine as crianças, que não têm direito 
a voto, dizendo que iriam votar nos nossos candida-
tos, que iriam votar no Governador Simão Jatene, no 
Senador Flexa Ribeiro, tal era o grau de aceitação por 
parte da população.

Então, fiz questão de vir aqui hoje para agradecer, 
agradecer muito, e dizer que aqueles que não votaram... 
O Governador Simão Jatene não se elegeu no primeiro 
turno, ficou com praticamente 49% dos votos válidos, 
elegendo-se agora, no segundo turno, com mais de 
55% dos votos válidos. Quero dizer a esses amigos 
que votaram tanto no Governador Simão Jatene, no 
primeiro e segundo turnos, quanto no Senador Flexa 
Ribeiro, que eles podem contar com o compromisso 
nosso de trabalhar para que o Pará volte a crescer, para 
que a vida dos paraenses volte a melhorar, para que 
eles possam ter saúde, segurança, educação, infra-
estrutura de qualidade, para que eles tenham a oferta 
do Estado naquilo que não é favor, mas obrigação do 
Estado oferecer à população. Lamentavelmente, em 
todas as áreas, todas, não há área no Estado do Pará... 
Repito, e já disse isso aqui centenas de vezes, e no 
meu Estado diziam que falávamos porque éramos de 
oposição, tanto eu quanto os Senadores Mário Couto 
e o Senador José Nery. Mas não, não era isso, mas, 
sim, porque não havia nada, lamentavelmente nada 

que pudesse ser dito da tribuna que favorecesse o 
povo do Pará.

Agora, neste novo mandato, vou ter oportuni-
dade de ter um bom Governador no Estado do Pará 
que, tenho certeza absoluta, já demonstrou isso quan-
do governou o Estado pela primeira vez, de 2003 a 
2006. Naquela época o Pará era considerado um dos 
cinco melhores Estados administrados da Federação 
brasileira. Em qualquer indicador econômico e social 
o Estado do Pará estava sempre ranqueado entre os 
melhores. Lamentavelmente, agora, é o pior Ideb do 
Brasil, é o Estado onde a segurança é a pior. Inverte-
ram-se os indicadores.

O Governador Simão Jatene vai assumir o gover-
no no dia 1º de janeiro de 2011 e a atual Governadora 
deu uma declaração na imprensa – ela ainda não caiu 
na realidade de que não consegue mais transformar 
uma mentira em verdade. Vou repetir: uma mentira 
repetida mil vezes continua mentira. Então, ela deu 
uma declaração anteontem aos jornais dizendo que 
vai entregar o Estado mil vezes melhor do que rece-
beu. Eu não entendi.

Tem uma entrevista do Governador que ele até... 
Assim como ele, quando foi transferir o governo para a 
Governadora atual, ofereceu para que na transição se 
formasse uma equipe, um grupo de trabalho em que o 
Ministério Público fizesse parte, em que a OAB fizesse 
parte, de tal forma que houvesse uma transparência 
total. A Governadora não aceitou. Ele agora repete a 
mesma proposta que fez há quatro anos: vamos fazer 
a transição da forma mais transparente possível.

Espero que a Governadora agora dê a demons-
tração de que nada teme e que pode, realmente, fazer 
uma transição transparente, para que a população do 
Pará possa saber realmente o que aconteceu com o 
nosso Estado nesses últimos quatro anos.

O Governador Jatene tem dito que os programas 
que o Governo atual executa que estão corretos, que 
estão dentro da legalidade e que estão beneficiando 
a população, estes serão continuados. Agora, onde 
houver malfeitos, onde houver ilegalidade, estes não 
continuarão, porque não faz parte da gestão do PSDB 
cometer atos como os que foram cometidos ao longo 
desses quatro anos no Estado do Pará.

Quero também dizer que não elegemos o nos-
so Presidente, o ex-Governador de São Paulo, o ex-
Ministro José Serra.

Lamentavelmente, o Governo Federal atual deixou 
de ser o mandatário máximo da Nação para se tornar 
um cabo eleitoral, fazendo campanha abertamente e 
por muito tempo, muito antes do prazo permitido pela 
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Justiça Eleitoral, em favor da sua candidata, eu diria 
até desrespeitando o Poder Judiciário.

Mas nada aconteceu, e isso, com toda a publicida-
de que foi feita, a maioria com efeitos especiais, como 
se fosse um filme de Hollywood, mostrando algo que 
não existe como sendo realidade, acabou levando a 
população, no âmbito federal, ao resultado que tivemos 
com a eleição da candidata Dilma Rousseff.

Eu quero aqui desejar boa sorte à Presidente, da 
forma mais sincera possível. Queremos que o Brasil 
avance, queremos que o Brasil melhore as condições de 
todos os brasileiros. Espero que, realmente, o que tem 
sido dito pela candidata eleita se torne realidade.

Não haverá, de nossa parte, oposição ao País. 
Não haverá não só da parte do Senador Flexa Ribei-
ro, mas da parte da Oposição no Congresso Nacional, 
nada que venha a se opor ao que seja de interesse 
da Nação brasileira, ou de interesse da população do 
nosso País.

Não vamos poder manter a partidarização que 
houve nesses oito anos.

A máquina do Governo ficou maior do que o 
próprio Partido. Houve uma fusão, diria até uma su-
perposição, o Partido tomou conta do Governo. Tanto 
que, no nosso Estado, a população deu a resposta. Lá 
foram repetidas todas as práticas usadas no Governo 
Federal, talvez não com a inteligência, mas deu no 
resultado que deu.

Eu creio, Senador Jefferson Praia, que o resul-
tado das urnas fala por todos nós. Lamentavelmente, 
não tivemos o melhor, o mais preparado, aquele que 
faria um governo que levaria o Brasil.... Ainda hoje, 
na Comissão de Orçamento, discutia-se isto, que, na 
proposta orçamentária do Executivo para o ano de 
2011, está previsto um crescimento do PIB de 5%. E 
alguém, um Senador da Base do Governo, levantou 
uma questão: “Olha, 5% sobre 7,5%, que vai crescer 
este ano, é muito. Não haveria condições, porque cres-
cemos 7,5% de uma base negativa. Agora, crescer 
5% em cima de uma base de 7,5%...” E eu disse que 
não, pelo contrário.

Os países em desenvolvimento – e aí leia-se ou 
compare-se à China, à Índia, à Rússia – crescem! A 
China, há décadas, cresce à taxa de dois dígitos. Na 
crise mundial, que ocorreu em 2008, cresceu 8%, mas 
sempre mantendo essa tendência de crescimento um 
sobre o outro. Então, o Brasil tem essa capacidade.

E eu espero que a Presidente Dilma faça, no ano 
de 2011, com que o Brasil não cresça apenas 5%. Não 

só repita os 7,5% que se prevê para 2010. Mas que 
cresça mais! Que cresça mais! Que faça os ajustes 
necessários, que faça as reformas que não foram fei-
tas nesses oito anos. Nós paramos!

Diferentemente do que pensa e o que diz o Presi-
dente, o Brasil não foi descoberto em 2003. Os governos 
do PSDB, de Fernando Henrique Cardoso, prepara-
ram o Brasil para que ele pudesse ter um crescimento 
sustentável. Fizeram-se as reformas, iniciaram-se as 
reformas. Mas era o tempo de arrumar a casa.

O Governo que aí está já teve a possibilidade de 
iniciar essa reforma e teve uma conjuntura econômi-
ca mundial favorável ao crescimento. Nunca o mundo 
cresceu tanto quanto nesses últimos seis anos. E, la-
mentavelmente, as reformas, que deveriam ter sido 
continuadas, não foram. E eu espero que a Presidente 
Dilma possa iniciar seu mandato fazendo as reformas 
necessárias: a reforma tributária, a reforma fiscal, a 
reforma administrativa, do tamanho do Estado.

Hoje mesmo, repito, na Comissão Mista de Orça-
mento, discutíamos. A receita foi reestimada em mais 
de 25 milhões em relação ao que o Executivo mandou 
para o Congresso. Só que nós temos de ter cortes no 
lado das despesas. Nós não podemos ficar com 38 mi-
nistérios, não podemos manter o número de DAS que 
existem, não podemos ficar com a “companheirada” 
sendo atendida pelo Governo quando a população é 
desatendida. É preciso que haja uma separação clara 
entre o que é governo e o que é partido.

A Presidente Dilma declarou, numa de suas en-
trevistas, que comporá o seu ministério pela compe-
tência técnica, pela seriedade e pela honestidade. Eu 
ainda colocaria uma outra qualidade necessária, que é 
a determinação de trabalhar, a vontade de fazer. Se ela 
usar essas quatro condições, tenho certeza absoluta 
de que fará um governo como todos nós queremos, 
um governo que seja melhor para o Brasil, melhor para 
os brasileiros.

E as urnas demonstraram isso. O PSDB, junto 
com o DEM, governa mais da metade da população 
brasileira.

Os dez Estados – oito do PSDB e dois do DEM 
– governam mais de 50% da população e governam 
mais de 60% do PIB. Ou seja, tenho certeza abso-
luta de que terá que haver um entendimento entre o 
Governo Federal e os Governos dos Estados. Vamos 
desarmar os palanques que não foram desarmados 
neste Governo que aí está. Vamos trabalhar juntos 
para que o Brasil e os Estados realmente não sejam 
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discriminados. Ela já disse que não discriminará, eu 
espero que isso seja uma realidade.

Eu quero, ao concluir, Senador Jefferson Praia, 
parabenizar os governadores que foram eleitos e que 
vão governar a maior parte da população brasileira. Eu 
quero parabenizar, iniciando por Simão Jatene, que é 
o meu Governador, o Governador do meu Estado, do 
querido Estado do Pará. Quero parabenizar Geraldo 
Alckmin, de São Paulo; Antonio Anastasia, de Minas 
Gerais; Beto Richa, no Paraná; Siqueira Campos, no 
Tocantins; Teotonio Vilela, nas Alagoas; Marconi Perillo, 
em Goiás; e José de Anchieta, em Roraima; e também 
os dois Governadores do DEM: Raimundo Colombo, 
que se elegeu Governador em Santa Catarina, Se-
nador, companheiro nosso, como Marconi Perillo, e a 
Senadora Rosalba Ciarlini, como Governadora do Rio 
Grande do Norte.

Esses dez Estados, Senador Jefferson Praia, 
como eu disse, representam não só mais de 50% da 
população do Brasil, como representam mais de 60% 
do PIB do nosso País.

Eu faço votos de que a Presidente Dilma Rousseff 
seja iluminada e abençoada por Deus na sua gestão, 
que ela possa trazer para todos os brasileiros uma me-
lhoria da sua qualidade de vida e possa trazer para todo 
o Brasil, por inteiro, inclusive e principalmente para as 
regiões menos desenvolvidas como a nossa, a nossa 
Amazônia, Senador Jefferson Praia, o Nordeste, que 
tanto apoio deu à candidata, hoje Presidente eleita Dil-
ma Rousseff, e ao Centro-Oeste, que são as regiões 
em desenvolvimento, as condições, não de retaliar os 
governadores que não fazem parte da sua base de 
aliança, porque, ao retaliar esses governadores, es-
tará prejudicando aqueles que votaram na Presidente, 
porque em nenhum Estado houve unanimidade. Então, 
é preciso que ela governe para todos os brasileiros. 
Para governar para todos os brasileiros é preciso que 
governe para todos os Estados.

Eu peço, finalizando, que Deus dê à Presidente 
Dilma Rousseff as condições para que ela possa fazer 
nesses próximos quatro anos um governo que traga 
benefícios para toda a população brasileira, sem dis-
criminar, sem fazer diferenciação.

Ou melhor, Senador Jefferson, as diferenças de-
vem permanecer, porque é importante que as diferenças 
existam. No Rio Grande do Sul, você tem o churrasco; 
na nossa Amazônia, temos o pato no tucupi, temos o 
peixe, temos o nosso tucunaré. O que temos que di-
minuir são as desigualdades. Essas, sim, precisam ser 

efetivamente diminuídas. E nós só iremos diminuí-las 
se houver ação do Estado.

Ainda há pouco, o Senador Inácio Arruda estava 
usando a tribuna e falou que não deveria haver o estado 
mínimo. Acho que não tem que haver nem o mínimo, 
nem o máximo. Eu gostaria até de ter feito um aparte 
ao Senador Inácio Arruda. Acho que o Estado tem que 
ser o necessário, ou seja, ele deve agir naquelas áre-
as onde a população tem maior necessidade e onde 
possa dar resposta aos recursos que são arrecadados 
da própria população.

Presidenta, boa sorte! Que Deus a ilumine. Con-
te com a Oposição, com certeza absoluta, mas conte 
com o Senador Flexa Ribeiro, para que possamos vo-
tar todos os projetos que sejam a favor do Brasil e a 
favor dos brasileiros.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– Quero agradecer a todos.
O Srs. Senadores Alvaro Dias e Marconi Perillo 

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 apanha-

mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o 
registro da matéria intitulada, “Cúpula da Receita omitiu 
motivação política da violação do sigilo de tucanos”, 
publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo em sua 
edição de 03 de setembro de 2010.

A matéria destaca que um documento da Receita 
Federal obtido pelo jornal O Estado de S.Paulo reve-
la que a corregedoria do órgão já trabalhava desde o 
dia 20 de agosto com uma linha de investigação que 
apontava para uma violação político-eleitoral do sigilo 
fiscal de Verônica Serra, filha do presidenciável José 
Serra, e de outros quatro tucanos.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, 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 ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, descrever a saudade é uma tarefa árdua, 
quase impossível, mas, se nos parece difícil traduzi-
la em palavras, com certeza, é fácil sentir quando a 
saudade toca o coração.

Todos nós neste Plenário sentimos falta do Se-
nador Romeu Tuma, que nos deixou no dia 26 de ou-
tubro, aos 79 anos de idade. E com certeza não é fácil 
descrever este vazio. 

Em meio à agitação do segundo turno, muito de 
nós não conseguimos dizer adeus a Tuma da forma 
efusiva que merecia.

Exatamente por isso, não poderíamos deixar de 
falar algumas palavras em homenagem ao saudoso 
Senador Tuma, cuja vida política e profissional se con-
funde com a história recente do Brasil.

Tuma construiu uma trajetória marcada pela dis-
crição e firmeza, cercada por fatos e episódios da re-
democratização do Brasil. 

Não sabemos se Tuma nos legou uma autobiogra-
fia, mas, se o fez, todos nós ficaremos extremamente 
curiosos para conhecê-la, porque deverá ser uma lei-
tura do Brasil sob um ângulo que poucos tiveram ou 
terão a possibilidade de vislumbrar.

O Senador Romeu Tuma era um arquivo vivo, co-
nhecia os bastidores da vida nacional como poucos, 
mas sempre manteve a discrição, traço indelével de 
um bom policial, a profissão à qual dedicou a maior 
parte da vida.

O Senador Tuma vai juntar-se a importantes 
nomes desta Casa de Rui Barbosa. Vai juntar-se 
a Jefferson Péres, Jonas Pinheiro, Ramez Tebet, 
Antonio Carlos Magalhães, Mário Covas, Henrique 
Santillo, todos pilares da história recente do Sena-
do Federal.

Mas, este momento em que redemos home-
nagem a Romeu Tuma, é também um momento de 
agradecimento.

Queremos agradecer de coração aberto e alma 
lavada ao povo de Goiás, que nos conduziu pela ter-
ceira vez ao Palácio das Esmeraldas.

Com a fé sublime em Deus, que nos trouxe paz 
e determinação para superarmos todos os obstácu-
los nessa disputada corrida eleitoral, nós faremos um 
Governo à altura do dinamismo e da criatividade do 
povo de Goiás.

Queremos fazer jus à credibilidade depositada 
em nós por quem nos apoiou no primeiro e segundo 
turnos das eleições.

Mas nosso Governo será para todos os goianos, 
porque o governo democrático se faz em nome do povo 

e para o povo, independentemente da convicção ide-
ológica de quem governa ou de quem elege.

Nosso compromisso é com o progresso e o de-
senvolvimento do Estado.

Nosso compromisso é com a geração de oportu-
nidades de emprego e renda para todas as camadas 
da população.

Nosso compromisso é com o setor produtivo 
que precisa ter no Governo um aliado na luta pela 
competitividade e inserção no mercado nacional e 
internacional.

Com a participação efetiva de todos os setores 
da sociedade e uma equipe de técnicos dedicados, 
temos certeza de que Goiás poderá mais, porque 
sempre quis mais.

Muito obrigado a Deus por me consagrar esta 
missão.

Muito obrigado ao povo de Goiás por me outor-
gar este mandato.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Como não há mais oradores inscritos, a Presi-
dência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e 
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária 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.
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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.

Parecer nº 412, de 2010-CAE, relator ad 
hoc Senador Antonio Carlos Júnior, concluin-
do pela aprovação da matéria, nos termos do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 279, de 2010, 
que apresenta.

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.

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 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 Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

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 origem, 
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências”, para determinar que 
o atendimentode urgências e emergências mé-
dicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
seja prestado pela iniciativa privada, mediante 
ressarcimento, nos casos em que as disponi-
bilidades do Sistema forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial.

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.
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(Relator-CAS no turno único: Senador 
Expedito Júnior)

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.

(Relatores no turno único:
– CAS, Senador Juvêncio da Fonseca;
– CCJ, “ad hoc” Senador Valter Pereira)

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.

(Relator-CMA no turno único: Senador 
Flávio Arns)

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.

(Relatores no turno único:
– CE, Senador Cícero Lucena;
– CAS, Senador Mozarildo Cavalcanti)

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, Re-
lator: Senador José Jorge, 1º pronunciamento 
(sobre o Projeto): favorável, com a Emenda 
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 Consumi-
dor e Fiscalização e Controle, Relator: Sena-
dor 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-
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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 Ama-
ral), que altera o inciso II do caput do art.1.641 
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - 
Código Civil (é obrigatório o regime de sepa-

ração 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, 
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.

NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL178



48810 Quinta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010

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 Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Sena-
dor Flávio Arns, favorável, nos termos da Emen-
da 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, fa-
vorável, 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 Participativa, Relator: Senador 
Paulo Paim, favorável; e de Assuntos Sociais, 
Relator: Senador Efraim Morais, pela rejeição 
(em audiência, nos termos do Requerimento 
nº 635, de 2009).
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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, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança.

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

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 Papa-
léo Paes, favorável, com as Emendas nºs 1 e 
2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à Emen-
da 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 
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 Fis-
calização, Relator: Senador João Ribeiro), 
que aprova as contas do Governo Federal, do 
Senado Federal, da Câmara dos Deputados, 
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tri-
bunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Fe-
deral de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da 
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal 
e Territórios e do Ministério Público da União, 
relativas ao exercício de 2003.

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-
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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 Ci-
dadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio 
Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto, em turno único, perante a Comis-
são): favorável, nos termos de emenda substi-
tutiva, que oferece; 2º pronunciamento (sobre 
as emendas, apresentadas ao Substitutivo, 
no turno suplementar, perante a Comissão): 
favorável, nos termos da Emenda nº 1– CCJ 
(Substitutivo), que apresenta.

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  

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.
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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-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  

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 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  

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-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que 
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de 
Inelegibilidade), para estabelecer que os Chefes 
do Poder Executivo e respectivos Vices devem 
se licenciar para concorrer à reeleição.

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

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

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

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-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  

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 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  

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.

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-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  

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.
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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.

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.
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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, 
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 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 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 
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nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6– CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

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 
da Emenda nº 6– CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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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 prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo.

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

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

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

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: 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): 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 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 21 horas e 1 
minuto.)

SUPLEMENTO À PRESENTE EDIÇÃO

– Secretaria-Geral da Mesa
– Resenha dos trabalhos legislativos de 1º a 31 

de outubro de 2010
– Atas de Comissões Permanentes
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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerra-

se às 17 horas e 23 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:

Ata da 175ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 4 de novembro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Srs. José Sarney, Mão Santa, Papaléo Paes, Neuto de Conto e Gilvam Borges.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 859, DE 2010

Requeiro, nos termos do Regimento Interno do 
Senado Federal, que o PLS 316/2009, que altera a Lei 
no 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatu-
to da Cidade, para incluir critérios de classificação do 
espaço urbano e rural, e dá outras providências; atu-
almente apensado ao PLS 48/2004, ao PLS 183/2008 
e ao PLS 39/2010, volte a ter tramitação autônoma por 
notória diversidade dos assuntos tratados pelos outros 
projetos. – Senador Gilberto Goellner

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado 
e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 860, DE 2010

Requeiro, nos termos do Regimento Interno do 
Senado Federal, o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado no 458 de 2009, que altera a Lei no 5.889, 
de 8 de junho de 1973, que estatui normas regula-
doras do trabalho rural, visando a sua adequação e 
modernização, e do Projeto de Lei do Senado 325 de 
2006, que dispõe sobre o Estatuto do produtor Rural, 
por notória diversidade dos assuntos tratados.

Sala de Reuniões, de outubro de 2010. Gilberto 
Goellner, Senador.

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O requerimento que acaba de ser lido será encami-
nhado à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 74, de 2010 
(nº 89/2010, na origem), do Banco Central do Brasil, 
que encaminha, nos termos do inciso II do art. 7º da 
Lei nº 9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões 
do real referente ao terceiro trimestre de 2010, as ra-
zões delas determinantes e a posição das reservas 
internacionais a elas vinculadas.

É o seguinte o Aviso:

AVISO No 74, de 2010

Aviso No 89/2010-Bcb-Presi

Brasília, 27 de outubro 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 condições 
para emissão do Real, a fórmula de apuração das emis-
sões realizadas e as bases para o acompanhamento 
e controle monetário, encaminho a Vossa Excelência 
o anexo demonstrativo das emissões referentes ao 
terceiro trimestre de 2010, as razões delas determi-
nantes e a posição das reservas internacionais a elas 
vinculadas, bem como o relatório da execução da pro-
gramação monetária.

Atenciosamente, Henrique de Campos Meirel-
les, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Com a palavra, pela ordem, a Senadora Marisa 
Serrano.

A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Para uma comu-
nicação inadiável, Sr. Presidente, eu gostaria de me 
inscrever.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Para uma comunicação inadiável, V. Exª é a 
primeira inscrita.

A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Obri-
gada.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Nobre 
Senador Papaléo Paes...

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Senador Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Sem revi-
são do orador.) – Eu gostaria de solicitar a V. Exª que, 
após a intervenção da Senadora Marisa Serrano, eu 
pudesse também falar para uma comunicação inadi-
ável urgente.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Para uma comunicação inadiável, o Senador 
Marco Maciel.

Vamos iniciar os nossos trabalhos fazendo uma 
inversão e concedendo a palavra à Senadora Marisa 
Serrano, para uma comunicação inadiável.

A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente.

Srs. Senadores, acabamos de passar por um pro-
cesso eleitoral em todo o País, que toda a população 
acompanhou pari passu, e chegamos à conclusão de 
que o Brasil saiu dividido desse processo eleitoral. A 
democracia brasileira consolidou-se, e vemos que, no 
mapa do País, não há um partido hegemônico, não há 
esse poder hegemônico.

A população foi sábia. A população deu os vo-
tos, mas garantiu, por outra parte, que os nossos Es-
tados, os nossos governadores mantivessem aquela 
equidistância do poder central para principalmente 
garantir esse equilíbrio político que se espera no País. 
Podemos até ver um equilíbrio de forças, mas temos 
a certeza de que o processo democrático assegurou 
a representação de todas as forças políticas vigentes 
no País.

A campanha de José Serra, do meu partido, foi 
memorável, pois energizou a militância da oposição e 

vitalizou de maneira inédita o engajamento espontâneo 
das forças em todo o País, dos tucanos residentes em 
todo o Brasil. Nunca vi as pessoas participarem tan-
to de uma eleição, principalmente no segundo turno, 
como essa nossa militância tucana, que foi para as 
ruas junto com os partidos coligados, trabalhou as-
siduamente e, principalmente, deu o tom da cor azul 
em todo o País.

Tenho certeza de que as ideias e propostas le-
vantadas pelo candidato José Serra vão permanecer, 
porque estão em sintonia com aquilo que esperamos 
e que é importante para o País. Tenho certeza também 
de que suas ideias e propostas vão fazer eco não só 
para o Governo Federal que se inicia a partir de ja-
neiro de 2011, mas também para inúmeros governos 
estaduais e municipais, porque dão o tom daquilo que 
se espera para um Brasil desenvolvido, para um Brasil 
menos discricionário e, principalmente, para um Brasil 
que queremos igual para todos.

Devemos homenagear também a força e a dispo-
sição de Serra. Contra todas as adversidades e com o 
enfrentamento de todas as dificuldades, principalmen-
te enfrentando a máquina governamental, Serra deu o 
tom: foi à luta, não esmoreceu em nenhum momento 
e puxou toda a militância para um trabalho conjunto. 
Serra foi um guerreiro, e a história saberá reconhe-
cer seu papel decisivo nesse processo de avanço na 
social-democracia brasileira.

Nossa voz, Senador Marco Maciel, foi traduzida 
por mais de 43 milhões de eleitores que disseram “não” 
ao Governo atual. A oposição, composta pelo seu par-
tido, o Democratas, o PPS e o PSDB, vai administrar 
52% do eleitorado brasileiro. O PSDB, sozinho, saiu 
dessas eleições como o campeão na disputa pelos 
Estados – oito Estados Brasileiros serão comandados 
pelos tucanos – e representará, a partir de janeiro, 64 
milhões de pessoas. Ou seja, 47,5% do total de elei-
tores de todo o Brasil estarão sendo governados pelos 
tucanos. O Brasil azul ganhou força.

Quero ceder a palavra ao Senador Marco Ma-
ciel.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do 
aparteante.) – Nobre Senadora Marisa Serrano, eu 
gostaria, antes de tudo, de cumprimentá-la pelo tema 
que V. Exª traz à tribuna do Senado Federal na tarde 
de hoje. Aprecio muito o trabalho que V. Exª realiza 
nesta Casa e os sucessivos exemplos da contribuição 
que dá ao País e a suas instituições no campo da edu-
cação, de modo particular no Estado que representa. 
Devo dizer que V. Exª faz um discurso extremamente 
oportuno, primeiramente porque faz uma correta apre-
ciação do grande homem público que é José Serra. 
Eu o conheço há muito tempo, fomos – podemos di-
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zer – contemporâneos de vida universitária. Conheci-o 
na época em que ele presidia a UNE e eu estudante 
universitário. Sempre o apreciei pelas inúmeras quali-
dades cívicas de que é portador. Acredito que o gesto 
dele de aceitar concorrer ao pleito contribuiu e mui-
to para que pudéssemos avançar no esclarecimen-
to das propostas dos nossos Partidos – o de V.Exª, 
PSDB, o meu, Democratas, o PPS e outros que se 
associaram naturalmente a essa causa, que, ao final, 
deu demonstração pública de que o Brasil consolidou 
suas instituições democráticas e que uma parcela do 
eleitorado, obviamente, fez a opção por uma candida-
tura que não foi a do PT. José Serra se fez o grande 
intérprete da voz da Oposição, uma voz consistente, 
ponderada, de quem conhece os problemas do País 
e sabe como resolvê-los. Há insucessos, certamente, 
que têm sabor de vitória. Não tenho dúvida em dizer – 
e V.Exª ressalta esse fato –, que foi muito importante 
para o País a candidatura José Serra, a mobilização de 
seus aliados. Vamos tirar lições muito expressivas, de 
sorte que – talvez a partir das eleições municipais que 
virão em breve –, preguemos da melhor forma o nosso 
ideário partidário e a defesa do fortalecimento demo-
crático no nosso País. Muito obrigado a V. Exª e, mais 
uma vez, meus cumprimentos pelo excelente discurso 
que profere, de enorme atualidade, sobre a campanha 
presidencial que se encerrou domingo passado.

A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Obri-
gada, Senador Marco Maciel. V. Exª lembrou aqui as-
pectos importantes da consolidação da nossa democra-
cia, que passa, seguramente, por nós termos eleições 
livres, diretas e, principalmente, confiáveis.

Acredito que nós estamos saindo dessas eleições 
aprendendo um pouco mais de Brasil, conhecendo o 
nosso País e conhecendo a política um pouco mais. Até, 
Senador, para que possamos aqui, nesta Casa, discu-
tir alguns aspectos que nós vimos nessa campanha e 
que talvez precisem de uma melhor análise por parte 
deste plenário. Talvez precisássemos conversar um 
pouco mais sobre pesquisas, precisássemos conversar 
um pouco mais sobre a atuação de um Presidente da 
República numa eleição nacional como essa e outros 
aspectos que acredito que sejam importantes.

Infelizmente, Senador Marco Maciel, não conse-
guimos aprofundar as propostas nem criar uma agen-
da de longo prazo para o País. O que vimos nessa 
campanha foi um populismo exagerado de algumas 
partes, mas, principalmente, nós vimos a interferên-
cia do Presidente da República fortemente, a tal ponto 
que eu estava lendo nos jornais hoje que o Presidente 
Lula disse ontem – está em toda a mídia – que, agora 
que o resultado está proclamado – o Presidente ainda 
continua no palanque, Senador Marco Maciel –, que a 

oposição fez uma política do estômago, a política da 
vingança, a política de trabalhar para não dar certo. 
E o que dizer dos ataques que o Presidente fez e das 
palavras de baixo calão que ele dirigiu a inúmeros re-
presentantes da oposição? 

V. Exª foi testemunha, participou e sentiu na pele 
o que é isso. O Senador Marconi Perillo foi outro que 
teve o desprazer de ver o Presidente da República ir 
ao seu Estado falar contra ele, com palavras que de-
nigrem a posição de qualquer pessoa, mas, principal-
mente, proferidas por um Presidente da República. O 
que dizer da força, já que ele disse que ia triturar e 
acabar com a vida política do Arthur Virgílio, do Tasso 
Jereissati, e levou a ferro e a fogo essas suas ideias? 
E que dizer, Senador Marco Maciel, de um Presiden-
te da República que, no afã de fazer a sua candidata 
ganhar a eleição, chega a propor a extirpação de um 
partido político?

Quer dizer, essas questões todas que vimos 
durante essa campanha, talvez, e esse embate que 
o Serra teve de ter não só com a candidata, mas tam-
bém com o Presidente, porque ali foi um embate duplo, 
e as respostas tinham de ser para os dois. Nós não 
tínhamos um candidato só, tínhamos dois candidatos 
no palanque! Eu acredito que foi uma campanha ex-
tremamente árdua e difícil por conta disso.

Mas, também, lendo e comentando com V. Exª 
sobre a entrevista que o Fernando Henrique Cardoso 
deu esta semana, ele disse algumas frases que eu 
gostaria de ler aqui e que acho importantes para elu-
cidação de tudo aquilo que nós estamos falando que 
aconteceu nessas eleições. Fernando Henrique disse 
o seguinte:

O Presidente Lula desrespeitou a lei 
abundantemente. Na cultura política, regre-
dimos. Não digo do lado da mecânica insti-
tucional. A eleição foi limpa. Mas, na cultura 
política, demos um passo para trás no caso 
do comportamento de Lula e da aceitação da 
transgressão como se fosse banal.

Acho que essa fala do Fernando Henrique tra-
duz aquilo que pensamos. Hoje, dando uma entrevista, 
me perguntaram como se fazer uma reforma política 
para mudar as coisas na política do País, e por que a 
corrupção está grassando no País, principalmente no 
meio político, como eu via isso. Tenho dito muito – e já 
disse desta tribuna, Senador Marco – que eu acredito 
muito no exemplo; no exemplo dos pais com os filhos, 
no exemplo dos mais velhos, no exemplo de quem 
governa. E eu não tenho visto o Presidente Lula dar o 
exemplo de seriedade, de compostura para a Nação.
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O que aconteceu nessa eleição – estou me re-
ferindo a essa eleição – foi algo que entristeceu todos 
aqueles que querem um País mais correto, mais sério 
e, principalmente, com pessoas que tenham aquele 
perfil que esperamos de todas as pessoas de bem: 
que a seriedade e a compostura estejam presentes, 
naquilo que o Senador José Sarney sempre dizia que 
era a liturgia do cargo. E nós não vimos a liturgia do 
cargo nessas eleições. Acho que a liturgia do cargo foi 
substituída pelo voluntarismo pessoal do Presidente 
da República, principalmente naquilo em que ele se 
transformou: na sua própria fala, em cabo eleitoral. Eu 
acho que vivemos essa situação anômala no País. A 
Presidência deixou de ser um símbolo de equilíbrio 
entre Poderes para se tornar um instrumento de pa-
lanque. E isso é muito ruim. É o mau exemplo que es-
tamos dando aos políticos da nova geração.

Quero dizer também a todos que as oposições 
devem permanecer alertas. Temos que ser críticos e 
responsáveis. A Presidente eleita não se tornou sufi-
cientemente conhecida para sabermos mais sobre as 
suas ideias e os seus procedimentos. Foi dado a ela 
um cheque em branco. Ainda não se sabe com clareza 
como ela vai conduzir o dia a dia do País. Não se sabe 
ainda se ela terá autonomia para definir a personali-
dade de suas próprias políticas.

A base aliada do futuro Governo Dilma merece 
reflexões diferenciadas. Não sabemos até que pon-
to haverá convergência quando estão em jogo inte-
resses tão díspares e visões tão diferentes sobre as 
ações governamentais. A base aliada saberá garantir 
a transparência que cada vez mais é exigida pelo povo 
brasileiro? A base aliada, no seu gigantismo, saberá 
traduzir aquilo que é importante para o País? Os inte-
resses dos partidos políticos poderão se sobrepor aos 
interesses maiores da sociedade brasileira?

São perguntas que a gente deve fazer. E algumas 
outras perguntas eu acho que vão ficar ainda sem res-
posta. E, no decorrer dessa caminhada, nos próximos 
anos, acredito que nós vamos começar a ter resposta 
para algumas delas. Por exemplo, a próxima adminis-
tração do País terá coragem para rever os erros do 
atual Governo? Haverá espaço para ajustes? Haverá 
espaço para autocrítica? Haverá espaço para reversão 
do aparelhamento do Estado? Haverá condições para 
segurar os gastos públicos abusivos? Haverá como 
reduzir a pesada carga tributária?

Essas e tantas outras questões farão parte, te-
nho certeza, do nosso ideário nos próximos anos, e 
as oposições deverão se pautar e acompanhar com 
olhar atento a implementação de outras reformas, 
acredito, como a política e a tributária, fundamentais 
para o País.

Não é possível mais empurrar com a barriga es-
sas questões. Eu acredito que um presidente eleito, 
logo nos primeiros anos, teria o dever de fazer as re-
formas que o País exige para os próximos anos. Eu 
não vi, nos oito anos do Governo Lula, reformas pro-
fundas de base.

Então, o que nós esperamos é que esse Governo 
tenha credibilidade e tenha, principalmente, a coragem 
de implementar reformas como a política e a tributária, 
por exemplo. Temos que criar as condições, acredito, 
para promover o desenvolvimento sustentável a longo 
prazo. E nós não podemos viver como aquele voo da 
galinha: sobe um pouquinho, acha que as coisas estão 
boas e cai outra vez; sobe outro pouquinho e volta.

O que nós queremos é avançar, e avançar dando 
uma perspectiva de futuro para as novas gerações, para 
que o Brasil continue crescendo em direcionamento 
confiável. Eu não quero que o País cresça devendo, 
tendo uma dívida interna absurda, colocando em ris-
co a nossa política macroeconômica. Não quero nada 
disso. Quero que o Brasil cresça, mas com segurança. 
Acho que é essa segurança que o povo brasileiro está 
esperando nos próximos anos.

A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Um apar-
te, Senadora.

A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Fazer 
oposição consciente deve ser o nosso desafio, Senador 
Marco Maciel. E essa oposição consciente, eu digo: 
uma oposição firme, determinada, pontual, atenta; não 
aquela oposição que o PT fez ao Governo Fernando 
Henrique durante oito anos; não essa oposição que o 
Presidente Lula está dizendo que nós fizemos.

Eu tenho recebido inúmeras mensagens, dizen-
do que a oposição agora tem que ser diferente, que a 
oposição agora tem que ser para valer, que a oposição 
tem que fazer o seu papel. E tem que fazer mesmo. 
Numa democracia, nós temos situação e oposição. A 
oposição está aí para fiscalizar e acompanhar os atos 
da situação, para denunciar aquilo que está errado, 
para mostrar a diferença que existe entre determina-
das questões neste País. E é claro que a oposição tem 
que ser firme. Mas raivosa, como disse o Presidente 
Lula, nunca foi. Nós nunca vimos uma oposição nesta 
Casa aqui... Inúmeros, inúmeros, inúmeros projetos 
que vieram do Governo Federal nós votamos porque 
eram bons para o País. Nunca fizemos essa ideia de 
quanto pior melhor. Esse nunca foi o lema das opo-
sições nesta Casa e no País. Agora, que a oposição 
tem que ser cada vez mais serena, mas firme, isso 
tem que ser.

Acho que estamos em um momento em que te-
mos de fazer uma diferenciação na forma de a oposi-
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ção fazer o seu trabalho, não só nesta Casa, não só na 
Câmara dos Deputados, mas em todo o País.

Senadora Níura, V. Exª está com a palavra. É um 
prazer ouvi-la.

A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Obrigada, 
Senadora Marisa Serrano. É com muita alegria que eu 
quero fazer esse aparte a V. Exª, primeiro para dizer 
que a conheço há muito tempo. Antes de estar aqui, 
no Senado, como vice-presidente do meu partido, 
vice-presidente nacional, a senhora esteve em Santa 
Catarina há alguns anos, quando eu iniciava a minha 
trajetória dentro do PSDB. A senhora é uma grande 
mulher, é um exemplo de figura política neste País e, 
quando esteve em Santa Catarina, demonstrou às mu-
lheres catarinenses a fibra que deve ter uma legisla-
dora neste País; e a senhora tem. Quero dizer a V. Exª 
que Santa Catarina, nessas eleições, seja de primeiro 
turno ou de segundo turno, demonstrou o seu aval, 
um aval a um novo tempo democrático, um aval a um 
novo estilo de voto; esse voto comprometido com as 
causas que realmente o Brasil como um todo, o seu 
Congresso Nacional, mas especialmente o que o seu 
Executivo, o comando da Nação, haveria de ter e de-
verá ter como prioridade. Entre elas, a senhora citou 
muito bem a reforma tributária. Santa Catarina espe-
ra, de fato, da nova governante o encaminhamento, 
de fato e de direito, dessa grande reforma tributária e 
da reforma política, como V. Exª muito bem colocou. 
E tinha certeza. Nós tínhamos a certeza, dentro do 
Estado. Independentemente, aqui, quero creditar ao 
voto adversário, ao voto concorrente, à eleita, a Pre-
sidente Dilma, que deverá consagrar isso, porque foi 
o pedido não só do Estado de Santa Catarina. Quero 
dizer, especialmente, Senadora Marisa Serrano, que, 
por meio desse voto catarinense, por intermédio da 
força desse povo que é altamente empreendedor... É 
um Estado que tem uma cultura pelo trabalho extra-
ordinária. Está aqui ao meu lado o Senador Neuto de 
Conto, que, certamente, em todo o seu período no Se-
nado Federal, fez as vezes e as vozes desse Estado. 
E também, certamente, a partir do ano que vem, tere-
mos aqui duas extraordinárias figuras políticas. Três, 
aliás. O Senador Casildo Maldaner, que retoma aqui a 
cadeira do Senador Raimundo Colombo, eleito Gover-
nador de Santa Catarina, terá ao seu lado dois grandes 
fortes estadistas também, que são o ex-Governador 
Luiz Henrique da Silveira, que vem com uma proposta 
do novo pacto federativo, e também o Senador Paulo 
Bauer, do PSDB, um homem administrativo, de uma 
cultura voltada à educação, mas ao bom empenho, à 
boa administração do Estado. Eles são nomes que re-
montam à formação e à força do Estado – aquilo que a 
senhora muito bem coloca – e, certamente, aqui farão 

esse papel, ao qual a senhora está se referindo perfei-
tamente a respeito da oposição. Não estou colocando 
aqui o sentido dos partidos políticos que virão – são 
três dimensões –, mas, exatamente, dessa oposição 
construtiva, forte, porque 29 milhões de pessoas, Srª 
Senadora, deixaram de votar. Nós temos oito Estados 
governados pelo PSDB e outros dois pelo DEM, que 
foram a oposição aqui no Congresso Nacional. Foram 
43 milhões de eleitores, quase 44 milhões, que disse-
ram que queriam a proposta José Serra. Ou seja, en-
tenderam perfeitamente a proposta tucana, aliada aos 
demais partidos que a senhora aqui citou – o DEM, o 
PPS e outros tantos em vários Estados –, que seria a 
proposta coerente, a proposta forte para o País. Mas 
temos, sim, uma Presidenta da República, mulher, e 
nós sabemos que a oposição dentro do Sendo Fede-
ral, dentro da Câmara Federal, nos Estados governa-
dos pelos que aqui foram de certa forma oposição têm 
uma grande maioria do povo brasileiro. E, sem dúvida 
nenhuma, V. Exª está dando o tom da responsabilida-
de da nossa oposição no Congresso Nacional. Quero 
parabenizá-la por esse pronunciamento e dizer que, 
desde do dia 3 de outubro, ou antes ainda, quando 
aqui nesta Casa iniciei esses 120 dias de trabalho, era 
esse o sentimento que eu tinha, dessa oposição que 
a senhora está abrindo agora, um flanco de debates 
para o País. Porque, lá fora, o questionamento existe, 
e o voto foi colocado nesse sentido. Então, quero pa-
rabenizar V. Exª por tudo que já nos ensinou, por tudo 
que representa e pelo tom que está dando à nova Le-
gislatura do Congresso Nacional. Muito obrigada.

A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Mui-
to obrigada, Senadora Níura. Mesmo minoritários na 
oposição, caberá a nós assegurar aí o valor das nossas 
instituições: a liberdade de imprensa, a implementação 
e correção das reformas, um processo de fiscalização, 
como eu disse, responsável em prol dos interesses da 
Nação. Essa tem que ser a nossa luta maior.

E ainda, Sr. Presidente, a contribuição das opo-
sições ao País não deve se justificar, como eu disse, 
da crítica pela crítica puramente. Discutir os projetos, 
mostrar o que nós acreditamos que não sejam o me-
lhor para o País e abrir debates sobre aquilo que é 
importante para o País, e não fazer uma crítica pela 
crítica simplesmente; é isso que nós procuramos fazer 
nestes oito anos aqui no Congresso Nacional. Foi o 
que a oposição fez sempre: debatendo, construindo, 
propondo para que o País soubesse que há uma outra 
vertente, há uma outra possibilidade e não só aquela 
que o Governo está apresentando à população.

Devemos ainda ficar atentos para um sinal claro 
da sociedade emitido com a expressiva votação da 
nossa querida colega e companheira Marina Silva. O 
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tema ambiental ganhou espaço definitivo no País gra-
ças à sua campanha tenaz e corajosa. Devemos voltar 
cada vez mais nossos olhos e colocar a nossa sensi-
bilidade para a transformação que vem ocorrendo na 
nossa base social em torno das ideias que motivam o 
desenvolvimento sustentável do planeta.

Quero aqui, com a ressalva que a Senadora Níu-
ra fez, falar que fiquei muito contente, muito feliz com 
a candidatura da Senadora Marina Silva, porque foi o 
contraponto, mostrou as ideias novas, encaixando es-
sas ideias dentro da estrutura de discussão do País. 
Quer dizer, a agenda do País se ampliou.

Além disso, Senador Papaléo, que preside esta 
Mesa, interessante o que a Senadora Níura disse: 
nessa campanha, a questão de gênero não foi funda-
mental. A população brasileira percebeu e impôs uma 
discussão mais ampla; não se é homem ou mulher que 
pode governar o País. Eu sempre disse que o povo bra-
sileiro votaria não por ser mulher ou homem; por ser 
branco ou negro; por ser evangélico ou católico. Nada 
disso. Votaria – e espero que tenha votado – por aquilo 
que as pessoas representavam, pelo seu interior, por 
aquilo que poderiam fazer pelo País. É claro que nós, 
da oposição, acreditamos que nosso candidato tinha 
mais cabedal político e mais seriedade na condução 
de seus problemas do que a candidata eleita. É natu-
ral que os partidos coligados pensassem, porque foi 
assim que nós discutimos. Nós tínhamos certeza é de 
que nosso candidato tinha uma vida pela qual a gente 
podia saber como agiria em determinadas situações. 
Por exemplo, eu não sei como a Presidente do País 
vai agir em uma situação de grande conflito nacional; 
nós não temos a ideia de como ela se sairá em gran-
des problemas nacionais. O Serra nós sabíamos: foi 
Prefeito, Governador, foi Ministro. Quer dizer, Prefeito 
e Governador foram dois cargos executivos em que 
ele teve condição de mostrar ao País como se sair 
de determinadas situações. Isso não é fácil! Mas eu 
acredito que a Presidente Dilma vai conseguir mostrar 
que, homem ou mulher, a competência não é questão 
de gênero, competência é questão de conhecimento 
e de construção interna da pessoa.

E quero terminar minha fala, Senador Papaléo, 
também desejando e festejando os novos Parlamenta-
res que chegam a esta Casa e os que foram reeleitos, 
os que vamos receber no ano que vem, desejando-
lhes sucesso. Tenho certeza de que terão sucesso na 
missão que receberam da população, para continuar 
a dignificar o mandato ou começar o mandato novo, 
com toda a garra, a determinação e, principalmente, a 
confiança que o povo brasileiro nos outorgou.

Tenho certeza de que esta Casa vai continuar 
como continuou nestes últimos anos, lutando pelo 

País, e tenho certeza também de que essa luta será 
feita com firmeza, com determinação, como eu disse, 
pelas oposições nesta Casa. Nós vamos estar unidos, 
embora minoritários. Vamos estar unidos, brigando e 
lutando pelo País que acreditamos ser o melhor para 
todos os brasileiros.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Muito obrigado, Senadora Marisa Serrano.
Voltamos aos oradores inscritos.
O Senador Paulo Paim fará uso da palavra.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Sr. Pre-

sidente!
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Pois não, Senador Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Sem revisão 

do orador.) – Eu gostaria de me inscrever para usar a 
palavra como Líder do PDT. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – V. Exª será...

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Sem revisão 
do orador.) – Nobre Senador Papaléo Paes, eu gosta-
ria também de falar para uma comunicação inadiável 
quando oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Após o Senador Paulo Paim, V. Exª, Senador 
Marco Maciel; depois, um orador inscrito, e o Senador 
Acir Gurgacz.

Com a palavra, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Papaléo Paes, Senadores e Senadoras, participei 
hoje, pela manhã, de uma reunião com o Relator do 
Orçamento, Senador Gim Argelo, aqui de Brasília; com 
a presença de todas as centrais sindicais; confedera-
ções de trabalhadores; com a Cobap (Confederação 
Brasileira de Aposentados e Pensionistas), e retoma-
mos a discussão do reajuste do salário mínimo, tendo 
como espelho, tendo como base a peça orçamentária. 
Também dialogamos com o Relator sobre a questão 
do reajuste dos aposentados e também dos pensio-
nistas.

Dizia eu, ao longo da campanha que concluímos 
agora e que resultou, lá no meu Estado, na vitória 
do ex-Ministro Tarso Genro para Governador, que se 
quebrou um tabu. É a primeira vez que, no Estado do 
Rio Grande do Sul, um Governador ganha no primeiro 
turno. E ressaltei também a brilhante vitória da minha 
amiga há mais de trinta anos, ex-Ministra da Casa Ci-
vil, ex-Secretária de Estado do Rio Grande do Sul, ex-
dirigente do PDT, ex-Secretária também da Prefeitura 
da capital de todos os gaúchos, ex-Secretária e tam-
bém, depois, Ministra do Ministério de Minas e Energia. 
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Com esse quadro político, ninguém tem dúvida quan-
to à sua história. É um quadro político de quem deu 
a vida pelo enfrentamento à ditadura. Mesmo quando 
torturada, nunca dobrou a espinha e não entregou o 
nome de nenhum companheiro que estava na luta com 
ela. E toda a nossa geração está buscando a volta da 
democracia e o fim da ditadura.

Estou lembrando esses fatos, meu amigo Presi-
dente Papaléo Paes, porque, ao longo da campanha, 
num comício em Caxias do Sul no qual estava também 
o Presidente Lula, a Ministra disse que, após as elei-
ções, voltaríamos a discutir a política do salário míni-
mo e também dos aposentados, e o momento é este. 
Por isso, começamos a discussão. O reajuste é agora, 
em primeiro de janeiro. O Presidente Lula é que vai 
homologar – entendo eu – a redação que será dada 
ainda no mês de dezembro para o reajuste do salário 
mínimo e também dos aposentados.

Não tenho, até o momento, os dados precisos – 
como me perguntaram hoje pela imprensa – de quanto 
será o reajuste. Mas quero afirmar que a gente con-
tinua defendendo a mesma posição, que é a inflação 
mais o PIB, numa política permanente de reajuste do 
salário mínimo, que saiu de US$70 há oito anos e hoje 
vale em torno de U$300. Com esse salário mínimo, em 
matéria de alimentação, a população compra o dobro 
do que comprava há oito anos. 

É claro que não é o ideal, e queremos avançar 
mais. Ter uma política permanente com reajuste todos 
os anos e não só no ano eleitoral, que alavanque o 
crescimento do salário mínimo, é obrigação de todos 
nós, congressistas e, com certeza absoluta, de toda 
a sociedade brasileira. 

Ninguém tem dúvida: o Brasil, que foi o último País 
a sentir a crise e o primeiro a sair, teve, naquele ano, 
uma injeção de mais de R$21 bilhões graças à política 
acertada do crescimento do salário mínimo.

Na conversa de hoje pela manhã, que passou 
por esses caminhos, ajustamos com as centrais e o 
Relator da peça orçamentária que teremos, já na pró-
xima semana, um novo diálogo, uma nova conversa, 
envolvendo – aí, sim – o Executivo, na busca da cons-
trução de um entendimento que garanta o crescimento 
do salário mínimo em níveis que eu quero que sejam 
decentes e que assegurem o aumento do poder de 
compra da população. Também queremos que se ga-
ranta, nessa negociação, o reajuste dos aposentados 
que ganham mais do que um salário mínimo.

Se dependesse de mim, eu avançaria ainda mais. 
Todo mundo sabe que considero o inimigo número um 
dos trabalhadores o tal de fator previdenciário. Já o 
derrubamos no Senado, e está na Câmara. Ainda hoje 
pela manhã, eu dialogava pelo Twitter com a Senado-

ra eleita pelo Rio Grande e já a convidava para que, 
logo que S. Exª assuma, estejamos na frente contra o 
fator previdenciário, fazendo vigílias na Câmara, como 
fizemos aqui inúmeras vezes, para derrubar esse ins-
trumento perverso que existe há dez anos e confisca 
metade do salário dos trabalhadores no ato do enca-
minhamento da sua aposentadoria. 

Ora, Sr. Presidente, eu até quero falar mais desse 
tema na segunda-feira. Na segunda-feira, falarei aqui 
somente sobre previdência. Mas ainda quero levantar 
só um dado. Alguns me dizem: “Olha, você não quer 
que no Brasil nós tenhamos uma situação semelhante 
à da França”. Agora, não olham que na França o em-
pregador paga em torno de 7% para previdência e o 
empregado, 7%. Nós aqui pagamos de 12% a 22%, 
mais que o dobro. O empregador aqui paga três vezes 
mais do que pagam na França. Se a França está com 
problema de caixa na previdência, nós não estamos. E 
estou falando somente da contribuição de empregado 
e empregador, que é mais do que o dobro da contri-
buição que esse setor faz na França. 

Nós temos aqui, repito, pois parece que alguns 
não querem entender, a tributação sobre o lucro, fatu-
ramento, PIS/PASEP, jogos lotéricos, Cofins, que nós 
colocamos na Constituição. Eu fui constituinte. Estou 
no congresso desde a Constituinte, desde 1986 até 
hoje, graças ao povo gaúcho.

Por isso esse é um bom debate que farei de for-
ma muito tranquila com todos os Parlamentares. V.Exª, 
Senador Papaléo Paes, nos acompanhou no debate 
que fizemos aqui e faremos também, se necessário 
for, lá na Câmara dos Deputados. 

Não há motivo nenhum de manter o fator previ-
denciário da forma que está. Eu retomo aqui, da mesma 
forma, o discurso que eu fazia antes das eleições. Não 
é justo que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário não 
tenham fator, se aposentam com o salário integral – e 
eu não sou contra –, mas não é justo que quem pode 
se aposentar no máximo com R$3.500,00, arredon-
dando, recebe o fator, e o salário vai para R$1.750,00, 
embora tenha pago sobre o teto. Essa é a grande ques-
tão que está em debate, e eu não tenho medo e não 
recuo uma vírgula da fazê-la em todas as instâncias 
que for necessário.

Por isso, Senador Papaléo, eu, que voltarei na 
segunda para falar mais sobre esse tema, quero ain-
da dizer que espero que a gente consiga, já na peça 
orçamentária, olhando para o horizonte, olhando para 
o futuro, alavancar ali recursos, apontar recursos que 
garantam o reajuste do salário mínimo com a inflação 
mais PIB, estendendo o mesmo percentual para os 
aposentados e também para os pensionistas.
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Por fim, Senador, ontem vim à tribuna, de for-
ma muito carinhosa e respeitosa, agradecer ao povo 
gaúcho e ao povo brasileiro, porque houve, Senador 
Papaléo Paes – e eu fui testemunha –, uma verdadei-
ra corrente nacional para que o povo gaúcho votas-
se para que a gente continuasse aqui, no Senado da 
República, fazendo o trabalho que vínhamos fazendo 
e que todos sabem que eu não mudaria.

Eu sempre dizia lá, em cada momento da campa-
nha: se pensam que eu vou mudar, não mudarei. Três 
palavras para mim são chave na minha vida: coragem, 
coerência e um pouco de rebeldia. Rebeldia faz bem, 
principalmente se for uma rebeldia para defender o 
mundo do bem, o mundo da igualdade, da liberdade, 
da justiça, da fraternidade, na busca de melhorar a 
vida de todos os brasileiros. 

Quando me perguntavam se eu tinha uma rela-
ção com todos os Senadores, em nenhum momento 
vacilei. Tenho uma relação, sim, com todos os Sena-
dores. Gravei, inclusive, para inúmeros Senadores de 
todo o Brasil e o retorno que o povo gaúcho deu para 
mim foi muito positivo. 

Quero aqui, Senador, agradecer também a toda 
a rede social que foi montada no Estado e mesmo no 
País. Como era bom abrir o Twitter! Como era bom 
olhar o Orkut! Como era bom olhar o Facebook e ali 
as mensagens todas dizendo: “Senador, não dá bola 
para essa história de pesquisa em terceiro lugar.” Com 
essa, foi a minha sexta disputa eleitoral. Sempre esti-
ve em último lugar nas pesquisas, entre aqueles que 
poderiam se eleger. Acabei cunhando uma frase: as 
pesquisas não gostam de mim, mas não tem problema. 
Eu não consigo nem não gostar delas porque eu não 
consigo pensar mal de ninguém, nem das pesquisas. 
Mas para minha alegria as urnas gostam, e as urnas, 
gostando de mim, ali está o voto e aí, então, a minha 
alegria. 

Eu recebia – deixo aqui registrado e vou ficar no 
meu tempo – inúmeras correspondências vindas pelas 
redes sociais, das mais variadas áreas, frases como 
esta: “Vai em frente, meu Senador. Mais uma vez as 
pesquisas querem sacaneá-lo, mas vão ter de engo-
lir. O Senador negro vai voltar para mais oito anos no 
Congresso Nacional.” 

Teve outro fato que está aqui registrado e que, 
para mim, foi marcante. Eu saía de uma cafeteria, bo-
letim e panfletos embaixo do braço, e para um carro 
debaixo da chuva, desce um casal com dois filhos, de 
classe média alta, me abraçam e me dizem: “Não se 
intimide. Nós estamos com você. Pode ter certeza de 
que você vai voltar. Não porque eu precise. Nós não 
precisamos, mas muitos que precisam de você estão 
rezando, estão orando. Nós estamos orando, e essa 

força, essa energia do universo vai ajudar o senhor a 
voltar.”

Por isso, Senador, eu queria aqui agradecer a 
todos, de todos os Estados, que, da sua forma, espon-
taneamente, depositaram R$50,00 na minha conta de 
campanha, R$10,00, R$20,00, R$100,00, R$200,00. 
Foi a campanha em que eu mais arrecadei. Na última 
campanha, arrecadei R$250 mil; nesta, eu arrecadei em 
torno de R$1 milhão. Um milhão de reais, para mim, é 
muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo para uma cam-
panha. É claro que usei o dinheiro que foi arrecadado, 
doado, pela Internet, na nossa conta bancária. Enfim, 
se me perguntarem: “Não, mas você gastou só um mi-
lhão?” Eu, do que foi arrecadado, gastei só um milhão, 
e naturalmente o Partido pagou o tempo de tevê, que 
não estava ao meu alcance. Deve ter sido mais alguma 
quantia, porque o tempo de tevê eu não paguei.

Mas isso foi mais ou menos o que eu arrecadei. 
Eu queria agradecer a todos, desde aquele que 

depositou dez reais – parece-me que o menor valor foi 
dez –, àquele que depositou cem, duzentos, trezentos, 
enfim, a todos, pela forma que contribuíram para que 
eu pudesse fazer uma campanha que me garantiu o 
retorno a esta Casa. Mas, principalmente, agradeço 
às redes sociais, na sua forma, quer seja pela inter-
net, quer seja fazendo plenárias nos bairros, nas vilas, 
nos sindicatos, nas igrejas católica, evangélica, nos 
centros espíritas, nas religiões de matrizes africanas. 
Houve verdadeiros cultos ecumênicos em cima des-
sa energia que nos trouxe, mais uma vez, ao Senado 
da República.

Muito obrigado, Presidente. Creio que fiquei no 
tempo previsto.

Considere na íntegra, por favor. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco /PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, nesse pronunciamento que faço gostaria 
de falar de um apoio muito carinhoso que recebi na-
queles dias de intensa corrida pelos quatro cantos do 
meu Rio Grande.

Eu estou falando de todas aquelas pessoas que 
me mandaram mensagens muito queridas, cheias de 
palavras de encorajamento, pessoas que repetiam dia 
após dia o quanto estavam orando por mim, pessoas 
dos mais diversos credos.

Dava prá sentir a energia positiva que cada men-
sagem continha. Eu podia sentir as pessoas querendo 
me dar um abraço e dizer: “Paim, vai dar tudo certo”

Vocês não fazem idéia da quantidade de mensa-
gens que recebi. Foram de perder a conta. Algumas 
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me levaram ao choro. Eu me sentia cercado por um 
amor tão grande que ficava pensando: “Meu Deus, 
como é bom ser amado assim, como é bom saber 
que as pessoas acreditam no meu trabalho, que elas 
estão comigo”

Eu tentei responder a todas as mensagens que 
recebi. Algumas vezes tive que fazer um agradeci-
mento que abrangesse um número maior de pessoas, 
pois minha agenda não me permitia parar e responder 
uma a uma.

Num dos meus momentos de silêncio, abria meu 
Orkut, ou facebook e lá estava uma mensagem di-
zendo:

Caro Senador Paim.
Apesar da distância,estou em Recife es-

tarei torcendo pela reeleição do amigo senador. 
Nosso povo riograndense vai saber escolher 
seu representante no senado federal,nossos 
aposentados e demais classes. Não podemos 
de maneira alguma ficar sem sua presença em 
Brasília...abraço e que Deus ti ilumine nessa 
caminhada,e com certeza será Vitoriosa.

Lins.
ou então...
Caríssimo Senador,
Aproveito o espaço e a oportunidade 

aqui na outra ponta do país, para lhe asse-
gurar as minhas orações e a torcida pelo seu 
sucesso nestas eleições; infelizmente moro em 
outro estado, mas não perco a oportunidade 
de lembrar aos meus amigos gaúchos deste 
ilustre brasileiro que tanto nos honra pela sua 
decência, pela sua dignidade...

Que Deus o abençoe a cada dia grandio-
samente.

grande abraço!
ou ainda...
Olá, Senador Paulo Paim. Sou militante 

do PT. Trabalho na campanha política na zona 
central de minha cidade. Converso com o povo 
que caminha pelas ruas. A sua aceitação é 
supra partidária e super colorida. O povo, so-
bretudo os idosos e aposentados gratificam o 
seu trabalho como representante de suas as-
pirações de inclusão, solidariedade, igualdade 
e justiça social. Precisamos de sua continui-
dade no Senado.

Em várias mensagens percebi que as pessoas 
estavam muito atentas ao que se passava. Elas diziam, 
por exemplo: 

E ai senador, mais uma vez as pesquisas que-
rendo sacaneá-lo.

Eu tenho a perfeita noção do grande carinho e 
apoio que recebi de vocês, meus amigos e amigas que 
conversam comigo através das mais diferentes redes 
sociais. Vocês estiveram comigo dia após dia, no meu 
pensamento, no meu coração.

Muito obrigado meus amigos do Orkut, do fa-
cebook, do e-mail, das cartas. Obrigado também a 
vocês meus amigos blogueiros, twitteiros que tiveram 
importância fundamental nesta campanha, contribuin-
do com suas ponderações, com redes de discussão 
que levaram a ações muito positivas de mobilização 
da militância, com a divulgação do trabalho.

A twitteira chamada Sonia escreveu o seguinte 
comentário no twitter:

As redes sociais foram de extrema importância, 
ficou mais fácil mostrar às pessoas o trabalho do Se-
nador.

Sr Presidente, eu quero salientar ainda que, as 
redes sociais desempenham um papel essencial para 
o aperfeiçoamento da democracia e em hipótese al-
guma devem ser usadas para apregoar a discrimina-
ção de qualquer tipo. Elas devem ser utilizadas como 
meio de expressão da cidadania, levando sempre em 
consideração o respeito ao outro. 

Agradeço muito a vocês, meus amigos das re-
des sociais. A força de vocês se uniu à força que re-
cebi dos gaúchos e gaúchas que apertavam minha 
mão quando passava por eles, que me davam aquele 
abraço caloroso, que aquece a alma. A força de vocês 
me encorajou muitas vezes como a força das pessoas 
que me paravam nas ruas. 

Lembro, por exemplo, de um dia de chuva. Eu es-
tava saindo de uma cafeteria quando um carro pára na 
minha frente e um casal, com dois filhos, debaixo de 
muita água me abraça e diz: “Senador, estamos traba-
lhando muito. Nós até não precisamos dos benefícios 
que o senhor está consagrando, mas defender estas 
causas é uma questão de justiça e de alma, por isso 
estamos com você. Coragem, vai dar tudo certo!” 

Como eu disse antes, pessoas realizaram ver-
dadeiros cultos ecumênicos em prol desta nossa ca-
minhada. Isso é bonito demais! Isso me dá gosto de 
estar na política! Eu posso não ter o poder econômico, 
a força milionária dos marqueteiros, mas tenho esse 
carinho da população. Isso não tem preço!

Meus amigos, minhas amigas, eu sei que vocês 
torceram por mim e eu sei do compromisso que tenho 
em seguir na luta pelos direitos de vocês. 

Vou continuar representando vocês no Senado, 
vou cumprir minha missão. Nós vamos ser uma única 
voz nesta tribuna. A construção de propostas que via-
bilizem uma vida melhor para todos continuará sendo 
levada adiante.
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Vamos dar seguimento a nossa luta pela der-
rubada do fator previdenciário, pela rigorosa punição 
ao crime do colarinho branco, pela implementação do 
FUNDEP, pelo fim do voto secreto, pela aprovação do 
Estatuto da Pessoa com Deficiência e por tantas outras 
medidas que são mais do que justas.

Vamos lá, todos juntos, construir mais oito anos 
em favor do respeito à dignidade, à plena cidadania e 
à prática da justiça social.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Quero parabenizar V. Exª por ter sido reeleito Se-

nador da República pelo povo do Rio Grande do Sul, 
que soube sabiamente reelegê-lo para vir honrar nesta 
Casa o direito de cidadão que eles têm.

Concedo a palavra ao nobre Senador Marco 
Maciel, que fará uso do seu tempo para uma comuni-
cação inadiável.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para uma 
comunicação inadiável. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, nobre Senador Papaléo Paes – Senadora 
Marisa Serrano e Senadora Níura Demarchi, que re-
presenta aqui o Estado de Santa Catarina e que traz 
também sua contribuição para o debate no Senado 
Federal, eu gostaria também de fazer referência às 
presenças do Senador Acir Gurgacz, do Senador Al-
varo Dias, do Senador João Durval, do Senador Neu-
to de Conto, Srªs e Srs. Senadores, alcançamos, no 
domingo último, um feito sem precedentes na história 
brasileira: o mais longo período democrático já vivido 
no País, com a realização da sexta eleição direta para 
Presidente da República, desde o fim do regime militar 
instaurado em 1964.

Paradoxalmente, como acertadamente registra o 
jornal O Estado de S.Paulo, em suplemento especial 
publicado no sábado, véspera do segundo turno das 
eleições, em que pese essa importante conquista ain-
da estamos diante de uma história cheia de votações, 
mas, infelizmente, pobre de democracia.

Permitam-me, Srªs e Srs. Senadores, citar pe-
queno trecho do suplemento a que me referi. Nele, 
o jornalista Wilson Tosta assim sintetiza a história da 
democracia em nosso País:

Vota-se no Brasil desde a Colônia, com 
as eleições para a Câmara dos Vereadores 
[os chamados Senados da Câmara, como se 
dizia no Império], nos processos de indepen-
dência, durante a República Velha e após as 
ditaduras do Estado Novo e de 1964. O povo, 
contudo, foi mantido à margem da maior par-
te das decisões. Somados os 19 anos de de-

mocracia pós- 1945 e os 21 anos posteriores 
à Constituição de 1988, chega-se a 40 anos, 
equivalentes a um terço do período republica-
no, 21,2% de vida independente, e menos de 
10% da história do Brasil.

Sr. Presidente, com a eleição do último domingo, 
o período democrático inaugurado com a Constituição 
de 1988 supera aquele vivido de 1946 a 1964.

É importante, Srªs e Srs. Senadores, ter presen-
te que a Constituição de 1988 nasceu – fato pouco 
percebido pela sociedade brasileira – de amplo acor-
do político, o intitulado “Compromisso com a Nação”. 
Esse pacto, talvez o mais importante da nossa história 
republicana, ensejou a eleição da chapa Tancredo Ne-
ves e José Sarney, por intermédio do Colégio Eleitoral, 
e tornou possível, de forma pacífica, a passagem do 
regime autoritário para o chamado Estado Democrá-
tico de Direito – ou seja, a prática de uma democracia 
sem adjetivos, porque a democracia é, e consequen-
temente não comporta adjetivos ou outras forma de 
qualificativos.

Observe-se ainda, como toda obra humana, que 
uma constituição tem virtudes e imperfeições. As virtu-
des decorrem do contexto histórico em que são discuti-
das e votadas. No período de 1987 e 1988, aspirava-se, 
antes de tudo, à restauração plena das liberdades e 
garantias individuais e edificação de uma democracia, 
insisto, sem adjetivos. As imperfeições derivam, observo 
como constituinte, do afã de tudo regular, consequência 
talvez da crença da onipotência do Estado.

Feitas essas ressalvas, não é exagero afirmar que 
a Constituição de 1988, batizada pelo então Presiden-
te da Câmara dos Deputados Ulysses Guimarães de 
“Constituição Cidadã”, ofereceu ao povo brasileiro a 
mais ampla Carta dos Direitos Individuais e Coletivos 
e o mais completo conjunto de direitos sociais que o 
País conheceu. Contudo, as mudanças econômicas e 
as transformações sociais dela decorrentes não es-
gotaram o processo indispensável para a adaptação 
do Brasil às novas exigências de um mundo em que a 
competição e a integração se tornaram inevitáveis.

Sr. Presidente, Senador Neuto de Conto, cumpre, 
agora, completar essa obra com a reforma da estrutura 
política institucional, opinião que expomos ,insistente-
mente, antes mesmo da realização do plebiscito de 21 
de abril de 1993, no qual o povo se pronunciou pela 
manutenção do regime republicano e do sistema presi-
dencialista – regras que, a meu ver, transformaram-se 
em regras pétreas, ou seja, em cláusulas irremovíveis 
do texto constitucional. Sem ela não se poderia asse-
gurar solidez às instituições brasileiras, indispensáveis 
ao pleno travejamento da democracia.
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A persistência com que tenho abordado esse 
tema nasce da convicção de que a mais relevante das 
reformas do País é, sem dúvida, a de natureza institu-
cional e política, de que depende, em última análise, 
o sucesso de todas as demais. Enfim, é fundamental 
fortalecer as instituições, porque, como nós sabemos, 
as pessoas passam, mas as instituições ficam, como 
salienta com propriedade o escritor italiano Norberto 
Bobbio, em seu livro Entre duas Repúblicas, publica-
do em 1947.

Sr. Presidente, consideradas historicamente, as 
reformas políticas têm se cingido, no Brasil, a suces-
sivas reformulações de natureza eleitoral. Criamos, 
com isso, a síndrome de tomar por políticas simples 
mudanças pontuais do sistema partidário-eleitoral. E a 
melhor evidência disso é que, conquanto multiplican-
do-se ao longo do tempo, essas reiteradas reformas 
restringem-se à mudança do sistema majoritário ado-
tado em 1821, no Império, pelo sistema proporcional 
instituído, mais de um século depois, pelo Código 
Eleitoral de 1932. 

É bom lembrar que o Código Eleitoral de 1932 é 
uma consequência da chamada Revolução de 30, que 
teve como seu grande líder Getúlio Vargas. E foi por 
intermédio do Código Eleitoral de 1932 que instituímos 
a Justiça Eleitoral. E mais do que isso, estabelecemos 
também que a Justiça Eleitoral deveria gozar de deter-
minada autonomia, para que pudesse gerir os pleitos 
em todo o País, quer do plano federal, estadual e até 
mesmo das eleições municipais.

Tudo isso nos leva a indagar em que medida tais 
alterações ajudaram a aprimorar nossas instituições 
político-representativas. 

Dispensável lembrar, Sr. Presidente, ser o Esta-
do, em suas distintas e diversas formalidades, a mais 
antiga instituição de nosso planeta. Não porque seja a 
mais importante construção humana, mas pelos atribu-
tos que a ele vêm associados: o poder, a dominação 
e, como corolário, o monopólio da coerção – ou seja, 
o uso da força quando necessário.

É certo que limites foram estabelecidos ao longo 
de sua evolução – o primeiro deles a separação dos 
poderes, que herdamos já, como todos sabemos, dos 
princípios defendidos na Europa, por entre muitos Mon-
tesquieu. O primeiro deles, portanto, a separação dos 
poderes, que aqui praticamos por opção constitucional. 
Assim, não há outra tarefa a cumprir em nosso País 
senão a de edificarmos autênticas instituições.

Não se trata apenas de operar, Sr. Presidente, al-
gumas mudanças formais e limitadas deste ou daquele 
poder. É preciso algo mais abrangente e profundo, em 
relação aos três ramos especializados de atuação do 
Governo. Urge uma reforma administrativa que implique, 

concomitantemente, a alteração dos mecanismos deci-
sórios da representação política, para que possamos, 
a partir daí, consumar a reforma do próprio Legislativo, 
em todos os níveis, tornando-o mais ágil e ajustável, 
em consonância, portanto, com as mudanças que se 
operam na sociedade à revelia do Estado.

O mesmo se pode dizer, Sr. Presidente, em rela-
ção ao Poder Judiciário. Tão importante quanto dina-
mizar e tornar mais acessível a prestação jurisdicional 
dos juízes e tribunais é o desafio de ajustar a lei aos 
imperativos da Justiça, sem que isto implique diminuir 
o respeito ao devido processo legal e ao direito de 
defesa – um princípio democrático inscrito também 
no texto constitucional, na sua declaração de direitos, 
que está, sob esse aspecto, muito bem delineado e 
construído.

Para tal, é imprescindível, portanto, que os órgãos 
da Justiça tenham um poder decisório mais eficiente, 
com autonomia na garantia efetiva dos direitos coletivos, 
quer no campo econômico, quer no campo social.

No âmbito do Executivo, temos de tornar mais 
eficiente a capacidade de operação das diferentes 
áreas em que se exige a proteção ou a intervenção 
do Estado, não em favor do seu próprio fortalecimento, 
mas na tutela dos direitos do cidadão, definindo suas 
atividades em setores de atuação direta e, ao mesmo 
tempo, estabelecendo o exercício de um poder regu-
latório ágil e célere. 

Outro ponto relevante é a reforma dos três sis-
temas do regime democrático, que chamaremos ope-
rativos: o sistema eleitoral, o sistema partidário e o 
sistema de governo. É preciso compatibilizarmos o 
sistema eleitoral e o sistema partidário, com o objeti-
vo de garantir a representatividade e aumentar a go-
vernabilidade. 

É importante lembrar que fazer reforma política 
não significa melhorar, necessariamente, os níveis de 
governabilidade. Daí por que uma tarefa inadiável, a 
meu ver, que o País reclama, é justamente melhorar 
os níveis de governabilidade para que possamos não 
somente aperfeiçoar a democracia, mas assegurar a 
todos e a cada um a plena fruição dos direitos da ci-
dadania.

No sistema eleitoral, não basta a existência de 
um processo estável e permanente que ponha fim à 
prática de elaboração de uma nova lei para cada elei-
ção. Devemos mudar o próprio modelo proporcional de 
listas abertas, hoje existente em apenas dois países 
do mundo, um dos quais o Brasil. 

Sr. Presidente, temos de escolher entre as inú-
meras modalidades e alternativas de correção que 
estão sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo aquela 
que evite a proliferação de partidos, o que descarac-
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teriza e compromete o quadro partidário. Ao mesmo 
tempo é preciso que o próprio período eleitoral e os 
métodos de financiamento, tanto das eleições quanto 
dos partidos, sejam ajustados à rotina da vida civil, 
para que não perturbem a normalidade do exercício 
da cidadania.

O sistema de governo, Sr. Presidente, que re-
sultará fatalmente desses novos modelos, terá de se 
ajustar às exigências da democracia participativa, em 
que as normas, as regras e a própria atuação do Poder 
Público respondem à cidadania, servindo à sociedade 
e não se servindo da sociedade. Esse enfoque implica 
um sistema tributário simplificado, não regressivo, e 
correspondente à capacidade contributiva do cidadão. 
Tais medidas, Srªs e Srs. Senadores, teriam enorme 
efeito não só no sistema político, mas igualmente na 
vida cultural, social e econômica do País e sua plena 
inserção na comunidade internacional.

Sr. Presidente Senador Neuto de Conto, Srªs e 
Srs. Senadores, há, malgrado continuados e expres-
sivos avanços, ainda um largo território a percorrer. 
Sem essas mudanças, não colheremos os efeitos do 
processo de transformação iniciado com a Constituição 
de 1988 e que não pode ser interrompido, sob o risco 
de frustrarmos as aspirações manifestadas pela socie-
dade brasileira em muitas e reiteradas eleições.

Desejo, portanto, concluindo minhas palavras, 
exortar a que os novos integrantes da Câmara dos 
Deputados, bem como do Senado Federal, possam 
dar preferência à votação de projetos que privilegiem 
a reforma do Estado, o aperfeiçoamento do sistema 
político e, consequentemente, a criação de condições 
para que o País possa não somente dar um novo tra-
vejamento institucional, mas a certeza também de que 
estaremos regulando a enorme incerteza jurídica com 
a qual ainda convive nosso País.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Permite-me 
um aparte, Senador?

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – O Plano 
Real, que goza de enorme prestígio aqui e alhures, 
precisa ser complementado. 

É lógico que avançamos bastante, nobre Senador 
Alvaro Dias, mas ainda insuficiente para atender as de-
mandas da sociedade. Concedo um aparte a V. Exª.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Marco 
Maciel, é exatamente nesse contexto que sentiremos 
a sua ausência nos debates a partir do próximo ano. A 
sua experiência, a sua competência, a sua capacidade 
de interpretar a realidade social, tudo isso seria expo-
nencial no debate das reformas que os novos tempos 
estão a exigir, especialmente a reforma política, que 
é a matriz de todas as reformas. Mas nós esperamos 
que essa contribuição sua, inteligente e espontânea 

possa se dar mesmo distante do Parlamento. Mesmo 
não estando aqui entre nós, será, certamente, um ins-
pirador das ações que devemos aqui desenvolver na 
luta por reformas fundamentais para o País. E V. Exª 
focaliza bem a reforma do Estado. Imaginamos que a 
Presidente da República tem papel importantíssimo, 
porque, afinal, estamos sob a égide de um presiden-
cialismo forte, e reformas em profundidade só ocorrem 
quando há real interesse do Presidente da República e 
ele possa liderar com competência o processo, já que 
é o grande legislador, é quem elabora a pauta das pro-
postas que tramitam no Congresso Nacional de forma 
direta ou indireta. Portanto, apenas para homenageá-
lo com este aparte e dizer que será sempre oportuna, 
necessária e insubstituível a sua participação, de for-
ma direta ou indireta, nesse debate sobre reformas no 
Brasil. Muito obrigado a V. Exª.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Nobre 
Senador Alvaro Dias, eu gostaria de agradecer, entre 
sensibilizado e desvanecido, o aparte com que me hon-
rou V. Exª, que não é somente um amigo que prezo há 
muitos e muitos anos – poderíamos dizer há décadas. 
Também gostaria de aproveitar a ocasião para dizer 
que, conforme V. Exª salientou, é fundamental que 
avancemos também no aperfeiçoamento das institui-
ções. Inclusive é bom lembrar que ainda convivemos 
com o instituto das medidas provisórias.

O instituto das medidas provisórias tem, de al-
guma forma, cerceado o processo deliberativo tanto 
da Câmara dos Deputados como do Senado Federal. 
Urge, consequentemente, repensarmos na questão 
das medidas provisórias, para que consigamos dar ao 
País e, de modo particular, ao Congresso Nacional as 
condições para que ele possa deliberar de acordo com 
os sentimentos da sociedade brasileira.

Por isso, agradeço muito sensibilizado as pala-
vras de V. Exª e diria que esperamos que continuemos 
a avançar no sentido de aperfeiçoar o processo polí-
tico brasileiro.

Sr. Presidente, já que terminei a minha inter-
venção, solicitaria a V. Exª, nos termos regimentais, a 
inclusão em pauta dos Requerimentos nºs 837, 842, 
843, 845 e 846, de 2010, encaminhados à Comissão 
de Relações Exteriores.

Meu parecer é favorável a todos os requerimen-
tos.

Estou encaminhando à Mesa cada um dos pare-
ceres para instruir as matérias. 

Pediria a votação dessas matérias tão logo te-
nhamos o quorum regimental. E quero dizer quais são 
os pareceres.

Trata-se de cinco pareceres de Plenário sobre o 
Requerimento nº 837, de 2010, do Senador Heráclito 
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Fortes, que pede, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da 
Casa no período compreendido entre os dias 4 a 15 
de novembro de 2010, para participar de visita oficial 
à República Popular da China como convidado do go-
verno chinês com o propósito de ampliar o relaciona-
mento entre a Comissão de Assuntos Exteriores da 
Assembleia Popular Nacional da República Popular 
da China e a Comissão de Relações Exteriores do 
Senado Federal. E comunica ainda, nos termos do art. 
39, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
que estará ausente do País no mesmo período. Sou o 
Relator dessa matéria.

O mesmo ocorre com o Requerimento nº 842, 
de 2010, do Senador Eduardo Azeredo, que solicita 
também, nos termos do art. 40 do Regimento Interno 
do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa no 
período compreendido entre os dias 5 a 15 de novem-
bro de 2010, para participar de visita oficial à Repúbli-
ca Popular da China. Esse requerimento é semelhante 
ao apresentado pelo Senador Heráclito Fortes. Sobre 
esse tema, dei parecer favorável.

Desejo agora referir-me ao Requerimento nº 843, 
de 2010, do Senador Augusto Botelho, que também 
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno 
do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa, 
para, entre os dias 4 a 15 de novembro de 2010, par-
ticipar da visita oficial à República Popular da China 
como convidado do governo chinês com o propósito 
de ampliar o relacionamento entre a Comissão de 
Assuntos Exteriores da Assembleia Nacional Popular 
da China e a Comissão de Relações Exteriores do 
Senado Federal.

A seguir, vem o Requerimento nº 845, de 2010, 
do Senador Adelmir Santana, que pede, nos termos 

do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, 
licença dos trabalhos da Casa, no período compreen-
dido entre os dias 4 a 15 de novembro de 2010, para 
participar de visita oficial à República Popular da China 
como convidado do governo chinês com o propósito 
de ampliar o relacionamento entre a Comissão de As-
suntos Exteriores da Assembleia Popular Nacional da 
República Popular da China e a Comissão de Relações 
Exteriores do Senado Federal.

E, por fim, dou parecer favorável, de Plenário, 
sobre o Requerimento nº 846, de 2010, do Senador 
João Tenório, que solicita, nos termos do art. 40 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, licença dos traba-
lhos da Casa, no período compreendido entre os dias 
4 a 15 de novembro de 2010, para participar da visita 
oficial à República Popular da China como convidado 
do governo chinês com o propósito de ampliar o rela-
cionamento entre a Comissão de Assuntos Exteriores 
da Assembleia Popular Nacional da República Popular 
da China e a Comissão de Relações Exteriores do Se-
nado Federal. Comunica ainda, nos termos do art. 39, 
inc. I, do Regimento Interno do Senado Federal, que 
estará ausente do País nesse mesmo período.

Sr. Presidente, esses requerimentos que acabo de 
ler foram encaminhados pela Comissão de Relações 
Exteriores, e sobre os quais estou me manifestando 
favoravelmente, posto que o prazo da licença para que 
os referidos parlamentares possam fazer a viagem 
está iniciando a partir do dia de hoje, razão pela qual 
os encaminho à Mesa para que possa manifestar-se 
terminativamente sobre o tema. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

São os seguintes os pareceres, na ín-
tegra:
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Durante o discurso do Sr. Marco Maciel, o 
Sr. Papaléo Paes deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Neuto de Conto

O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 
SC) – Sr. Senador Marco Maciel, em relação a essa 
matéria, esclarecemos que, em cumprimento ao dispos-
to no § 4º do art. 40 do Regimento Interno do Senado 
Federal, uma vez proferidos os pareceres em substi-
tuição à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, a matéria será votada oportunamente, tão 
logo atinjamos o quorum no nosso painel.

Quero cumprimentá-lo também pelo importante 
pronunciamento e anunciar o próximo orador inscrito, 
o eminente Senador Papaléo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, depois de 
uma semana de inatividade aqui no Senado, que foi a 
semana das eleições, voltei com algumas obrigações 
de me pronunciar aqui nesta tribuna.

Ontem, iniciei com a mais importante, que foi 
justamente sobre a perda que tivemos, não só para o 
Senado Federal, mas para o Estado de São Paulo e 
para todo o Brasil, do nosso, do meu querido amigo 
Senador Romeu Tuma, por quem, logicamente, todos 
aqui tinham um carinho todo especial, porque ele as-
sim fazia com todos nós.

Como foi o tema mais importante, falei ontem. 
Hoje, vou falar sobre o funcionalismo público. O Dia do 
Servidor Público foi no último dia 28. Vou falar disso, é 
o meu tema de hoje.

Ocupo esta tribuna, Sr. Presidente, para registrar 
meus cumprimentos aos servidores públicos brasilei-
ros, pela passagem, em 28 de outubro último, do seu 
dia. É um registro que tenho feito questão de fazer ou 
de repetir anualmente como um forma de lembrar ao 
cidadão brasileiro a importância histórica desse grupo 
funcional e profissional para o País.

A existência dessa categoria é resultado direto 
do papel central jogado pelo Estado nas sociedades 
modernas. Desde sua função original, provavelmente 
ligadas a questões de defesa ou regramento básico 
dos grupos humanos, o aparato do Estado foi ganhan-
do complexidade e novas funções, acompanhando o 
crescimento e a diversificação da sociedade.

Chegou a um ponto em que foi necessária a 
profissionalização das pessoas que exerciam essas 
funções, origem do serviço público moderno.

O grande salto qualitativo se dá no momento em 
que se amplia, do ponto de vista social, o recrutamen-
to desses servidores, antes exclusivamente ligados às 
elites economicamente dominantes.

O atual quadro de servidores públicos reflete, 
de forma bastante positiva, a própria construção da 
sociedade democrática moderna, de caráter neces-
sariamente inclusivo.

Na história do nosso País, o Estado ganhou fun-
ções ainda mais complexas, visto que se tornou o fio 
condutor de todo o processo de modernização de nos-
sas estruturas econômicas, com impacto profundo nas 
respectivas estruturas sociais.

O Estado brasileiro, reza a nossa Constituição, 
é responsável pela saúde, educação, manutenção da 
ordem, segurança pública, justiça, regramento econô-
mico, garantia de padrões mínimos de sobrevivência 
aos cidadãos, e por aí vai.

Isso resulta na necessidade de recrutamento de 
uma gama cada vez maior de profissionais junto à socie-
dade, ampliando e diversificando o serviço público.

Estamos falando, Sr. Presidente, de médicos, 
odontólogos, professores, administradores, economis-
tas, engenheiros, advogados, sociólogos, antropólogos, 
comunidades ou comunicadores sociais, relações pú-
blicas, e outras dezenas de carreiras de nível superior, 
além de pessoal técnico de nível médio e pessoal de 
apoio de nível básico.

A Constituição de 1988, Sr. Presidente, consa-
grando o princípio do concurso público para o acesso 
às carreiras civis, garantiu a democratização dessas 
carreiras, o que pode ser traduzido, em termos mo-
dernos, como permanente oxigenação dos quadros 
funcionais.

É isso que nos permite afirmar que praticamente 
todos os órgãos públicos hoje em dia contam em seus 
quadros com profissionais do mais alto gabarito.

O próprio Senado Federal deve muito de seu fun-
cionamento aos excelentes profissionais de carreira 
que tem, servidores públicos que desempenham com 
desenvoltura admirável suas funções na Casa. A qua-
lificação técnica do quadro de consultores desta Casa, 
por exemplo, é referência no funcionalismo público bra-
sileiro. O mesmo acontece com analistas e técnicos 
em toda sua gama de especialidades, essenciais às 
atividades legislativas, administrativas, de comunica-
ção e de suporte que mantêm o Senado como uma 
Casa produtiva e participativa.

Eu quero aqui reforçar o que acabei de citar, por-
que esta Casa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais 
do que nunca, ela é o grande exemplo que nós temos 
de um bom quadro de funcionários públicos que traduz 
isso na eficiência do nosso trabalho.

A eficiência desses profissionais é que faz com 
que nós Senadores possamos desenvolver as nossas 
atividades com alta qualidade. Nós só não seremos 
produtores ativos de qualidade nesta Casa se não 
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quisermos ou não estivermos extremamente ligados 
a essa necessidade essencial que temos de ocupar o 
servidor público, que trabalha no Senado Federal.

Por isso, quero deixar, e deixo sempre, a minha 
posição não de defensor do servidor público do Sena-
do Federal, mas sim de alguém que é justo com esses 
servidores, reconhecendo que os servidores desta 
Casa não podem, de forma alguma, receber qualquer 
tipo de crítica por causa de um trabalho não adequa-
do que nós, que recebemos os votos e somos Sena-
dores, fazemos ou praticamos nesta Casa. As nossas 
práticas aqui, a conduta de cada Senador, quando 
positiva, têm muito a ver com a boa qualidade dos 
servidores públicos do Senado Federal. Mas tenham 
certeza absoluta de que qualquer prática negativa de 
um Parlamentar nesta Casa não tem nada a ver com 
a qualidade dos técnicos do Senado Federal, que são 
altamente qualificados.

Eu sou servidor público federal e nesta Casa 
recuperei a esperança de ver que se os órgãos pú-
blicos, como o Senado Federal, fizerem a exigência 
que têm que fazer e derem bons exemplos aos seus 
servidores públicos, teremos sempre o serviço público 
altamente eficiente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é o esforço 
coletivo do corpo funcional do Senado que permite ao 
Senador a tranquilidade para o exercício do seu man-
dato. Da Drª Cláudia Lyra, Secretária-Geral da Mesa, 
responsável pela eficiente orientação daqueles que 
presidem nossas sessões, até o nosso querido Zezinho, 
personagem frequente neste plenário, que não deixa 
que nada falte ao Senador, todos os funcionários do 
Senado merecem o parabéns.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, grandes 
vultos brasileiros emprestaram seus serviços ao se-
tor público, como foi o caso de Machado de Assis, 
que ocupou várias posições públicas desde o início 
de carreira no Diário Oficial até o antigo Ministério da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas; Lima Barreto 
foi escrevente do Ministério da Guerra, concursado; 
Carlos Drummond de Andrade foi fundamental no Mi-
nistério da Educação; Graciliano Ramos foi Inspetor 
Federal de Ensino; Guimarães Rosa, João Cabral de 
Melo Neto e Vinícius de Moraes foram diplomatas, umas 
das primeiras carreiras de excelência do setor público, 
de onde vieram também algumas dezenas de gestores 
de importantes órgãos políticos e ministros.

Também é no setor público onde existe a produção 
científica mais relevante em nosso País, em empresas 
públicas como a Embrapa ou em universidades públicas 
ou centros científicos, como o Observatório Nacional e 
a Fundação Oswaldo Cruz, só para citar uns poucos, 

com suas centenas de professores, pesquisadores, 
técnicos e servidores administrativos e de apoio.

A lista de atividades nas quais o servidor público 
se mostra essencial para o País é muito extensa, Sr. 
Presidente, razão pela qual eu vou ficando por aqui.

Cabem, entretanto, alguns comentários finais. 
Apesar do recrutamento cada vez mais democráti-
co, como já citei, o serviço público ainda padece de 
alguns males resultantes de certa miopia de nosso 
dirigentes.

É necessário manter o servidor permanentemente 
atualizado, especialmente em áreas onde a dinâmica 
do conhecimento é mais acelerada. Por isso, precisa-
mos investir de forma permanente na capacitação dos 
servidores, uma das atividades que frequentemente 
sofrem cortes orçamentários.

Ainda existe uma desigualdade muito grande 
nas carreiras, especialmente quando comparamos 
quadros federais com o funcionalismo do Estado ou 
do Município. Nem sempre essa desigualdade resul-
ta de diferentes capacidades econômicas dos entes 
federados. Carreiras públicas-chave, como educação, 
saúde e segurança pública, não deviam ter variação de 
remuneração e condições de trabalho tão expressivas 
como as que existem no Brasil.

Luto permanentemente pela consolidação das 
carreiras públicas, até para evitar um fenômeno visível 
no atual Governo: a multiplicação de cargos comis-
sionados de duvidosa necessidade. Muitos desses 
representam apenas despesas, Sr. Presidente, sem a 
contrapartida de serviços relevantes.

Melhor fariam se investissem recursos na capa-
citação dos quadros já existentes e na valorização dos 
servidores de carreira, que estão mais verdadeiramente 
compromissados com a qualidade dos serviços pres-
tados à população no longo prazo.

O serviço público moderno não é lugar para pen-
durar apaniguados!

A valorização do servidor público envolve esta-
belecimento de regras claras, republicanas, de acesso 
ao serviço público, capacitação permanente, condições 
mínimas para desempenhos de suas funções, em ter-
mos materiais e de recursos humanos de apoio, além 
da remuneração condizente e carreira definida, do re-
crutamento até a justa aposentadoria.

Meus cumprimentos a todos os servidores públi-
cos brasileiros, em especial a todos os servidores do 
meu querido Amapá, sejam eles federais, estaduais ou 
municipais. Mantenham nas suas vidas profissionais 
a retidão de comportamento, a eficiência e a cortesia 
que o cidadão brasileiro, nosso verdadeiro patrão, es-
pera e precisa de nós.

Era o que eu tinha a dizer.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neuto De Conto. PMDB 

– SC) – Eu que lhe agradeço, eminente Senador Pa-
paléo Paes.

Pela ordem, ou melhor, pela Liderança do PDT, 
tem a palavra o eminente Senador Acir Gurgacz.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Boa tarde, Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores! 

Trago aqui uma matéria a que nós demos início 
ontem aqui, no plenário, e a que quero dar seqüência 
na data de hoje, com informações mais precisas com 
relação à economia brasileira, com relação às nossas 
empresas, às nossas exportações e à nossa balança 
comercial atual, mas principalmente à balança comer-
cial do futuro – essa, sim, a grande preocupação que 
nós temos.

A manchete da Folha de S.Paulo de hoje traz uma 
notícia da economia norte-americana. O Banco Central 
do Estados Unidos da América, o FED, anunciou uma 
medida para tentar contornar a crise que teima man-
ter altas taxas de desemprego naquele país. A idéia é 
comprar 600 bilhões de dólares em títulos do gover-
no que estão espalhados em instituições financeiras 
privadas. Segundo matéria do jornal, essa medida do 
Governo de Barack Obama pode trazer impactos ne-
gativos para o nosso País. 

A medida consiste em lançar ao mercado essa 
quantia de 600 bilhões de dólares, ao comprar de ban-
cos, por exemplo, os títulos do governo que os bancos 
compraram como forma de investimento para recebe-
rem juros do próprio governo. Ao fazer a compra, o 
governo dos Estados Unidos joga de volta no mercado 
produtivo esses 600 bilhões, mas reduz as taxas de ju-
ros em seus títulos. Com isso, ele praticamente força as 
instituições financeiras a buscarem outros investimen-
tos, como, por exemplo, financiar a produção, fazendo 
empréstimos a empresas norte-americanas. 

Com isso, o governo pretende estimular a pro-
dução e o emprego, ajudando as suas empresas e 
ele próprio a sair da crise que se estende desde de 
outubro de 2008. 

Essa medida pode causar três reflexos no Brasil. 
E dois são negativos. Um deles pode acontecer caso 
as instituições financeiras que receberem parte des-
ses 600 bilhões de dólares procurem investimentos 
não produtivos aqui no Brasil, inflacionando o preço de 
ações e de imóveis, isso no caso de esse capital en-
trar no Brasil para especulação financeira. O segundo 
efeito negativo será com relação à taxa de câmbio, a 
variação do valor das moedas entre os países, que já 
não é boa. Segundo afirmou o Secretário de Comércio 
Exterior, Welber Barral, a política do FED é motivo de 

muita preocupação, pois é uma política de empobre-
cimento do vizinho. “A conseqüência”, diz Barral, “é a 
retaliação e o protecionismo”. Isso acontece porque os 
Estados Unidos vão imprimir mais moedas para pagar 
esses 600 bilhões de dólares pelos títulos do Gover-
no. Isso fará com que o dólar seja desvalorizado em 
relação ao real ainda mais. 

Outro efeito negativo será a elevação da com-
petitividade dos exportadores americanos em rela-
ção à indústria brasileira. Esse é um tema que venho 
destacando aqui há dias e que precisa ser enfrentado 
imediatamente. O Brasil não tem mais tempo a perder 
quando o assunto é a redução do seu custo de produ-
ção, o chamado Custo Brasil. Não podemos ter nossa 
economia à mercê de ações econômicas como essas 
que estão sendo tomadas pelo governo dos Estados 
Unidos. Isso acontece exatamente por um motivo: 
nosso Custo Brasil é alto e perdemos competitividade 
muito facilmente.

Temos, hoje, como se fala na economia, muita 
gordura a cortar para reduzir esses custos. E essa 
gordura não está em salários ou em insumos de pro-
dução. Essa gordura não será sanada com cortes de 
pessoal nas empresas. O setor privado já vem fazendo 
cortes em cima de cortes. A economia brasileira pri-
vada já está, poderíamos dizer, saneada. A gordura à 
qual me refiro só pode ser cortada com uma reforma 
tributária eficiente, inteligente, que seja fundamentada 
no corte de impostos.

Eu sinto que alguns impostos podem ser consi-
derados desnecessários porque o próprio Governo já 
tomou consciência, em medidas adotadas nos últimos 
anos, que é possível abrir mão de certos impostos, 
que é possível produzir certas alíquotas em nome de 
um aumento de arrecadação em outros pontos dessa 
extensa rede econômica na qual a nossa sociedade 
está inserida.

É inadmissível que hoje tenhamos receio de uma 
medida econômica tomada nos Estados Unidos e te-
nhamos a certeza de impactos negativos em nossos 
negócios simplesmente porque um outro país está 
tentando salvar a sua pele, assim como os Estados 
Unidos.

A sociedade brasileira ouve falar há muito tem-
po em reforma tributária e sente até arrepios quando 
escuta, mais uma vez, alguém falar nesse assunto. 
Isso acontece exatamente porque, toda vez que se 
levanta essa questão, o resultado é aumento de im-
posto ou outra coisa qualquer que seja aumentar a 
carga tributária. 

Tomo um exemplo bem claro, que é a indústria 
automobilística. Os salários do setor automobilístico 
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norte-americano são mais altos que os salários no 
mesmo setor aqui no Brasil.

No entanto, os carros são muito mais baratos lá 
do que os carros produzidos aqui. E é inaceitável, em 
um mundo globalizado, com produções em escalas 
mundiais, com a adoção de veículos padronizados, 
que ainda haja essa diferença tão gritante. E onde fica 
essa diferença? Fica exatamente na carga tributária 
que incide sobre a indústria automobilística brasileira, 
a mesma carga que incide sobre diversos outros seto-
res da nossa economia.

Por esse motivo, venho propondo essa reforma 
tributária e vou insistir em colocar esse assunto em 
pauta o quanto antes. Não há meios de falar em de-
senvolvimento de nossa economia sem que esse pro-
blema seja enfrentado.

Meus amigos de Rondônia, meus amigos de todo 
o Brasil, essa notícia que abordo aqui hoje faz, de certa 
forma, contraponto com outra informação divulgada, 
hoje também, pela Agência Brasil. Em Curitiba, o Minis-
tro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wagner 
Rossi, anunciou que o agronegócio brasileiro deverá 
fechar o ano com um superávit superior a US$60 bi-
lhões. É preciso destacar que o setor é responsável 
por quase metade das exportações brasileiras.

O Ministro destacou que, no ano passado, essa 
participação chegou a 42% e, neste ano, será ainda 
maior, gerando um superávit extraordinário. Nas pala-
vras do Ministro, “devemos chegar ao fim do ano com 
US$70 bilhões de exportações provenientes do agro-
negócio. E vamos importar apenas algo em torno de 
US$12 a US$14 bilhões”.

O Brasil é hoje um dos maiores produtores de 
alimentos do mundo e deve se tornar, nos próximos 
dez anos, o maior produtos de alimentos do planeta. 
Já exportamos alimentos para 215 países e somos os 
maiores exportadores de vários produtos, além dos tra-
dicionais café, açúcar e suco de laranja. Estamos nos 
destacando nas exportações de carne bovina, suína 
e de aves e já ocupamos a condição de maiores ex-
portadores do complexo de soja, como bem destacou 
o Ministro, hoje pela manhã, em Curitiba. 

Mas não podemos esquecer que ainda existem 
problemas a serem resolvidos, como o custo da nossa 
produção e o custo até mesmo da industrialização de 
nossos produtos agropecuários. Por esse motivo, venho 
trabalhando em função de reduzir os custos da produ-
ção agroindustrial na Amazônia, como venho também 
trabalhando para aumentar os investimentos na infra-
estrutura de transportes, a fim de minimizar o impacto 
da logística de escoamento da nossa produção.

Entendo como lógica a preocupação que venho 
demonstrando em minha atuação aqui, no Senado, 

basicamente voltada a criar as condições de desenvol-
vimento, de geração de negócios e de emprego, pois 
não há como fazer mágica nesse mundo em que vive-
mos. O nosso povo precisa de emprego e de salários 
justos. Nossos empresários precisam de incentivos e 
regras claras para investir e produzir. Nosso Estado 
precisa ser eficiente e voltado para as necessidades 
de nossa Nação, para as necessidades de cada um 
dos brasileiros que aqui vivem. É assim que entendo 
nossa missão nesta Casa. 

Entendo que se faz necessário, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, todos que nos assistem através 
da TV Senado, uma reforma tributária urgente para que 
nós possamos diminuir a despesa do Governo com o 
seguro-desemprego. É melhor nós diminuirmos a ar-
recadação de impostos do que aumentarmos o salário 
desemprego. As nossas indústrias, os nossos funcio-
nários, as nossas empresas que empregam precisam 
de uma atuação do Governo urgentemente. Por isso, 
pedimos aqui, mais uma vez, uma atenção especial 
para essa reforma tributária, que é tão importante para 
todos nós, brasileiros.

Sr. Presidente, era isso que eu tinha para tratar 
nesta tarde de hoje.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Acir Gurga-
cz, o Sr. Neuto de Conto deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Gilvam 
Borges.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Concedo a palavra ao nobre Senador Neuto 
De Conto.

V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, saímos de uma 
jornada cívica onde o País se mobilizou para eleger-
mos Deputados Estaduais, Deputados Federais, Se-
nadores da República, Governadores e o Presidente e 
o Vice-Presidente da República. Foram noventa dias, 
uma jornada incansável, em que programas, propos-
tas, ideologias, debates entraram, adentraram todas as 
casas da população brasileira. O sucesso de cada um 
dos eleitos é o sucesso da Pátria, o sucesso do País.

Por isso, eu vejo que o País precisa, sim, de algu-
mas reformas básicas e fundamentais para que haja a 
sustentação necessária para o crescimento projetado 
para a nossa Pátria, crescimento que vem principal-
mente desde 1994, depois de seis planos fracassados 
e depois de vivermos com uma inflação de 80% ao 
mês, 2,5% ao dia. A inflação não só corroia o salário, 
a vida, mas atingia o tecido social, e este País vivia 
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num desacordo político permanente, numa turbulên-
cia social, num desencontro da classe dominante e, 
principalmente, numa turbulência perante a sociedade. 
Naquele ano, cortamos seis zeros da nossa moeda. 
Um milhão passou a valer um real. Tivemos quatro 
moedas diferentes: o cruzeiro, o cruzado, o cruzado 
novo e o real. Tivemos o início. Falo com conhecimento 
porque, como Deputado Federal, fomos o relator e o 
negociador, junto ao Governo, do Plano de Estabiliza-
ção da Economia do Brasil. Nos longos trinta dias da 
matéria, ouvimos todos os segmentos da sociedade, 
para formar posição e criar critérios para elaborar um 
projeto de conversão que, aprovado na Comissão, no 
Congresso Nacional, hoje é o nosso real.

Para termos uma ideia do desenvolvimento nes-
ses 15 anos, partimos de um PIB de R$349 bilhões, 
em 1994, para um PIB de R$3,1 trilhões, ao final de 
2009. Srªs e Srs. Senadores, crescemos, em 15 anos, 
novecentas vezes e somos hoje a oitava economia do 
mundo. Segundo as previsões dos analistas, seremos 
a quinta na próxima década. Certamente, teremos que 
duplicar o que tivemos nesses 15 anos. Mas, para isso, 
teremos que trabalhar muito. Certamente, a nossa Pre-
sidenta terá que buscar principalmente as mudanças 
estruturais na área política, na área econômica e na 
área social. Terá, sim, que investir pesado na educação, 
na saúde e na segurança, mas principalmente, junto 
com essas causas, na infraestrutura, pois, do contrário, 
será um crescimento sem bases sólidas.

Para referendar com mais precisão, hoje o setor 
que mais representa a economia do Brasil é a agri-
cultura, a agropecuária, o agronegócio. A agricultura 
representa 33% do PIB, 34% das exportações, 37% 
dos empregos e é responsável pelo total do superávit 
da balança comercial nos últimos cinco anos.

Essa agricultura, em razões muito abertas, mui-
to claras, pela falta de terras agricultáveis no mundo 
e pelo aumento de consumo, principalmente na Áfri-
ca e na Ásia, considerando ainda a urbanização e a 
elevação do ganho da sociedade, nos diz a FAO, em 
publicação do Ministério da Agricultura do Brasil, será, 
em dez anos, responsável não só por alimentar os 190 
milhões de brasileiros, mas também por participar com 
21% da carne suína do mundo, 61% da carne bovina 
e 90% da carne de frango. Isso é aumentar em quatro 
vezes a produção atual.

Esses dados fantásticos nos dizem ainda que 
essa agricultura ocupa somente 7,3% do nosso terri-
tório para a lavoura e para as florestas plantadas e que 
teremos que avançar, sem agredir o meio ambiente e 
sem provocar o desmatamento, buscando, sim, novos 
solos. Temos à disposição 90 milhões de hectares só 
nos cerrados do Centro-Oeste e Nordeste. Poderemos 

recuperar mais de 30 milhões de hectares de terras 
degradadas nas fazendas, podemos também consor-
ciar pecuária com lavoura nesses praticamente 180 
milhões de hectares que usamos na pecuária.

Aqui, poderíamos nos aprofundar, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, em muitos pontos diferentes, 
mas vou buscar um só, para o qual o Governo terá que 
buscar solução. Se a Petrobras é estratégica para o 
País, como de fato é, ela, que tem a responsabilidade 
da exploração, da extração e do comércio deste bem 
fantástico e extraordinário que o País tem, poderá bus-
car, sim, terá que buscar a mesma estratégia para os 
insumos agrícolas.

Toda essa potencialidade que aqui relatamos, 
que advém não só do nosso solo, mas da nossa água, 
do nosso sol, da nossa chuva, da nossa tecnologia e 
da nossa gente, também precisa de insumos. E hoje 
75% dos insumos são importados. Temos, no Brasil, 
jazidas suficientes para nossas produções e nossas 
ampliações. Precisamos, de todas as maneiras, fazer 
com que o Governo entenda, de uma vez por todas, 
que produzir...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Senador Neuto, consulto V. Exª quanto à neces-
sidade de tempo.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Um 
minuto para encerrar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – V. Exª dispõe de cinco minutos.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – En-
tendo que o Governo terá a responsabilidade das es-
truturas e, principalmente, da estratégia para este bem 
fantástico, extraordinário, que deverá alcançar 50% do 
PIB nacional também nesses dez anos. E, para que 
ele alcance com a estrutura necessária e como um 
bem de extrema importância para a Nação, teremos 
que buscar, trabalhar e conquistar as nossas usinas, 
as nossas jazidas, transformá-las em adubos e par-
ticipar com esse extraordinário desenvolvimento que 
o Brasil espera.

Era isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que queríamos deixar registrado neste dia, como ponto 
fundamental para o desenvolvimento e o crescimento: 
a produção de alimentos para o Brasil e para o mun-
do. Temos todas as condições. O Brasil tem todos os 
meios e caminhos. O que nós precisamos, sim, é de 
interesse em buscar as estruturas e, principalmente, a 
estratégia dos insumos, para que possamos alcançar 
os objetivos e sermos, ainda nesta década, a quinta 
maior economia do mundo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Convido para assumir a tribuna o Senador Mão 
Santa.

V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-

guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Gilvam Borges, que preside esta sessão de 4 de no-
vembro, Parlamentares presentes, brasileiras e brasi-
leiros que nos assistem no plenário do Senado e pelo 
sistema de comunicação do Senado.

Senador Gilvam Borges, é muito comum se pres-
tar homenagem ao sol que nasce, em qualquer batalha. 
E política é como a guerra. Quem disse isto, João Dur-
val, foi Winston Churchill: política é como uma guerra. 
A diferença é que, na guerra, a gente só morre uma 
vez; na política, várias vezes.

Winston Churchill, o grande líder militar, que par-
ticipou como jornalista na Primeira Guerra Mundial, e 
como comandante e chefe da Segunda Guerra Mun-
dial, que uniu todos os países democráticos contra o 
absolutismo de Hitler, de Mussolini e dos camicases 
do Japão.

Então, eu queria dizer aqui que é uma guerra, né? 
E a guerra foi quase a Terceira Guerra Mundial neste 
País. E é comum se prestar uma homenagem ao sol 
nascente, aos vitoriosos. No entanto, entendo que o 
país deve fazer uma reflexão; e o Presidente da Re-
pública. Até o meu último dia aqui, eu tentarei ensinar 
ao Presidente da República. Essa é a missão de um 
Senador, daí eles serem pais da Pátria.

Então, ele diz que houve uma oposição raivosa. 
A ignorância é audaciosa. Esta Oposição nunca foi rai-
vosa. Eu daria só, João Durval, um quadro, que vale 
por dez mil palavras. Esta Oposição foi igual. 

Níura, bela mulher brasileira, que encanta as li-
berdades democráticas, que trouxe a beleza, a inteli-
gência e a feminilidade para esta Casa. Níura, atentai 
bem! Dizer que a Oposição é raivosa? Esse Presi-
dente... Esta Oposição, no mensalão, nós deixamos 
de cassá-lo. No mensalão. Comprovado. A Justiça ca-
rimbou, e ele chamou de 40 aloprados, e nós, numa 
benignidade, respeitando a maioria do povo que tinha 
votado em Luiz Inácio – até eu votei em 1994 –, nós 
não trouxemos o pedido de impeachment. É, o men-
salão existiu. Quarenta aloprados foram carimbados 
corruptos, chamados de aloprados pelo Luiz Inácio. 
Isso é uma Oposição raivosa?

E outro quadro: não diga mais besteira, Luiz Iná-
cio. V. Exª, quando disse “é melhor fazer uma hora de 
esteira que ler uma página de livro”, falou uma bestei-
ra muito grande para a mocidade estudiosa do meu 
País. Olha, um Presidente dizer que “é melhor fazer 
uma hora de esteira que ler uma página de um livro” 

foi uma besteira incomensurável. Não existe! O exem-
plo que arrasta... 

Mas eu daria um exemplo mais forte, pois eu sou 
do Piauí. Piauí, terra querida, filha do Sol e do Equador. 
Pertencem-te os nossos sonhos, as nossas vidas. Na 
luta pelo filho, é o primeiro que chega.

Quero dizer só um quadro: esta Oposição, Luiz 
Inácio, não foi raivosa. Não bastasse V. Exª ter feito 
a maior máquina de corrupção para tirar desta Casa 
eu e Heráclito Fortes, designando um Ministro que lá 
viveu e destruiu a sua própria família, largando a sua 
família, para viver com uma mulher piauiense jovem... 
E a corrupção...

Mas daria só um exemplo, ô, Níura, para que Luiz 
Inácio não tenha... E foi lá e nos agrediu e disse que era 
uma vingança de Deus ter tirado eu e o Heráclito.

Eu não conheço esse Deus vingador. O meu Deus 
não é o Deus dele. O meu Deus é o Deus do amor. 
Deus é amor. Amor é vida, Níura.

E disse, na praça. Nunca vi humilhar os venci-
dos, quando os vencidos foram vencidos pela maior 
corrupção que este Governo comandou. Todo o Estado 
sabe. Desmoralizou não a nós, que tivemos... Até as 48 
horas antes, nós ganhávamos a eleição, em todas as 
pesquisas, mais de 300 feitas por eles mesmo. E esse 
esquema... Mas eu diria que não foi raivosa.

Entrevistado, eu disse – o povo indignado: eu rezo 
o Pai Nosso e perdoo a ignorância, que é audaciosa.

Mas, não bastasse, eu diria só um quadro para 
dizer que não é raivosa: Luiz Inácio, eu tenho centenas 
de e-mails do povo brasileiro querendo explicações 
do seu filho, da riqueza que seu filho fez, um garoto 
prodígio que ganhava menos de um salário mínimo e 
é o maior milionário hoje deste País, dono de todas 
as telefônicas.

Ô, Roberto Durval, isso nunca foi atingido, não 
com medo do poder do Presidente. Deus evitou ter 
medo. Presidente, em respeito à família; ao Deus, 
que quando mandou seu filho para resolver os pro-
blemas, botou numa família sagrada; ao Rui Barbosa, 
que está ali e disse – atentai bem: “a Pátria é a família 
amplificada”.

Eu não vi raiva. Ninguém viu nós dissecarmos o 
que o Brasil todo quer saber. Isso se chama decên-
cia da Oposição, respeito da Oposição, preparo da 
Oposição. Agora, ela foi brava! Ela não se entregou 
à corrupção que nos tentaram... Fiel à Rui Barbosa! 
Rui Barbosa...

Neuto De Conto, ele, em período como este, 
de Oposição, ele passou 32 anos nesta Casa, ele foi 
mais tempo Oposição e tentado a continuar num regi-
me militar, os primeiros da República. O primeiro mili-
tar, Deodoro Floriano; e o terceiro, ele disse: “tô fora” 
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E vieram lhe oferecer o Ministério da Fazenda, e ele 
disse: “não troco a trouxa de minhas convicções por 
um ministério”.

E foi isso o que nós fizemos: nós não trocamos 
nosso ideal de servir não ao Presidente, à democra-
cia, ao Brasil e à Pátria. Se este País teve eleições; se 
este País teve alternância de poder, o único que não 
cedeu foi o Senado da República. Todos cederam, 
quase todos pela corrupção. Até a juventude brava de 
que eu participei nos idos de 60: “vem, vamos embo-
ra, esperar não é saber, quem sabe faz a hora”, que 
cantávamos, de Vandré, ela foi corrompida. E nós re-
agimos pela Pátria, pela democracia, pelo povo. Mas 
o povo bravo e heróico, que foi à rua, gritou liberdade, 
igualdade, fraternidade. 

Então, eu pediria e diria o seguinte. Eu queria fa-
zer uma homenagem àquele que tombou, como nós 
tombamos e como tombou o apóstolo Paulo, esse herói 
que terminou a sua vida de luta, e nós somos cristãos 
só porque o apóstolo Paulo foi e pregou e escreveu a 
vida de Cristo. Está na Bíblia. Roberto Durval, ele dis-
se, no final de sua existência, que foi longa: terminei 
minha carreira, preguei, guardei minha fé e combati o 
bom combate. Nós combatemos o bom combate.

O apóstolo Paulo, perseguido, apedrejado, arras-
tado no fim, mas ele teve sua missão de trazer até hoje 
Cristo. Por isso que nós somos cristãos...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – AP) 
– Senador Mão Santa, a Mesa consulta V. Exª sobre a 
sua necessidade de tempo. V. Exª pode se manifestar 
dizendo da sua necessidade.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Fora do micro-
fone.) – Eu queria – estou falando em Cristo – ter a 
inspiração de Cristo. Em um minuto, Cristo fez um dos 
discursos mais bonitos, que é o Pai-Nosso.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – V. Exª tem dez minutos. O pai-nosso de V. Exª 
é bem diferente.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Agradeço e dou 
nota dez para V. Exª, que preside, com muito espírito 
democrático. É lá do Amapá, único Estado que não 
conheço. Mas está escrito no livro de Deus: os últi-
mos serão os primeiros. Quero ir lá no seu aniversário, 
cumprimentá-lo pela sua brilhante vitória.

Então, quero dizer que desejo prestar uma ho-
menagem àquele que tombou, ao candidato heroico 
José Serra. Não foi mole, não! Eu combati. Olha, ele 
saiu muito maior do que entrou. Ele foi como o Após-
tolo Paulo; terminou a carreira, pegou e guardou a fé 
e combateu o bom combate. Não foi mole, não.

Nunca antes ou dantes – como disse o poeta 
Camões, Luiz Inácio – houve tanta corrupção. Eu vou 
dar só um quadro, Luiz Inácio. Um quadro vale por 
dez palavras.

Atentai bem! Em nenhum período da ditadura mi-
litar – aprenda, pessoal da imprensa! Aprenda! –, em 
nenhum instante da ditadura militar, houve uma força 
mais forte no Parlamento do que agora. Ditadura de 
quê? Aquilo foi “ditamole”. Os homens eram bons. Os 
homens eram honrados. Os homens eram honestos. 
Atire uma pedra em Figueiredo, em Geisel e em Cas-
telo Branco, que conheci. Não conheci Costa e Silva 
nem Médici. Mas os três que conheci eram homens 
do Exército, filhos do povo.

Ditadura é agora! Submisso à Justiça, à Polícia 
Federal. A corrupção pairando.

E foi por isso, Luiz Inácio, que Rui Barbosa dis-
se – Níura, que representa a beleza, a inteligência e 
a decência da mulher brasileira:

De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto 
ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer 
a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os 
poderes nas mãos do maus, o homem chega 
a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra 
e a ter vergonha de ser honesto.

Profeta Rui Barbosa.
Chegou o momento. É este Governo do PT. É 

este Governo de Luiz Inácio. É esta Pátria em que vi-
vemos. É o Rui.

Nunca antes se viu tanta corrupção. Níura, He-
ráclito, sabem como é que se diz lá no Piauí? “Esse 
Mão Santa é otário. Não tinha dinheiro. É otário. Foi 
Governador, foi tudo, não roubou, é otário”. É! Está 
aqui Rui Barbosa.

Aprenda, gente da imprensa! Não se venda, não. 
É feio. A imprensa vale pela verdade que diz. Cristo 
falava: “De verdade em verdade eu vos digo: Eu sou 
a Verdade, o Caminho e a Vida”. É a verdade que a 
imprensa tem buscado.

Só se serve... A Igreja Católica – e “católico” é 
“universal”, vem do grego. Só se serve, João Durval, a 
Deus e ao dinheiro. Eu, Níura, servi a Deus, aos man-
damentos de Deus. Essa gente só serviu ao dinheiro. 
Eu nunca vi tanta corrupção.

Rui Barbosa, chegou o dia, o dia do Governo de 
Luiz Inácio.

Mas homenageio José Serra. Rui Barbosa tombou 
também e aqui está sendo homenageado. Eu aqui, o Pai 
da Pátria. Rui Barbosa tombou também porque queria 
um regime continuado dos militares. Ele tombou.

Na nossa Teresina, Rui Barbosa ganhou. Atentai 
bem, Níura!
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Eram 22 horas e 40 minutos – quero que fique 
nos Anais esse ensinamento de José Serra – quando 
um séquito de tucanos ingressou no prédio escoltan-
do José Serra. Estavam presentes os mesmos que o 
apoiaram no final do pleito: o Governador Alberto Gol-
dman, o Prefeito paulistano Gilberto Kassab (DEM), o 
Governador eleito Geraldo Alckmin, o Senador tucano 
Aloysio Ferreira. Chamou a atenção a ausência do ex-
Presidente Fernando Henrique Cardoso, extraordinário 
estadista, pai do renascer da grandeza da economia 
no Brasil.

Saudando brasileiros de todos os cantos do terri-
tório, ele afirmou ter recebido com respeito e humilda-
de o recado dos brasileiros nas urnas. Cumprimentou 
Dilma pela vitória e desejou que ela faça bem ao País. 
Começou a ler um discurso escrito à mão. Ô homem 
de vergonha!

Estou com a satisfação do cumprimento da mis-
são. Votei no melhor. Votei para que fosse hasteada 
neste País não a bandeira vermelha, mas esta bandeira 
verde e amarela da ordem e progresso. 

Ele disse – que fique na história, por isso repi-
to, pois muitos brasileiros não ouviram: “Quis o povo 
o outro caminho. Mas sou muito grato aos 43 milhões 
que me escolheram”.

Luiz Inácio, atentai bem, a mentira tem pernas 
curtas! É mais fácil tapar o sol com a peneira do que 
esconder a verdade. Vossa Excelência tem maioria? 
Tem. Mas não tem essa, essa que o Hitler diz, essa de 
que o Goebbels falava: uma mentira repetida se torna 
verdade. Vossa Excelência tem uma maioria muito páli-
da; 43 milhões votaram contra o Lula e contra a Dilma. 
Que ele tem, tem, mas eu busco a verdade. Não me 
venha ninguém com mentira aqui. Que ele é o maior 
líder, é. Mas aquela do Goebbels e do Hitler eu não 
deixarei impor aqui.

“Mas sou muito grato aos 43 milhões que me es-
colheram”. Essa é a verdade. É verdade, não se pode 
fugir à verdade; é canalhice, é Goebbels, é hitleriano. 
E esta Casa é para combater isso. O Rui Barbosa 
combateu a mentira.

Prossigo:

A todos que colocaram um adesivo e car-
regaram uma bandeira com Serra 45. Agradeço 
também aos milhões que lutaram na Internet 
em defesa de um Brasil mais democrático. Vou 
carregar comigo cada olhar recebido. Cada 
mensagem, inclusive no Twitter. Foram sete 
meses de peregrinação. O problema é como 
despender essa energia acumulada nos pró-
ximos meses.

Brincou, se referindo ao fato de estar agora sem 
ocupar qualquer cargo político.

Serra lembrou ainda que foi apoiado por 10 dos 27 
governadores brasileiros, entre eles Geraldo Alckmin, 
saudado com uma salva de palmas pelos militantes 
presentes no Joelma.

A maior vitória desta campanha não foi 
mérito meu, mas de vocês. Pode parecer estra-
nho para um candidato que não ganhou eleição, 
mas vim aqui para falar de esperança. Vocês 
alcançaram uma vitória estratégica, cavaram 
uma grande trincheira, consolidaram um campo 
político de defesa da liberdade e da democracia 
no Brasil. É um até breve, não um adeus. E me 
despeço com uma frase [que beleza!]: Brasil, 
verás que um filho teu não foge à luta.

Concluiu Serra.
E as mesmas palavras – eu e Heráclito estamos 

aqui – quero dar ao bravo candidato que tivemos em 
Teresina. Edison Lobão está aqui, nosso vizinho, lá do 
Gonçalves Dias. E eu sou homem de luta. Meu pai era 
maranhense. Eu aprendi: “Não chores meu filho, a vida 
é luta renhida, viver é lutar, a vida é um combate que 
os fracos abate, e os fortes e os bravos exalta”. Nós 
somos essa gente do Piauí, forte e brava. E o candidato 
do Piauí também, reunindo as qualidades de virtude, 
homem honrado, homem honesto, homem que apenas 
disputou na época errada, e como Rui Barbosa prevê: 
“De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prospe-
rar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto 
ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, 
o homem chega a desanimar- da virtude, a rir-se da 
honra e a ter vergonha de ser honesto”. 

Olha, Gilvam, V. Exª é um homem lá do Amapá, 
que eu quero conhecer e a sua luta, mas quis Edison 
Lobão, o melhor do time de lá, graças a Deus que tenha, 
V. Exª tem que ser o Richelieu da nossa... Aprendi com 
Petrônio a não agredir os fatos, os fatos estão aí. 

Mas V. Exª, que sabe a Bíblia mais do que eu, foi 
seminarista, outro dia foi homenageado na minha ci-
dade pela Rádio Globo/Igaraçu, eu ouvi o seguinte de 
um jornalista de vergonha: V. Exª. Mas eu quero dizer 
a Igreja Católica, católica quer dizer universal, vem do 
grego, Católica Apostólica Romana....

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Senador Mão Santa, V. Exª se dá por satisfeito 
ou tem necessidade de mais algum tempo? 

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Fora do Microfo-
ne.) – Um minuto.

(Interrupção do som.)
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O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – V. Exª dispõe de um minuto. Em seguida, antes 
que se retire desta Casa, compareça à mesa e sente-
se à minha direita. 

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Mas atentai 
bem, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Olha, 
no Piauí, foi tão imoral que o dinheiro foi mais forte 
que Deus. 

Pessoas que há trinta anos são inimigas, que 
amaldiçoam suas famílias, cidades grandes, mulher 
atacando mulher, até homem, homem com homem, 
estão na Justiça disputando o mandato, e o dinheiro 
uniu. Pessoas que o amor e Deus não uniram, o di-
nheiro uniu. É o dinheiro.

Então, eu só queria dizer isso e agradecer a Deus 
por poder aqui, eu que sou Francisco...

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
Mão Santa...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Com a palavra 
o Senador Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Tenho cer-
teza de que o Senador Gilvam vai permitir mais alguns 
minutinhos para o Senador Mão Santa. V. Exª está 
tocando num ponto – eu não sei no resto do Brasil 
como foi...

(Interrupção do som.)

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – No Piauí 
foi uma questão... (Fora do microfone.) Os fatos fo-
ram escandalosos. O que se fez no tal do ProJovem, 
V. Exª sabe muito bem. Quando se fez uma denúncia 
de 30 milhões distribuídos em ano eleitoral, o execu-
tor do ProJovem, um Deputado Estadual, ainda teve 
o desplante de ir à televisão dizer publicamente, não 
em desafio a mim ou a V. Exª, mas à Justiça: “Eles es-
tão enganados. Não foram 30 milhões não, foram 70 
milhões”. É preciso que se diga, Senador Lobão, de 
onde veio esse dinheiro e para onde foi esse dinheiro. 
Daí por que a ação movida pelo Deputado Roncalli 
Paulo, em que pede o esclarecimento desses gastos, 
é altamente pertinente. As ações tomadas não são 
pós-eleitorais não; elas são pré-eleitorais. Elas foram 
tomadas, pelo menos as que eu tive o dever de tomar, 
eu fiz ainda no esquentar da campanha. Eu nunca vi, 
Senador Lobão, nada igual ao que aconteceu no Piauí, 
e o que o Senador Mão Santa diz aí é um fato. Nós 
tivemos Municípios em que quatro alas se juntaram 
em torno da mesma candidatura. É muito fácil, você 
vê exatamente o que une um candidato que não tem 
carisma, que não tinha sequer....

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – O candidato a 
Prefeito de Teresina foi uma porcaria. A Adalgisa teve 
150 mil votos e ele teve quatro mil. Porque se fosse 

bom de voto... Esse candidato que tomou da gente foi 
candidato a Prefeito de Teresina e foi uma porcaria 
de voto.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Pois é. Va-
mos esperar a Justiça. Estou absolutamente tranquilo 
nesse processo e vou, no momento oportuno, fazer 
uso da palavra exatamente para prestar esclarecimen-
tos ao Piauí e ao Brasil sobre fatos escandalosos que 
aconteceram no Estado, com a participação tácita do 
Ministro Alexandre Padilha, confessada inclusive pelo 
Prefeito da capital, que deixou, no segundo turno, de 
apoiar um candidato nosso, que era o Sílvio Mendes, 
porque o Ministro o chamou a Brasília e colocou à 
disposição R$106 milhões de obras para a capital. E 
o Prefeito, logicamente, por amor a Teresina, teve que 
abrir mão de um compromisso. Não condeno o Prefeito 
Elmano não. Acho que ele mudou de posição, segundo 
declarações suas mesmo, por amor a Teresina. Agora, 
é preciso saber se, dentro da legitimidade, da legali-
dade de um processo eleitoral, isso não é crime. Isso 
é que é preciso que a Justiça....

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Não, Herácli-
to, mas vamos discordar. No fim de oito anos, eu vou. 
Amor leva à fidelidade. É a vergonha, não é a traição. 
Desculpe-me. Foram oito anos de boa convivência, 
você de um partido, eu de outro, mas, nesses termos, 
amor não leva à sem-vergonhice e à traição. Amor leva 
ao cumprimento da palavra, à vergonha.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Não, estou 
apenas registrando o fato de o Prefeito ter declara-
do...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Não, é só para 
tirar o amor a Teresina.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Pois é, foi 
o Prefeito...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – É amor ao di-
nheiro, aos negócios.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Eu solicito aos Senadores que, por gentileza, 
concluam esse aparte prolongado, para que o Sena-
dor Mão Santa se sinta à vontade para comparecer 
à mesa.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Eu estou 
apenas transmitindo aqui declarações do Prefeito; não 
estou entrando no juízo de valor. Eu estou apenas di-
zendo que o Prefeito declarou que não podia cumprir 
porque, por amor a Teresina, estava deixando de honrar 
um compromisso anteriormente assumido para apoiar 
a candidatura patrocinada pelo Sr. Alexandre Padilha. 
É o registro que quero fazer e perguntar se, dentro do 
processo eleitoral, é legal, é lícito e que providências 
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a Justiça Eleitoral vai tomar. A Justiça Eleitoral tem to-
dos os dados, tem todos os elementos para isso. Muito 
obrigado, Senador.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Eu agradeço 
a V. Exª, que representa... E eu vou dizer: eu preferi 
perdermos juntos do que ter ganhado com essas qua-
drilhas que invadiram o Piauí. 

Agora, eu não posso negar a palavra à beleza, à 
inteligência, à mulher brasileira. Já ouviram a música 
de Benito Di Paula, “mulher brasileira”?

A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Obrigada, 
Senador Mão Santa, pela oportunidade do aparte. É a 
primeira vez que vou aparteá-lo. Pedi essa palavra por-
que o senhor também citou meu nome algumas vezes 
e, nesse momento político que passo na minha vida, 
uma mulher catarinense de vida pública ainda muito 
curta – são apenas catorze anos em que lido na vida 
pública – quero dizer a V. Exª da minha alegria de poder 
ouvi-lo todas as vezes que pude estar aqui, prestan-
do atenção na grande doutrina que é Mão Santa para 
o País. O senhor representa o lado da paz, o lado da 
força brasileira. O senhor representa, no Parlamento 
nacional, neste Senado Federal, a voz da democracia 
brasileira, e, nesses segundos que o Presidente nos 
concede para finalizar, eu não poderia deixar de dizer, 
como mulher catarinense, que, acima do meu respeito 
a V. Exª, da minha admiração por sua inteligência, por 
sua contribuição, ouso dizer que o senhor representa 
aqui, no Senado Federal, as palavras muito bem di-
tas também por V. Exª no que trata do grande jurista 
brasileiro, pai, patrono desta Casa, Rui Barbosa, que 
amanhã estará de aniversário de nascimento. O se-
nhor, na minha opinião, representa essa figura em-
blemática, uma figura do divisor de águas, uma figura 
política que se presta ao grande serviço nacional. O 
senhor é aquele que defende os grandes princípios 
brasileiros: anticorrupção, a favor da verdade, a favor 
da democracia...

(Interrupção do som.)
A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Eu não 

poderia deixar de me manifestar sobre isso, de me es-
pelhar na altura de sua inteligência, dos seus princípios 
no tempo que aqui estive e dizer do quanto aprendi com 
a sua determinação e sua garra em defesa da nossa 
Nação e da nossa Pátria, de um Brasil verde e amare-
lo, que é exatamente o que nós precisamos. O senhor 
está dando exatamente o novo tom do Legislativo que 
se aproxima, do Congresso Nacional que se aproxima 
e também dos Senadores que aqui estão e que vão 
permanecer e, provavelmente, dos novos Senadores 
que aqui estarão a partir de fevereiro do ano que vem. 
Quero parabenizar V. Exª por tudo que aprendi, pela 

sua doutrina e pela altura do seu talento e da sua dis-
ponibilidade ao nosso País. Muito obrigada.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Agradeço a 
presença de V. Exª neste pronunciamento. Então, ter-
minou...

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Senador Mão Santa...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – ...com a beleza 
que aprendi a contemplar.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Senador Mão Santa, apelo a V. Exª que, com 
o silêncio, possa comparecer à mesa. Já estou an-
sioso, aguardando V. Exª, para que se sente à minha 
direita.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Só fazendo as 
palavras finais, em gratidão a essa mulher, pois ela 
simboliza aqui a mulher de Pilatos, que contestou; a 
Verônica, que enxugou o rosto de Cristo; as mulheres 
que estavam no ato da crucificação; as três mulheres 
que o visitaram no sepulcro, dado por um Senador, o 
sepulcro de Cristo, por José Arimateia. Eu quero ser 
esse Senador de sensibilidade. E essa mulher, repre-
sentando todas as mulheres que disseram: “Ele não 
está aqui.” Cumpriu-se a profecia e ele está sentado 
à direita de Deus Pai. E cumpriu-se a profecia de Rui 
Barbosa: “De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto 
ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injus-
tiça, de tanto ver agigantarem-se o poder nas mãos 
dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, 
a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto.” – 
Rui Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Venha, Senador Mão Santa, e agasalhe-se à 
minha direita.

Convido, para assumir a tribuna, o eminente Se-
nador João Durval. V. Exª dispõe de dez minutos. 

O SR. JOÃO DURVAL (PDT – BA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Gilvam Borges, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
o modelo clássico da democracia moderna fundamenta-
se no princípio da separação e da independência dos 
poderes executivo, legislativo e judiciário. Ao formular 
esse modelo, Montesquieu anunciava o esgotamento 
do Ancien Régime, estruturado a partir da noção do 
direito divino dos monarcas, e projetava a futura orga-
nização dos Estados nacionais democráticos da nova 
era que se iniciava. 

Esse foi o modelo que se foi consolidando até 
prevalecer nas democracias ocidentais, ao longo dos 
séculos XIX e XX, e serviu de base, pelo menos em 
nível formal, para nações de desenvolvimento técnico 
e institucional mais atrasado, como os países da Amé-
rica Latina, inclusive o Brasil. De fato, embora nossas 
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constituições tenham – quase sempre – consagrado o 
princípio, a verdade é que a realidade social e política 
contradizem a letra da lei. A herança autoritária da co-
lonização e da tradição paternalista de nossa organi-
zação social prevaleceram sobre os ideais expressos 
em nossas leis. É fenômeno muito mais profundo do 
que a reincidência dos períodos de autocracia ou au-
toritarismo atravessados no século passado.

A consolidação da democracia em nosso País, de 
fato, ainda está em processo. Entretanto, o progresso da 
tecnologia, tornado vertiginoso nas décadas recentes, 
faz surgir diante dos homens e das instituições novos 
desafios. As mudanças da realidade, proporcionadas 
pelas novas tecnologias, exigem dos Estados a formu-
lação de legislações específicas, em velocidade nem 
sempre possível pelo processo clássico. Não deixa de 
ser natural, portanto, que no mundo todo o Poder Exe-
cutivo seja instado a se intrometer na função legislativa 
para atender a demandas específicas da sociedade 
em transformação. 

Contudo, para cada objeto há medidas. No Brasil, 
um tema tem sido objeto frequente de controvérsia e 
debate nos meios acadêmicos, mas também no am-
biente político. Trata-se da apropriação da agenda do 
Poder Legislativo pelos outros Poderes. Tanto acontece 
o fenômeno chamado “judicialização” do processo le-
gislativo – quando os tribunais, em especial o Supremo 
Tribunal Federal, tomam a iniciativa do estabelecimento 
de normas de caráter legislativo – quanto a apropriação 
de agenda legislativa pela Administração Federal.

É precisamente sobre esse último ponto que os 
Consultores Legislativos Rafael Siqueira e Silva, do 
Senado Federal, e Suely Mara Vaz Guimarães Araú-
jo, da Câmara dos Deputados, realizaram um estudo 
publicado na série “Textos para Discussão”, do Centro 
de Estudos da Consultoria do Senado. Cabe mencionar 
que a série, iniciada há poucos anos e tendo atingindo 
a marca de 76 documentos, já se tornou referencia para 
parlamentares em busca de fundamentação para suas 
iniciativas legislativas, e também para comentaristas 
e cientistas políticos.

Ocorre, Sr. Presidente, que, como mostram os 
autores, o Executivo dispõe de mais de um mecanismo 
de interferência no trabalho do Legislativo. Ele pode, 
por exemplo, enviar medidas provisórias ou projetos 
de lei de sua pura iniciativa, atropelando as pautas das 
Casas do Congresso. Pode, inclusive, tomar projetos de 
lei de iniciativa parlamentar que tramitem nas Casas do 
Congresso, reformulá-los a sua feição e transformá-los 
em projetos ou medidas provisórias de sua iniciativa a 
serem enviados ao Congresso. Por considerarem que 
cada uma dessas formas de apropriação da agenda 
legislativa apresenta um grau diferente de interferência 

ou intromissão, os dois consultores, em seu trabalho, 
enunciaram um índice de medida ou aferição dessa 
apropriação de agenda. 

Esse índice compreende a avaliação de três eta-
pas do que pode constituir a apropriação de proposta 
legislativa pelo Poder Executivo: primeiro, o grau de 
participação de parlamentares na proposição da novi-
dade legislativa; segundo, a abordagem do Executivo na 
proposição; e, em terceiro lugar, o tipo de proposição 
encaminhada. O primeiro indicador dá conta da possi-
bilidade de o parlamentar, ou mais de um, que, tendo 
sido autor da proposta original que foi apropriada, relator 
em uma comissão temática, ou que tenha produzido 
parecer sobre ela, ter sido ouvido pelo Executivo antes 
do envio da proposta do Palácio do Planalto. 

Quanto ao quesito abordagem, os autores con-
sideram uma escala de semelhança entre a proposi-
ção original e a enviada pelo Palácio do Planalto. Essa 
escala inclui as seguintes possibilidades: proposta 
semelhante, semelhante com acréscimos, diversa e 
conflitante. A cada uma dessas possibilidades é arbi-
trado um valor de zero a um, que depende também 
do valor obtido no primeiro critério, por razões da ló-
gica do índice.

O terceiro e último quesito ou critério para a ava-
liação do grau de interferência ou apropriação da agen-
da legislativa pelo Poder Executivo, segundo o índice 
elaborado pelos consultores legislativos, diz respeito 
ao tipo de proposição enviada ao Congresso. 

Elas podem ser medidas provisórias, projetos de 
lei com tramitação independente – a que não podem 
ser anexadas ou apensadas outras matérias –, projetos 
de lei apensados e, finalmente, regulamentações. Os 
autores atribuem a cada tipo de proposição um valor 
entre zero e um.

Rafael Silveira e Suely Araújo, para exemplifica-
ção e validação de seu instrumento de aferição, aplica-
ram o índice que elaboraram a 20 casos pinçados das 
pautas de trabalho do ano passado, nas mais diversas 
áreas de legislação. 

O primeiro exemplo apresentado pelos autores é 
o da legislação sobre política urbana e habitacional e 
regularização fundiária, tema que vinha, desde longo 
tempo, sendo discutido no Congresso. A apresentação, 
em março de 2009, da MPV nº 459, relativa ao pro-
grama Minha Casa, Minha Vida, embora tenha apenas 
diferenças pontuais em relação ao PL nº 3.057/2000 
e seus apensados, atropelou a agenda da Câmara 
dos Deputados.

Outro exemplo é a legislação sobre gestão de 
resíduos sólidos, no contexto da política de meio am-
biente. Segundo os autores, não houve participação 
de parlamentares que trabalhavam no tema, a abor-
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dagem do Executivo foi diversa da que era negocia-
da no Congresso, e a proposição tinha projeto de lei 
apensado. 

Sr. Presidente, faltam-me apenas duas páginas.

Durante o discurso do Sr. João Durval, 
o Sr. Gilvam Borges deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
V. Exª terá o tempo que achar conveniente para usar 
da palavra.

O SR. JOÃO DURVAL (PDT – BA) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente.

A título de exemplo de cooperação máxima en-
tre o Executivo e o Legislativo em casos de apropria-
ção de agenda, cito o caso da política agrária. A MP 
422/2008 reproduziu na íntegra o PL 2.278/2007, de 
autoria do Deputado Asdrúbal Bentes, do Pará. No 
exemplo, ocorreu, segundo os autores, apropriação 
com participação do autor, e o texto da medida provi-
sória era idêntico ao original.

Neste momento, com renovação na Presidência 
da República e nas duas Casas do Congresso – além 
dos cargos de Governador e de Deputado Estadual 
nas Unidades Federadas -, é conveniente voltarmos a 
propor um debate sobre questões que se encontram, 
no mínimo, mal resolvidas atualmente, como a do pac-
to federativo e a da independência e separação dos 
Poderes. O trabalho de Rafael Silveira e Suely Araújo 
pode ser útil para a discussão sobre a interferência do 
Executivo na tarefa da elaboração das leis, em princí-
pio exclusiva do Poder Legislativo.

Eu gostaria de expressar um elogio e um agra-
decimento aos autores do estudo que acabo de abor-
dar e, mais amplamente, à Consultoria Legislativa do 
Senado Federal, pela iniciativa de produzir e divulgar 
essas análises sobre as mais diversas questões de 
relevância para o trabalho do Senado.

Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção que 
me dispensou.

Durante o discurso do Sr. João Durval, 
o Sr. Gilvam Borges deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
nossos cumprimentos a esse extraordinário homem 
público, Senador Durval, da grandiosa Bahia, que tão 
bem representa, com a mesma grandeza.

O SR. JOÃO DURVAL (PDT – BA) – Obrigado, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora, está inscrito aqui Jefferson Praia. Depois está 
inscrito o Senador Valter Pereira. (Pausa.)

Eles estão trocando gentilezas, mas, na fila, o 
primeiro é o Senador Jefferson Praia, do PDT do Ama-
zonas, que cede ao Senador Valter Pereira.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Sem re-
visão do orador.) – Ilustre Presidente, passo ao Sena-
dor Jefferson Praia em deferência à representatividade 
que ele tem. Estou aqui sorvendo algumas lições de 
uma colega que está me ensinando muito.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Je-
fferson Praia é convidado a usar da tribuna, de acordo 
com a inscrição.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Gostaria, muito rapidamente, nesta tarde, de 
destacar um trabalho feito pelos Drs. Alexandre Ri-
vas, José Alberto da Costa Machado e José A. Mota. 
Vou tratar do Capítulo 2 do livro e gostaria que fosse 
considerado como meu pronunciamento. O título é Ins-
trumentos Econômicos para a Proteção da Amazônia 
– a experiência do Polo Industrial de Manaus. E, no 
Capítulo 2, Sr. Presidente, esses autores tratam dos 
mecanismos compensatórios para os efeitos positivos 
do Polo Industrial de Manaus.

Trago este assunto nesta tarde, Sr. Presidente, 
para que nós possamos, cada vez mais, perceber a 
importância daquele polo localizado no Estado do Ama-
zonas e, é claro, a sua importância para a Amazônia.

[...] torna-se relevante ampliar o entendi-
mento sobre o PIM, no que diz respeito ao seu 
papel de redutor do desmatamento da Ama-
zônia. Não se trata mais de questionar sobre 
a eficiência econômica acerca dos incentivos 
fiscais que recebe, que restou cabalmente de-
monstrada ser positiva, mas sim de contabilizar 
sua contribuição para o aumento do bem-estar 
nacional e internacional – principalmente por 
sua contribuição para a proteção da floresta 
amazônica – e encontrar formas de reverter 
para a região parte desses benefícios.

Para a análise dessa questão convém 
iniciar-se pelos fundamentos da eficiência eco-
nômica. Esses fundamentos são aqueles de-
senvolvidos pela Teoria Econômica, particu-
larmente, a microeconômica. Numa economia 
onde os mercados funcionam perfeitamente, 
todos os recursos escassos são alocados, de 
tal forma, que promovem a maximização do 
bem-estar social por meio do mecanismo de 
preços.
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O problema ocorre quando os mercados 
fracassam em determinar preços e quantida-
des que reflitam realmente a escassez dos 
recursos, isto é, todos os recursos e não só 
os insumos do processo produtivo. Quando 
isso ocorre, há divergências entre benefícios 
e custos sociais e privados, o que dá gênese a 
diversos graus de ineficiência. Existem várias 
causas que levam os mercados a fracassa-
rem, mas, neste estudo, serão consideradas 
apenas as externalidades. 

As externalidades podem ser entendidas 
como efeitos derivados de uma economia, 
que são gerados de maneira não intencional 
e cujos custos ou benefícios são recebidos 
pelas famílias ou firmas não envolvidas dire-
tamente no processo produtivo. Elas podem 
ser positivas e negativas. Externalidades ne-
gativas são aquelas que, uma vez produzidas, 
afetam adversamente o bem-estar social e pri-
vado. Um exemplo é o aumento de emissões 
atmosféricas de gases que contribuem para 
o efeito-estufa, resultante de algum processo 
produtivo. Por sua vez, externalidades positivas 
são aquelas que produzem um efeito benéfico 
sobre o bem-estar social e privado. Um exemplo 
de externalidade positiva é o desmatamento 
evitado no Estado do Amazonas decorrente da 
existência do Polo Industrial de Manaus. 

A literatura econômica mostra que as ex-
ternalidades negativas podem ser corrigidas 
com o auxílio de instrumentos econômicos. Um 
exemplo clássico é o imposto de Pigou.

Esse é um imposto aplicado sobre a ex-
ternalidade e não sobre o produto que a gera. 
Os livros-textos sobre Economia Ambiental 
costumam dar muita ênfase à análise sobre 
externalidades negativas. Aqui o referencial 
teórico continuará sendo o mesmo, mas a aná-
lise é focada em como a externalidade positiva 
gerada pelo Polo Industrial de Manaus pode 
ser propriamente computada e utilizada como 
fundamento para a criação e implementação 
de mecanismos compensatórios que promo-
vam um maior nível de equidade social, por 
meio da internalização local ou regional das 
externalidades positivas do Polo Industrial de 
Manaus. Ou seja, compensar quem está ar-
cando com o ônus de produzir um bem para 
o país ou para o planeta.

Sr. Presidente, passo, então, a alguns mecanis-
mos compensatórios citados pelos autores.

A identificação de possíveis mecanismos 
de compensação tem propósito, apenas, de 
demonstrar as diversas opções passíveis de 
utilização. Certamente, cada mecanismo re-
lacionado guarda circunstâncias próprias que 
necessitam aprofundamento para eventual 
consideração face à decisão de adoção.

O primeiro mecanismo compensatório, Sr. Pre-
sidente, citado pelos autores é a taxa compensatória: 
“Nesse cenário, uma taxa de compensação interna-
cional pela proteção da Amazônia (Amazon Protection 
Compensation Tax – APCT) poderia ser implementada”. 
Olhe só, Sr. Presidente Mão Santa, a proposição seria 
uma taxa de compensação internacional pela proteção 
da Amazônia, a Amazon Protection Tax. 

Ela poderia ser cobrada por uma das 
agências multilaterais do sistema ONU (Or-
ganização das Nações Unidas) e repassada 
ao Brasil, que, por sua vez, repassaria aos 
governos dos estados da Amazônia e, prin-
cipalmente, do Amazonas, para fortalecer a 
sociedade regional e o próprio Pólo Industrial 
de Manaus.

Dois aspectos são relevantes nessa pro-
posta. O primeiro é o de “quem” e “como” essa 
taxa seria cobrada. A sugestão deste estudo 
é que ela seja calculada com base no nível 
de emissão de CO2 dos países membros da 
ONU. Ou seja, países com alto grau de emis-
são de carbono pagariam mais do que países 
com menor grau.

(...)
O segundo ponto é o de como utilizar a 

receita da taxa. Conforme prediz a Teoria da 
Economia Ambiental, uma taxa sobre a exter-
nalidade deve ser utilizada para reduzi-la ou 
eliminá-la, em caso de ser negativa, ou man-
tê-la e ampliá-la, no caso de ser positiva. Ou 
seja, a APCT [compensação internacional pela 
proteção da Amazônia] deveria, necessaria-
mente, ser utilizada na compensação daquelas 
atividades que produzem a externalidade, no 
caso, em benefício dos agentes econômicos, 
firmas e famílias envolvidos, direta e indire-
tamente, na construção e na manutenção do 
Pólo Industrial de Manaus.

O segundo ponto, Sr. Presidente, citado pelos 
professores Alexandre Rivas, José Alberto da C. Ma-
chado e José A. Mota diz respeito às ações negociá-
veis de carbono.

Esse é um outro mecanismo importante de com-
pensação por mantermos a floresta em pé no Estado 
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do Amazonas em decorrência das atividades do Polo 
Industrial de Manaus.

Dizem os autores, Sr. Presidente:

Existe atualmente, e em franco desenvol-
vimento, um mercado internacional para ne-
gociar créditos de carbono. Essa negociação 
é feita em bolsas especializadas e consiste 
na venda e na compra de ações de carbono. 
Há no mercado, empresas que poluem mais 
e outras que poluem menos. Há países com 
maiores restrições ambientais e outros com 
menos. Assim, essas empresas podem investir 
em algum tipo de tecnologia ou simplesmente 
comprar ações no mercado de carbono que as 
permitam operar dentro dos padrões legais. Por 
exemplo, uma empresa poluidora pode com-
prar ações de empresas com baixo nível de 
poluição. Dessa forma, a empresa poluidora 
ganha créditos para poluir, mas o volume to-
tal de emissões de carbono na atmosfera do 
planeta diminui.

Nessa proposta, as empresas do Polo 
Industrial de Manaus poderiam participar des-
se mercado com ações adquiridas, a partir do 
volume de carbono evitado por conta da sua 
atuação no Polo. A idéia é simples.

A área do desmatamento evitado pelo 
Polo Industrial de Manaus foi estimada neste 
estudo. Segundo os valores utilizados, 1 ha de 
floresta amazônica possui estocado em mé-
dia 120 toneladas de carbono. [Veja bem, Sr. 
Presidente, um hectare de floresta amazônica 
possui estocado, em média, 120 toneladas de 
carbono!]. Se no mercado internacional de car-
bono uma ação negociável vale uma tonelada 
de carbono, então, o Polo Industrial de Manaus 
teria 120 ações negociáveis de carbono por 
hectare de desmatamento evitado.

Quanto caberia a cada empresa? Uma 
política pública com esse propósito haveria de 
fixar a forma mais adequada e devidamente 
discutida. Porém, apenas para demonstrar as 
possibilidades de tal mecanismo, poder-se-ia 
definir a parte de cada empresa com base no 
valor agregado para o PIB do Estado [do Ama-
zonas] ou do Polo Industrial de Manaus.

O que fazer, então, com esse crédito? Há 
no mercado internacional muitas empresas que 
precisam comprar créditos de carbono para 
poderem continuar funcionando, bem como 
empresas que, devido as suas políticas de 
responsabilidade ambiental, compram créditos 
de carbono para contribuírem na redução do 

elemento na atmosfera global. As empresas 
do Polo Industrial de Manaus, com a devida 
assessoria da Suframa, da Federação das 
Indústrias do Estado do Amazonas e outras 
instituições similares, poderiam negociar direta 
ou indiretamente, via Bovespa, seus créditos 
de carbono nas bolsas internacionais.

Os créditos obtidos poderiam compor 
as receitas da empresa ou ser utilizados em 
atividades de responsabilidade social e am-
biental. Isso serviria, então, como um forte es-
tímulo econômico, para fazer com que essas 
empresas fortalecessem e ampliassem o seu 
papel redutor do desmatamento diretamente, 
por meio de vários mecanismos disponíveis, 
bem como indiretamente, pelo fortalecimento 
do Polo Industrial de Manaus.

Sr. Presidente, o próximo ponto destacado pelos 
autores em relação aos mecanismos de compensação 
por mantermos a floresta em pé: as compensações 
governamentais:

O PIM tem exercido desde a sua criação 
uma ampla contribuição ambiental ao Brasil e 
ao mundo. [É muito importante que esta Casa 
perceba isso, que o Brasil perceba isso, es-
pecialmente os amazônidas.] Neste sentido, 
tem evitado que a taxa de desmatamento te-
nha evoluído no Estado do Amazonas; que 
os serviços ambientais tais como fluxo de nu-
trientes, uso de recursos hídricos e explora-
ção exagerada da biodiversidade local tenham 
sido exploradas quando comparados com os 
demais Estados da Região Norte, quiçá do 
bioma Amazônia.

Sr. Presidente Mão Santa, se nós temos hoje uma 
área de preservação de aproximadamente 98%, o que 
possibilitou isso naquele Estado? Foi o Polo Industrial 
estabelecido em 1967.

Nessa linha de raciocínio, a sociedade 
brasileira tem-se apropriado da contribuição do 
PIM, sem a devida compensação, à medida 
que os recursos naturais da região somente 
não foram dilapidados porque o efeito Polo In-
dustrial de Manaus tem exercido, durante todos 
esses anos, ganhos substanciais de bem-estar 
para a população residente da região.

Mesmo assim, a compensação financeira 
do Governo Federal tem sido traduzida em frá-
geis e mutantes benesses tributárias, as quais 
não refletem o real valor monetário e ambien-
tal da preservação da riqueza nacional e do 
patrimônio da biodiversidade, proporcionado 
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pela instalação do PIM na região do Estado 
do Amazonas. Essa não pode ser considerada 
uma contribuição adequada, pois que, como 
já visto, ela não está restrita à preservação do 
bem comum da natureza amazônica, mas a 
uma ampla forma de desenvolver novos arran-
jos de informação e conhecimento técnico, os 
quais têm contribuído para conter o desmata-
mento da região do Estado do Amazonas.

Nessa perspectiva, o avanço técnico por 
meio da priorização de centros de pesquisa em 
ciência e tecnologia seria uma boa prática do 
Governo Federal visando retribuir a contribui-
ção do Polo Industrial de Manaus para atenuar 
o desmatamento no Amazonas. Não adianta 
somente instalar centros de excelência e pes-
quisa na região. É necessário fazer com que 
os mesmos funcionem plenamente.

O que queremos destacar aqui, Sr. Presidente, e 
que os autores colocam, é que nós temos que incen-
tivar as pesquisas na Amazônia. Sem conhecermos a 
Amazônia, não poderemos aproveitar aqueles recur-
sos naturais. Mas não adianta instalarmos centros de 
excelência se eles não funcionarem e contribuírem 
com as pesquisas realizadas. Além disso, é necessá-
rio que os resultados cheguem às pessoas para que 
elas utilizem as informações, cheguem aos irmãos do 
interior e eles possam aproveitar toda aquela riqueza, 
toda aquela biodiversidade sem causar problemas 
ambientais. Essa é a grande questão da Amazônia, 
Sr. Presidente.

Para finalizar, destaco aqui um outro ponto citado 
pelos autores de Compensações Governamentais, que 
trata da Agregação de competitividade por certifica-
ção de origem. O que eles querem dizer com relação 
a isso, Sr. Presidente?

A ideia aqui é deixar que o próprio mer-
cado compense a virtuosidade ambiental que 
o Polo Industrial de Manaus apresenta. À me-
dida que os produtos nele fabricados portas-
sem uma identificação de que a sua produção 
contribui para a preservação da Amazônia é 
de supor-se que tais produtos seriam trata-
dos pelo mercado de forma diferente de seus 
similares.

Ou seja, mercadorias produzidas no Polo Indus-
trial de Manaus seriam considerados pelo mercado 
como produtos importantíssimos para serem adqui-
ridos, visto que são produzidos lá e contribuem para 
que possamos manter aquela floresta em pé.

Continuo, Sr. Presidente:

Ou aceitando pagar mais por eles ou 
dando-lhes preferência frente a produtos con-
correntes. Neste caso, esses produtos teriam 
um ganho de competitividade que não existiria 
em qualquer outro lugar.

Uma proposta dessa natureza necessi-
ta de uma política pública que o discipline e 
que dê completa transparência visando deixar 
o mercado informado a respeito de todos os 
aspectos que possam embasar a percepção 
de que o Polo Industrial de Manaus possui vir-
tuosidade ambiental. Ademais, a adesão das 
empresas a tais mecanismos deverá, neces-
sariamente, ter caráter voluntário para evitar 
que o mecanismo seja buscado como fator 
de competitividade e não para cumprir obri-
gação legal.

Portanto, Sr. Presidente, quero parabenizar os 
autores que fazem essa abordagem importantíssi-
ma que trata, repito mais uma vez, dos mecanismos 
compensatórios para os efeitos positivos do PIM. Ale-
xandre Rivas, José Alberto da Costa Machado, José 
A. Mota, doutores que pesquisam aquela região e 
que nos dão aqui diversas opções, importantíssimas, 
para avançarmos dentro do contexto de termos o meu 
Estado, o Estado do Amazonas, preservado e conser-
vado, com oportunidade de avançar nas pesquisas, e 
não só o Estado do Amazonas, mas todos os Estados 
que compõem aquela fantástica região que é a Região 
Amazônica.

O Brasil inteiro precisa perceber a importância 
da Amazônia. Nós, amazônidas, precisamos perceber 
a importância da Amazônia. O mundo precisa perce-
ber a importância da Amazônia e não apenas cobrar 
daquelas pessoas que estão lá, Sr. Presidente, a pre-
servação e a conservação ambiental.

Temos a responsabilidade de cuidar daquele 
espaço do Planeta, que é importantíssimo em bio-
diversidade. Mas naquela região existem mais de 25 
milhões de seres humanos. Deus proporcionou que 
homens e mulheres morassem nessa região fantás-
tica, riquíssima, com uma biodiversidade fantástica, 
mas eles precisam de atenção, precisam de políticas 
de compensação.

Precisamos garantir que a Amazônia continue 
fazendo o trabalho que faz em relação ao Planeta, 
contribuindo para a questão climática, mas também 
precisamos que a nossa gente na Amazônia tenha boa 
qualidade de vida. O povo da Amazônia não pode dei-
xar, é claro, de aproveitar os recursos naturais. Eu quero 
o homem em pé, mas eu quero a floresta em pé.

No próximo Governo, Sr. Presidente, da nossa 
Presidente Dilma Rousseff, acredito que continuare-
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mos avançando dentro desse contexto, de colocar a 
Amazônia como uma das regiões importantíssimas do 
nosso País. Todas as regiões são importantes, é claro, 
e cada um de nós que estamos aqui nesta Casa de-
fendemos as nossas regiões, defendemos os nossos 
Estados. Mas o Brasil precisa perceber que se não 
cuidarmos da Amazônia, os problemas climáticos não 
serão apenas naquela região, as secas não serão maio-
res apenas lá, nem as cheias; teremos problemas na 
Região Central; teremos problemas nas Regiões Sul 
e Sudeste; teremos problemas no Nordeste do País e 
teremos problemas no Planeta.

Portanto, faz-se necessário que todo o povo bra-
sileiro perceba que a Amazônia deve ser bem cuidada, 
não porque tem apenas alguns irmãos brasileiros – 25 
milhões –, mas porque ela é nossa, ela pertence a cada 
um de nós que fazemos parte deste imenso País que 
é o Brasil. E ela precisa de cuidado e nós, brasileiros, 
é que iremos cuidá-la de forma eficiente, eficaz, pre-
servando e conservando para que os nossos netos, os 
nossos bisnetos possam aproveitar daqueles recursos 
naturais de forma correta, de forma apropriada, sem 
causar danos ambientais, sem perdermos uma rique-
za que nem conhecemos ainda. Cada hectare que é 
queimado na Amazônia, Sr. Presidente, significa recur-
sos jogados fora, tempo jogado fora, uma riqueza que 
talvez não iremos recuperar nunca mais.

Portanto, Sr. Presidente, agradeço...
A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senador 

Jefferson Praia.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Pois 

não, Senadora, é com muito prazer que lhe ouço.
A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senador 

Jefferson Praia, V. Exª traz um assunto aqui extrema-
mente importante para o País. Isso é um assunto na-
cional. E vejo a sua eloquência, a sua força e o seu 
posicionamento. Portanto, quero cumprimentá-lo em 
primeiro lugar. Não é o assunto em que me aprofun-
do e me debato, mas quero lhe dizer que esse pensa-
mento sobre a Amazônia, como V. Exª tem colocado 
a questão de Manaus, do polo industrial, tudo o que 
ela oferece ao País, todo esse desenvolvimento que 
carece, de fato, de uma posição política no País, entre 
todos nossos Estados, principalmente do Parlamento, 
é uma questão racional, lógica; ela é a principal política 
do século XXI. V. Exª está tratando de uma compensa-
ção de uma propositura ambiental fortíssima, que é a 
compensação através dessa figura nova ainda, diga-
mos assim, no movimento ambiental, que é... Inclusive, 
Santa Catarina hoje se debruça muito, tanto em nossa 
Fundação de meio ambiente como principalmente as 
academias brasileiras, dentro das universidades... E aí 
eu quero respeitar, mais uma vez, seu posicionamento, 

porque a questão do crédito de carbono é fundamen-
tal ao País. E nós temos reserva para isso, nós temos 
produção para isso. E o senhor levanta, no momento 
mais oportuno, de transição também governamental, 
não só na Nação, no âmbito da Presidência da Repú-
blica, que, durante os oito anos, eu acho que, de cer-
ta forma, se ausentou na propositura dessas ações, 
um aprofundamento que precisa ser feito. Inclusive, a 
Senadora Marina Silva tem se pautado muito, não só 
dentro do Senado Federal, mas em sua proposição de 
governo, enquanto candidata à Presidência da Repú-
blica... Mas eu vejo que V. Exª traz um debate funda-
mental. Eu acho que é o momento do divisor de águas, 
é o momento em que o Brasil todo – os governantes 
que vão participar agora, a partir do dia 1º de janeiro, 
e também nos Estados, evidentemente que nas As-
sembleias Legislativas de todos os Estados – deveria 
se debruçar sobre essa matéria com muito mais per-
sonalidade, eu diria, com muito mais competência. E 
quero parabenizá-lo, mais uma vez...

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Mui-
to obrigado.

A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Tenho 
certeza de que deve fazer parte da agenda deste 
País, das agendas regionais dos Estados, e também 
de uma agenda vinda da política do Governo Federal. 
Sem sombra de dúvida, se tiver a força do Governo 
Federal, diante do seu estudo apresentado, feito de 
forma primorosa e com forte posicionamento, quero 
dizer que, se tiver realmente o fato como política nº 1, 
agenda positiva deste País em torno de sua proposta, 
quero parabenizá-lo, pois o senhor vai abrir, de fato, 
um debate. Acredito que o senhor abre esse posicio-
namento de forma muito eloquente, necessária e no 
momento certo. Quero aqui congratular-me com V. Exª, 
parabenizá-lo, dizer que é um assunto que não domi-
no para poder até aparteá-lo à altura do que o senhor 
colocou aqui. Mas eu sei que é um assunto nacional 
e internacional, é um assunto de Estado. É realmente 
uma responsabilidade dos dirigentes dos Estados, do 
País e especialmente do Parlamento do qual o senhor 
faz parte, com muita grandeza. Muito obrigada.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Eu é 
que agradeço a V. Exª, Senadora Níura, pelo aparte, pe-
las palavras referentes a este breve pronunciamento.

Acredito que o Brasil, que nós brasileiros esta-
mos avançando. E a questão se traduz muito como 
uma questão ambiental ou como alguns colocam: 
desenvolvimento versus meio ambiente, coisa dessa 
natureza.

Mas precisamos, como brasileiros, perceber que 
estamos em um outro momento no planeta Terra. Es-
tamos em um momento que se traduz em uma revo-
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lução no modo de produzir, em uma revolução verde, 
em uma economia que será economia verde, a eco-
nomia do século XXI. 

E o Brasil tem tudo para ser líder, neste século, 
dessa nova economia. Temos a nossa biodiversidade, 
temos a sensibilidade em relação ao tema. 

O que acredito que nós temos de fazer é debater 
mais. Precisamos ter a possibilidade de discutir mais 
todas essas questões novas, essas ideias novas, essas 
teorias novas. E temos de verificar como poderemos 
implementá-las em nossas cidades, desde as menores 
até nossas capitais, nos nossos Estados, em nossas 
regiões. Cada prefeito deve cuidar um pouco mais da 
parcela do território pela qual tem de trabalhar. Os ve-
readores devem cuidar mais do Município. 

Quando eu abordo a importância do polo indus-
trial de Manaus, a compensação, a preservação e a 
conservação ambiental no Estado do Amazonas... E 
temos muito orgulho de termos hoje talvez o Estado 
mais verde do planeta e de termos responsabilidade 
de cuidar daquilo. 

Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho um pou-
co mais para o meu Estado, eu vejo que, em alguns 
Municípios e na capital, Manaus, nós temos sérios 
problemas com relação aos nossos igarapés. Nós não 
estamos cuidando da água como ela deveria ser cui-
dada. E essa não é só uma questão do Município de 
Manaus que não cuidou bem de seus igarapés e não 
cuida bem até hoje, infelizmente, e dos outros Municí-
pios do meu Estado. Essa é uma questão nacional! Os 
prefeitos, os vereadores, as pessoas dos Municípios 
precisam perceber que cuidar bem de um igarapé é 
uma questão fundamental para nossas vidas, para as 
gerações atuais e para as futuras gerações. 

Essa questão passa, é claro, pelo saneamento 
básico no nosso País, sempre relegado a um plano que 
fica ali... A questão do saneamento está relacionada à 
água, ao abastecimento de água, à coleta de esgoto 
e lixo, tudo que envolve a questão do saneamento em 
nosso País. É claro que isso tem a ver com a questão 
ambiental. Não só tratamos de desmatamento quando 
conversamos sobre meio ambiente. O desmatamento 
é o fator que mais contribui para as emissões de CO2 
e, na minha avaliação, temos percebido que o Brasil 
tem cumprido uma agenda de redução das emissões. 
Isso é muito bom para o País, demonstra que estamos 
trabalhando nesse sentido, que nós temos mais condi-
ções de chegarmos aos encontros internacionais, como 
a COP-16, que ocorrerá agora, e dizermos: “Olha, nós 
estamos procurando fazer o nosso trabalho, estamos 
procurando fazer as nossas tarefas de casa, estamos 
buscando avançar, embora tenhamos muito a fazer”. 

Mas outros países, que precisam ser muito mais 
intensos nas suas políticas públicas, precisam fazer 
também a sua parte. Falo da China, falo dos Estados 
Unidos, falo de países que ainda não se envolveram da 
forma como estamos envolvidos nesta questão relacio-
nada a essa revolução que estamos atravessando. 

Fico às vezes pensando que, em meados do 
século XVIII, quando começamos a ter a revolução 
industrial e surgiram as primeiras máquinas, a socie-
dade não entendia direito o que estava acontecendo, 
aquela mudança do artesanato para a indústria. 

E hoje começamos a ver a energia solar e a ener-
gia através dos ventos aparecendo. Nós começamos a 
ver as pessoas falando que temos que perceber que os 
recursos do planeta não são infinitos, pois até um tem-
po destes, há algumas décadas, pareciam ser infinitos. 
Todo mundo olhava a Amazônia como alguma coisa 
que não iria acabar nunca. “Tem tanta floresta aí!”. 

Mas o homem passou a perceber que há uma 
limitação, que os recursos são escassos e que não 
tratarmos bem dessa questão ambiental é um proble-
ma seriíssimo para as atuais gerações, principalmente 
para aquelas que virão e que não nos deram o direito 
de tratar mal este planeta ou a nossa cidade, a nossa 
região, o nosso País. 

Portanto eu fico muito feliz pelo aparte que V. 
Exª fez a esta breve reflexão. Acredito que o Senado 
tem procurado discutir todas essas questões que es-
tamos aqui rapidamente avaliando, mas nós precisa-
mos aprofundá-las ainda mais. Nós temos uma tarefa 
muito grande. 

No próximo governo, acredito que a Presidente 
Dilma Rousseff poderá caminhar neste sentido, pedin-
do uma maior contribuição dos governadores, pedindo 
uma maior contribuição dos prefeitos. Nós precisamos 
envolver todos aqueles que têm em suas mãos um 
pouco de poder e que podem fazer algo pelas suas ci-
dades, precisamos envolver, acima de tudo, Senadora 
Níura, a sociedade, envolver as crianças, envolver os 
jovens, envolver os adolescentes. 

Eu, por exemplo, tenho um projeto que estabe-
lece o maior conteúdo sobre a Amazônia nos ensinos 
fundamental e médio. É um projeto muito simples, mas 
pergunto aos Senadores e às Senadoras aqui presen-
tes: o que as pessoas do Brasil conhecem sobre a 
Amazônia? Nós, que estamos lá, não conhecemos so-
bre a Amazônia! Existem prefeitos – não estou falando 
só do meu Estado –, vereadores que não conhecem 
nada da Amazônia, e Governadores até, que não co-
nhecem, não sabem nem para que estão ali, naquela 
região! Desculpe-me se eu estiver ofendendo alguém, 
mas é preciso sentir, porque você precisa sentir aque-
la região, você precisa sentir o novo momento, você 
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precisa sentir a responsabilidade de cuidar daquilo e 
saber que você, ao cuidar do meio ambiente – que são 
os recursos que estão lá: a floresta, os rios, os homens 
e as mulheres –, pode fazer o melhor pelas pessoas, 
é claro, pela atribuição que você tem.

Entendo que temos que nos envolver cada vez 
mais nessa questão e acredito que vamos avançar. 
Sou um daqueles que acreditam muito. Tenho muita 
esperança, principalmente nessas gerações que es-
tão vindo, porque, na minha geração, ainda existem 
aqueles que jogam lata de cerveja pela janela do car-
ro; ainda existem aqueles que estão jogando lixo em 
algum lugar e não percebem o problema que estão 
criando para si mesmos, mas essa nova geração que 
está vindo, essas crianças que estão nas escolas, os 
adolescentes, os jovens, essas pessoas, certamen-
te, cuidarão muito melhor do planeta do que estamos 
cuidando na atualidade, até porque terão muito mais 
informações, terão condições de cuidar deste planeta 
muito melhor do que estamos cuidando. 

É claro que nossa responsabilidade com relação 
à Amazônia vai ficar cada vez mais firme, mais sólida. 
Temos o compromisso de cuidar da região. Não só eu 
como todas as pessoas que lutam por ela. E tenho me 
dedicado a estudar aquela região, o meu Estado, mas 
acredito muito no nosso povo.

Acho que vamos avançar. Acredito muito na pró-
pria classe política. Ela tem que perceber mais essa 

questão, envolver-se mais nessas questões todas para 

que possamos ter um planeta melhor. O planeta Terra 

é responsabilidade de todos nós, de quem está lá no 

Piauí, não é, Senador Mão Santa? De quem está lá 

em Santa Catarina, de quem está lá no meu Estado do 

Amazonas, de quem está lá nos Estados Unidos, de 

quem está lá na China, de quem está lá na Alemanha. 

Em qualquer lugar deste planeta, a responsabilidade 

do indivíduo, como ser humano, é muito grande. De-

vemos cuidar bem deste planeta maravilhoso.

Sr. Presidente, agradeço a oportunidade de ter 

destacado esses pontos. Quero, de coração, agradecer 

o tempo que V. Exª me proporcionou para fazer essas 

considerações muito bem destacadas neste livro: Ins-

trumentos Econômicos para a Proteção da Amazônia, 

dos Drs. Alexandre Rivas, José Aroudo Mota e José 

Alberto da Costa Machado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JEFFERSON PRAIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Jefferson Praia, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Sarney, Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
São 17 horas e 13 minutos.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Não havendo quórum para deliberação, a Presi-
dência transfere as matérias da pauta de hoje para a 
sessão deliberativa ordinária da próxima terça-feira, 
dia 9 de novembro.

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.

Parecer nº 412, de 2010-CAE, relator ad 
hoc Senador Antonio Carlos Júnior, concluin-
do pela aprovação da matéria, nos termos do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 279, de 2010, 
que apresenta.

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.

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
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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 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 Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

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 origem, 
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências”, para determinar que o 
atendimento de urgências e emergências mé-
dicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
seja prestado pela iniciativa privada, mediante 
ressarcimento, nos casos em que as disponi-
bilidades do Sistema forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial.

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

(Relator-CAS no turno único: Senador 
Expedito Júnior)

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.

(Relatores no turno único:
– CAS, Senador Juvêncio da Fonseca;
– CCJ, “ad hoc” Senador Valter Pereira)

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.(Relator-CMA 
no turno único: Senador Flávio Arns)

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.

(Relatores no turno único:
– CE, Senador Cícero Lucena;
– CAS, Senador Mozarildo Cavalcanti)
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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 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, 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 
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.
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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 nº 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 
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 
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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, fa-
vorável, 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-
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-
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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, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança.

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

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 
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 Fis-
calização, Relator: Senador João Ribeiro), 
que aprova as contas do Governo Federal, do 
Senado Federal, da Câmara dos Deputados, 
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tri-
bunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Fe-
deral de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da 
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal 
e Territórios e do Ministério Público da União, 
relativas ao exercício de 2003.
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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 Ci-
dadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio 
Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto, em turno único, perante a Comis-
são): favorável, nos termos de emenda substi-
tutiva, que oferece; 2º pronunciamento (sobre 
as emendas, apresentadas ao Substitutivo, 
no turno suplementar, perante a Comissão): 
favorável, nos termos da Emenda nº 1– CCJ 
(Substitutivo), que apresenta.

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  

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-Complementar, 
de autoria do Senador Renan Calheiros e outros 
Senhores Senadores, que altera os arts. 1º e 22 
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da Lei Complementar nº 64, de 1990 -Lei das 
Inelegibilidades (dispõe sobre crimes e proce-
dimentos relativos a inelegibilidades e sobre o 
sistema de prestação de contas eleitorais).

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da 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 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  

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 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  

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 
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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  

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-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  

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-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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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 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  

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.

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-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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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 Vala-
dares, que altera a redação do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 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  

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-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

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

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-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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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-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  

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-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon, que 
acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 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 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 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.
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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  

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 prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo.

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

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

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

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.
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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 Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com a 
Emenda nº 1– CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda, que oferece.

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 Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.

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 
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nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 

a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 

em outro país pela prática de crime contra a 

liberdade sexual ou o correspondente ao des-

crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990.

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 

da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.

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

a mesa, projetos de lei do Senado que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
projetos que acabam de ser lidos serão publicados e 
remetidos às Comissões competentes

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu o Ofício nº 46, de 2010–CN (nº 
1.197/2010 – BNDES GP, na origem), do Presidente do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial – BNDES, encaminhando ao Congresso Nacional, 
em cumprimento ao artigo 1º,§ 6º, da Lei nº 11.948, de 
16 de junho de 2009, o Relatório Gerencial Trimestral 
do BNDES referente ao terceiro trimestre de 2010.

Nos termos do art. 120 da Resolução nº1, de 
2006–CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Lei tura 4/11/2010
até 9/11 prazo para publicação e distribuição 

dos relatórios da matéria;
até 24/11 prazo para apresentação de relatório;

até 1/12 prazo para apresentação de 
emendas; e

até 8/12 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório 
e encaminhamento do parecer 
da CMO à Mesa do Congresso 
Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 5 de novembro do corrente.

O expediente vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o ofício:

OFÍCIO 1.197/2010-BNDES GP

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2010

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, encaminho, nos termos do 

artigo 1º, § 6º, da Lei no 11.948, de 16-6-2009, o Re-
latório Gerencial Trimestral do BNDES referente ao 
terceiro trimestre de 2010.

Atenciosamente, Luciano Coutinho, Presidente.  

275ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48908 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL276



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48909 277ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48910 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL278



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48911 279ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48912 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL280



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48913 281ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48914 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL282



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48915 283ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48916 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL284



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48917 285ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48918 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL286



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48919 287ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48920 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL288



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48921 289ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48922 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL290



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48923 291ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48924 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL292



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48925 293ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48926 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL294



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48927 295ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48928 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL296



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48929 297ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48930 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL298



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48931 299ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48932 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL300



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48933 301ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48934 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL302



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48935 303ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48936 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL304



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48937 305ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48938 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL306



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48939 307ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48940 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL308



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48941 309ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48942 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL310



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48943 311ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48944 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL312



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48945 313ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48946 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL314



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48947 315ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48948 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL316



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48949 317ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48950 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL318



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48951 319ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48952 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL320



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48953 321ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48954 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL322



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48955 323ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



48956 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010
NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL324



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 48957 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 594, de 2010 (nº 
1.634/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Rádio e TV Farol da 

Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodi-

fusão sonora em frequência modulada na cidade de 

Lago dos Rodrigues, Estado do Maranhão.

É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do 
inciso III do art. 91 do Regimento Interno, com a reda-
ção dada pela Resolução nº 3, de 2009, do Senado 
Federal, o Projeto que acaba de ser lido será apreciado 
terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e Informática, onde poderá 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, “c”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência recebeu o Ofício nº 359, de 2010, do 
Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, solicitando a alteração dos 
prazos de tramitação do cronograma do Projeto de 
Lei nº 38, de 2010–CN, que “Altera o Anexo I da Lei 
nº 11.653, de 7 de abril de 2008, que dispõe sobre o 
Plano Plurianual para o período de 2008-2011”.

É o seguinte o ofício

OF. PRES. No 359/2010/CMO

Brasília, 4 de novembro de 2010

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: alteração dos prazos no cronograma de tra-
mitação do Projeto de Lei no 38/2010-CN (Alteração 
do PPA-2008/2011).

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), dirijo-
me a Vossa Excelência para solicitar a alteração dos prazos 
de tramitação do Projeto de Lei no 38/2010-CN (Alteração 
do PPA-2008/2011) em vigor, conforme cronograma ane-
xo, tendo em vista não ter sido possível o cumprimento 
do cronograma previsto, em virtude da dificuldade de es-
tabelecimento de quorum nas duas Casas do Congresso 
Nacional, no período de campanha eleitoral.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– Deputado Waldemir Moka, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
matéria será publicada no Diário do Senado Federal 
de 5 de novembro do corrente. 

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Chega à mesa a comunicação de que a Senadora Lú-
cia Vânia – mas não está presente – usará da palavra 
por delegação da Liderança do Bloco da Minoria na 
sessão do dia de hoje. 

Atenciosamente, Senador Alvaro Dias. 
A Senadora Lúcia Vânia não está presente. Per-

gunto à Mesa se a Senadora Lúcia Vânia deu alguma 
informação. Darei a ela a chance de comparecer, lem-
brando que amanhã é o dia de Rui Barbosa, que nas-
ceu em 5 de novembro de 1849, em Salvador, Bahia, 
tido como o Dia da Cultura.

Político, jurisconsulto, nasceu em Salvador, Bahia, 
em 5 de novembro 1849. Bacharelou-se em 1870 pela 
Faculdade de Direito de São Paulo. No início da carrei-
ra, na Bahia, engajou-se numa campanha em defesa 
das eleições diretas e da abolição da escravatura. Foi 
político relevante na República Velha, ganhando pro-
jeção internacional durante a Conferência da Paz em 
Haia (1907), defendendo com brilho a teoria brasileira 
da igualdade entre nações.

Eleito deputado provincial e, adiante geral, atuou 
na elaboração da reforma eleitoral, na reforma do en-
sino, na emancipação dos escravos, no apoio ao fe-
deralismo e na nova Constituição.

Por divergências políticas, seu programa de re-
formas eleitorais, que elaborou, mal pôde ser inicia-
do, em 1891. Em 1916, designado pelo Presidente 
Wenceslau Braz, representou o Brasil no centenário 
de independência da Argentina, discursando na Fa-
culdade de Direito de Buenos Aires sobre o conceito 
jurídico de neutralidade. O discurso causaria a ruptu-
ra definitiva das relações do Brasil com a Alemanha. 
Apesar disso, recusaria, três anos depois, o convite 
para chefiar a delegação brasileira à Conferência da 
Paz em Versalhes. 

Com seu enorme prestígio, Rui Barbosa candida-
tou-se duas vezes ao cargo de Presidente da Repúbli-
ca – em 1910, contra Hermes da Fonseca, e em 1919, 
contra Epitácio Pessoa –, entretanto, foi derrotado em 
ambas, sendo o período durante a primeira candidatura 
o marco inicial de sua Campanha Civilista. 

Como jornalista, escreveu para diversos jornais, 
principalmente para A Imprensa, Jornal do Brasil e o 
Diário de Notícias, jornal o qual presidia. 

Sua extensa bibliografia recolhida em mais de 
100 volumes reúne artigos, discursos, conferências, 
questões políticas de toda uma vida. Foi sócio fundador 
da Academia Brasileira de Letras, sucedeu a Machado 

de Assis na presidência da Casa. Sua vasta biblioteca, 
com mais de 50 mil títulos, pertence à Fundação Casa 
de Rui Barbosa, localizada em sua própria antiga re-
sidência no Rio de Janeiro. 

Rui Barbosa faleceu em Petrópolis, no Rio de 
Janeiro, em 1923. 

Ele é o patrono do Senado da República. A esta 
Casa ele pertenceu por 32 anos e a ele atribui-se o 
aperfeiçoamento – Dr. Jefferson Praia! – do modelo 
democrático que tivemos. Ele foi líder, vamos dizer, do 
império, mas distanciou-se quando foi um dos líderes 
da libertação dos escravos. E a Lei Áurea foi escrita 
por ele e sancionada pela princesa, quando o povo 
jogou flores no Senado da República. 

Dando-se a República, ele participou como 1º 
Ministro da Fazenda. Entre suas medidas de coragem, 
tomou, Jefferson Praia, as seguintes decisões: inú-
meras causas de indenização iriam chegar ao Gover-
no brasileiro daqueles proprietários ricos que tinham 
escravos e tiveram de libertá-los. Então, ele mandou 
queimar todos esses processos, acabando com o ônus 
para que se instalasse a República. 

Foi Secretário de Fazenda de Deodoro e Mare-
chal Floriano. E, quando despontava um novo militar 
para suceder os dois militares, Deodoro e Floriano, 
ele resolveu largar o Governo. Foi convidado a assu-
mir o Ministério da Fazenda. Na sua coragem cívica, 
disse: “Não troco a trouxa das minhas convicções por 
um Ministério”. Saiu e candidatou-se contra o governo, 
numa campanha civilista, mostrando que deveria haver 
alternância de poder, que a República não poderia ser 
só de militares. 

O Marechal de Ferro, Floriano Peixoto, muito duro, 
o perseguiu e ele teve de fugir do País, como Senador 
da República, passando pouco tempo na Argentina, em 
Buenos Aires, e, depois, no exílio na Inglaterra.

Eis que termina o mandato de Floriano Peixoto 
e ele já nem queria mais assumir o Senado, mas, a 
convite de liderança, reassumiu e voltou à Bahia, onde 
o povo baiano o reelegeu. Ele passou 32 anos como 
Presidente desta Casa.

Das inúmeras frases dele, nós destacamos e cita-
mos, hoje, algumas muito oportunas. Ele, profeticamen-
te, dizia: “De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver 
prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, 
de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos 
maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se 
da honra, a ter vergonha de ser honesto”.

Ele profetizou este Brasil em que vivemos hoje, 
mas a frase dele que mais acho interessante é a que 
ensina a todos que a primazia tem de ser dada ao 
trabalho e ao trabalhador. Ele vem antes, ele é que 
faz a riqueza. 
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Quando ele diz que a pátria é a família amplifi-
cada, ele ensina a todos nós o valor dessa instituição 
divina e sagrada que é a família.

Então, comemoramos, amanhã, o aniversário 
de nascimento de Rui Barbosa, patrono do Senado. É 
uma oportunidade e, no exercício desta Presidência, 
convido todo o Brasil a refletir sobre a vida daquela 
homem, o que mais aperfeiçoou a democracia.

Foi justamente no seu exílio na Inglaterra, quando 
ele conviveu com a cultura inglesa, que viu a demo-
cracia lá se instalar, monárquica, mas bicameral. Lá, 
há duas Câmaras: uma que se chama Câmara dos 
Comuns e outra, dos Lordes, que são pessoas de tra-
dição, eméritas, convidadas. 

Ele viu o nascimento da democracia america-
na, que é também bicameral – tem Câmara Federal e 
Senado –, mas não é monárquica, é um regime pre-
sidencialista.

Isso tudo foi o que Rui Barbosa trouxe para cá. 
Ele continuou seu trabalho como Senador e, sem dú-
vida nenhuma, assim como o Apóstolo Paulo foi o que 
mais contribuiu para a força cristã no Brasil, foi Rui 
Barbosa quem mais contribuiu para a construção da 
República no Brasil. 

Nada mais havendo, convido o povo brasileiro a 
comemorar o aniversário de Rui Barbosa amanhã, 5 
de novembro.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
Sr. Senador Alvaro Dias enviou discurso à Mesa para 

ser publicado na forma do disposto no art. 203 com-
binado com o art. 210, inciso I e .§ 2º, do Regimento 
Interno.

S. Exª será atendido.
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, “Serra: ‘Todos sere-
mos Francenildos’”, publicada pelo jornal O Estado de 
S.Paulo, em sua edição de 03 de setembro de 2010.

A matéria destaca que Tucano usa programa 
de TV para denunciar caso de violação de sigilo fis-
cal que atingiu sua filha e aliados e lembra devassa 
contra caseiro.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, 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 ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Está 
encerrada a sessão do Senado da República do Brasil.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 23 
minutos.
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Agenda cumprida pelo Presidente José Sarney 
4-11-2010 

quinta-feira

15h15 – Embaixador Marcos Raposo Lopes, in-
dicado para a Embaixada do Brasil no México

Sala de Audiências

15h30 – Cerimônia de doação de busto de Ale-
xandre Gusmão pelo Embaixador Jerônimo Moscardo, 
Presidente da Fundação Alexandre de Gusmão

Sala de Audiências
16h – Ordem do Dia

Plenário
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(Inicia-se a Sessão às 9 horas e 32 minu-
tos e encerra-se às 11 horas e 16 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Declaro aberta a sessão.
Passamos a palavra ao Senador Acir, como pri-

meiro inscrito. 
V. Exª tem a palavra por vinte minutos. 
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Bom-dia, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pessoas que nos 
assistem pela TV Senado, pela Rádio Senado, quero 
hoje colocar aqui alguns temas importantes. 

Inicialmente, Sr. Presidente, quero dizer que es-
tou, nesta Casa, fazendo um ano de trabalho, aqui no 
Senado da República, representando o meu Estado 
de Rondônia. Quero aproveitar esta oportunidade para 
agradecer aos colegas Senadores pela receptivida-
de que tiveram comigo, aos servidores desta Casa. 
Aos funcionários do meu Gabinete, agradeço a sua 
atenção, a sua dedicação para com o nosso trabalho. 
Em especial, um agradecimento ao nosso Presiden-
te, José Sarney, que teve uma atenção sempre muito 
especial para conosco e para com o nosso trabalho 
aqui no Senado. Portanto, quero agradecer também à 
população do meu Estado de Rondônia por ter con-
fiado em mim como representante de Rondônia aqui 
no Senado Federal.

Então, neste dia de hoje, completando um ano 
de trabalho, quero novamente agradecer a todos os 
nossos colegas Senadores e a todos os funcionários e 
servidores desta Casa, em especial àquelas pessoas 
que atuam comigo no nosso Gabinete.

Quero fazer o registro da comunicação feita pelo 
Bispo Diocesano de Guajará-Mirim, Dom Geraldo Ver-
dier, que também é Diretor do Hospital Bom Pastor, 
localizado na cidade de Guajará-Mirim, onde realiza 
um importante trabalho social. 

Dom Geraldo comunica, em carta aberta ao go-
verno do Estado de Rondônia e à sua bancada federal, 
sobre as dificuldades pelas as quais vem passando o 
Hospital Bom Pastor. Aquela entidade é mantida pela 

Associação Lettre d’Amazonie, localizada na França, 
país de origem do próprio Dom Geraldo. 

Como todos nós sabemos, a variação cambial não 
tem sido positiva para a entrada de recursos em euro 
no Brasil e, com isso, as doações oriundas da Europa 
sofreram uma redução de cerca de 25% nos últimos 
anos. Hoje, o Hospital tem um déficit estrutural de fun-
cionamento, segundo afirma Dom Geraldo, em torno 
de R$300 mil, que é intensificado pela necessidade da 
instituição de ter que pagar mensalmente impostos que 
já teriam sido eliminados, caso o Hospital já tivesse 
recebido seu certificado de filantropia.

Dom Geraldo destaca que a Associação francesa 
que os apoia está cortando gastos e deverá encerrar 
os repasses agora, na virada do ano, e com isso o 
Hospital Bom Pastor ficará sem condições de funcio-
nar da forma como vem funcionando.

Faço meus os pedidos de ajuda de Dom Geral-
do, requisitando ao Ministério da Saúde urgência na 
emissão do certificado de filantropia para aquela Ins-
tituição, que mantém, hoje, a única maternidade da 
região de Guajará-Mirim no nosso Estado de Rondô-
nia. A situação é muito preocupante e requer a mais 
alta atenção. 

Estive em reunião com Dom Geraldo, aqui em 
Brasília, e me comprometi a ajudar no que for preciso 
e no que for possível para que o Hospital Bom Pastor 
não encerre as suas atividades, nem neste ano, nem 
nunca, e que continue esse trabalho social, que é 
muito importante para Guajará-Mirim, para as pesso-
as que ali moram e para toda a região. Esse trabalho 
Dom Geraldo já faz há praticamente 30 anos, e esse 
trabalho excepcional não pode parar. 

Portanto, tem aqui, Dom Geraldo e toda a sua 
equipe, a população de Guajará-Mirim, o nosso com-
promisso de acharmos a solução para resolver os pro-
blemas do Hospital Bom Pastor. 

Como citei na última quarta-feira, este ano atra-
vessamos um processo eleitoral que resultou em uma 
grande renovação do nosso Poder Legislativo e na 
eleição do cargo do Poder Executivo do País, a Pre-
sidência da República. Uma nova geração da classe 
política chega ao Congresso Nacional e às assembleias 
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legislativas de todos os Estados com um ponto em co-
mum em mente: encontrar soluções para os nossos 
problemas, para os problemas do País, dos nossos 
Estados e dos nossos Municípios. 

Veremos, a partir de janeiro, novas propostas, 
novos métodos e novas visões de Brasil sendo com-
partilhados por meio da ferramenta que esta Casa e 
todo o legislativo nacional colocam à disposição dos 
representantes eleitos do povo.

Não tenho dúvida de que surgirão diversas ver-
tentes, diversas linhas de pensamento para entrar em 
ação, mas o grande problema nacional continuará sen-
do o mesmo: o gargalo do desenvolvimento.

A grande maioria dos nossos problemas é causa-
da por atrasos no nosso processo de desenvolvimen-
to, deixando lacunas em termos de arrecadação, de 
métodos de gestão e da qualidade de vida da nossa 
população.

Hoje, exatamente hoje, completando um ano aqui 
no Senado, aproveito esta oportunidade para expres-
sar a minha preocupação com o desenvolvimento do 
Brasil. Essa preocupação, Srªs e Srs. Senadores, vem 
sendo uma constante em meus discursos aqui neste 
plenário, em meus atos e em todo o meu trabalho como 
parlamentar. A preocupação com o desenvolvimento 
vem sendo a pauta do meu trabalho desde 2000, há 
dez anos, quando assumi meu primeiro cargo públi-
co, que foi a Prefeitura de Ji-Paraná, como Prefeito 
municipal.

Com isso em mente, venho desde aquela data 
procurando trazer ao setor público a minha experiên-
cia da iniciativa privada, sempre buscando soluções, 
nunca pensando em empurrar com a barriga, escon-
der problemas ou socializar prejuízos. Isso porque eu 
acredito, de verdade, que o desenvolvimento deve ser 
o objetivo final da gestão pública, a melhor solução 
para os impasses que nos afetam.

Dessa forma, meus amigos de Rondônia, hoje 
posso afirmar, com orgulho, que tenho procurado atuar 
aqui no Senado com coerência para tratar as grandes 
questões de nosso Estado e também do nosso Brasil, 
sempre atento em propor soluções que levem ao desen-
volvimento regional e ao desenvolvimento nacional.

Desde minha chegada aqui ao Senado, tenho de-
monstrado preocupação com o pequeno agricultor de 
Rondônia, que sofre hoje com sua condição irregular 
junto às autoridades ambientais. Por isso, fizemos o 
Projeto de Lei nº 144, de 2010, que procura flexibilizar 
as dimensões da reserva legal, para que os coloniza-
dores de Rondônia e da Amazônia, que tiveram, por 
força de lei federal, que desmatar 50% da terra que 
ocupavam nos anos 70, possam ficar quites hoje com 
a lei atual.

É um projeto de lei que tem como objetivo re-
gularizar a situação legal do agricultor, para que ele 
possa trabalhar em paz, ter acesso a financiamentos e 
conseguir produzir, contribuindo com o enriquecimento 
de Rondônia e de todo o nosso País.

Demonstrei preocupação, também, com a re-
gularização fundiária de muitos produtores rurais de 
meu Estado, que estão há 30 anos buscando obter a 
escritura pública das terras que ocuparam ao serem 
convocados pelo Governo Federal nos anos 70 e 80. 
São pessoas que atenderam ao chamado do Governo 
para “integrar a Amazônia para não entregar”, e que 
hoje, depois de décadas de muito trabalho duro, de-
pois de terem aberto caminho na floresta amazônica 
praticamente sozinhos, como pioneiros, ainda vivem 
com a incerteza da posse da sua terra.

Para ajudar essas pessoas, desenvolvi projeto 
de lei a fim de transferir para o Estado de Rondônia o 
domínio das terras da União. 

Isso para facilitar o processo de emissão dessas 
escrituras, que são fundamentais para que esses pro-
dutores rurais possam obter benefícios e estímulos à 
produção, e continuar no campo também. 

Esse esforço para aumentar a produtividade do 
campo e para manter o homem em seu trabalho na 
área rural ganha impulso com o Projeto de Lei nº 35, 
de 2010, que concede isenção do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) na aquisição de máquinas, 
equipamentos, aparelhos e instrumentos novos adqui-
ridos para agricultores familiares ou por cooperativas 
agrícolas, que foi aprovado na Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária e, agora, está na Comissão de As-
suntos Econômicos. Com certeza é uma medida que 
deverá ajudar, e muito, a transferir tecnologia para o 
campo e aumentar a produtividade do agronegócio, não 
só em Rondônia, mas em todo o País, pois beneficiará 
comunidades que hoje são incapazes de ter acesso a 
essa mecanização de alto custo. Nós precisamos fazer 
um esforço concentrado para levar tecnologia ao cam-
po, para que possamos ter maior produtividade com 
a mesma terra que hoje está desmatada, sem termos 
que desmatar ainda mais a Amazônia.

Essas propostas contribuem para o aumento da 
produtividade, como eu disse, e isso afeta diretamente 
o meio ambiente, pois garante que esses produtores 
obtenham melhores resultados com menores áreas 
degradadas. Ou seja, contribui para reduzir o desma-
tamento em toda a região amazônica, principalmente, 
e em todo o País.

Dentro desse propósito de gerar desenvolvimento 
com menos impacto ambiental, fiz propostas também 
para aumentar a industrialização da região amazô-
nica, de modo que possamos gerar mais empregos 
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sem aumentar as áreas de desmatamento. Este é o 
escopo do Projeto de Lei nº 210, de 2010, que altera 
a norma do Decreto-Lei nº 1.435, de 1975, e conce-
de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) à produção local que utilize matérias-primas 
oriundas da região, sejam de origem agrossilvipastoril, 
pecuária, de extração vegetal, mineral ou mesmo de 
reciclagem. Com isso é feita uma correção à lei antiga 
que não previa a concessão do benefício às produções 
com matérias-primas da pecuária e da extração mine-
ral e de reciclagem.

Com essa lei entrando em vigor, será bastante 
ampliada a gama de produtos da Amazônia Ocidental 
a receber esse benefício, tornando assim seu preço 
mais competitivo tanto dentro quanto fora do país.

A Amazônia Ocidental, que é compreendida pelos 
Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, terá 
maior chance de gerar empregos, aumentar a sua renda 
e reduzir as diferenças sociais. Com esse desenvolvi-
mento dessa indústria gerado por essa valorização de 
seus produtos, contribuímos amplamente para frear, de 
uma vez por todas, com o desmatamento. Isso porque 
estaremos criando alternativas para a derrubada e a 
venda direta de árvores, de madeira.

Afinal de contas, esse processo de industriali-
zação agregará valor à matéria-prima local, que hoje, 
muitas vezes, sai da região para voltar, depois, bene-
ficiada por outros Estados da Nação.

Com esse conjunto de propostas de estímulo 
à economia regional, construímos as condições ne-
cessárias para o aumento da produção, e nada mais 
necessário que contribuir também para a logística do 
escoamento desses produtos.

Seguindo essa lógica, criamos a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 3, de 2010, que tem como 
objetivo estabelecer um patamar mínimo de inves-
timento na infraestrutura de transportes em todo o 
nosso País.

Hoje, os setores de educação e de saúde, por 
exemplo, contam com patamares percentuais do Pro-
duto Interno Bruto para investimento. O setor de trans-
portes, que hoje absorve cerca de 0,2% do PIB, va-
riando de ano a ano, de acordo com a minha proposta 
de emenda à Constituição, passará a ter a destinação 
de 0,5% do PIB para investimento em infraestrutura de 
transportes, tanto nas rodovias, quanto nas ferrovias, 
hidrovias e nos aeroportos.

Essa destinação de recursos tem uma importância 
fundamental, tendo em vista os diversos gargalos que 
existem hoje no setor de transportes, como no nosso 
sistema portuário, na nossa rede de aeroportos – que 
hoje é insuficiente para o movimento previsto para os 
próximos anos, com a previsão de Olimpíadas e da 

Copa do Mundo, principalmente. E com o aumento 
da produção de grãos e da produção industrial, faz-
se necessário esse investimento na infraestrutura de 
transportes, não só nas rodovias, mas principalmente 
nas ferrovias brasileiras. É uma maneira que temos e 
uma necessidade para fazer com que os nossos pro-
dutos tenham um custo menor ao ser escoado até os 
portos para a exportação, dessa forma contribuindo 
para que o produto brasileiro possa ser cada vez mais 
competitivo no mercado mundial. 

Um investimento constante dessa magnitude será 
muito importante também para que o País esteja um 
passo à frente com relação às nossas necessidades 
de transportes, de escoamento da produção, e não 
como é a situação hoje, na qual estamos, na verdade, 
correndo atrás do prejuízo, buscando recuperar anos 
e anos sem investimentos maciços no setor.

É fato e conhecido que as estradas brasileiras 
melhoraram nos últimos anos. As rodovias não estão 
mais com quantidades de buracos que tinham antiga-
mente, mas há muito o que fazer. Não apenas tampar 
os buracos das rodovias, mas ampliar a malha viária 
do nosso País. 

Será com esses investimentos que ampliaremos 
a malhar viária, a nossa saída para o Pacífico – que 
se tornará uma realidade – e a nossa capacidade de 
exportação com um todo. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, portanto, 
quero aqui destacar a nossa preocupação com o de-
senvolvimento da região amazônica e de todo o Bra-
sil, desde o homem do campo que foi para a Floresta 
Amazônica para integrar para não entregar.

Destaco nossa preocupação com a capacidade 
das famílias da Região Norte de dar condições de vida 
aos seus filhos, trabalhando com beneficiamento de 
matérias-primas locais, com valor agregado, gerando 
riquezas aos Estados do Norte, aos Municípios de 
cada Estado e, o mais importante, gerando emprego 
para toda nossa população.

Dessa forma, meus amigos de Rondônia e de to-
dos os Estados da Região Norte, a Amazônia poderá 
contribuir ainda mais para o crescimento do superávit 
da Balança Comercial brasileira com respeito ao meio 
ambiente e ao ser humano, das pessoas que vivem 
lá. Temos nós, amazônidas, capacidade de contribuir 
para que o Brasil conquiste cada vez mais destaque 
no cenário internacional, tornando-se, definitivamen-
te, nos próximos anos, o maior produtor de alimentos 
mundial. 

Esta é a nossa proposta, esta é a nossa meta. 
Trabalhamos em prol do desenvolvimento para con-
quistar a melhor qualidade de vida que merecemos. 
Visamos ao desenvolvimento econômico como forma 
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de combater as desigualdades e a elevação do nosso 
Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. Objetiva-
mos o desenvolvimento da Amazônia como forma de 
enriquecer a nossa cultura, a nossa educação e valo-
rizar a nossa cidadania.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essas 
eram as minhas colocações nesta manhã de hoje, Sr. 
Presidente Senador Paim. 

É um prazer estarmos aqui nesta sexta-feira 
para levarmos à população o nosso pensamento e a 
nossa vontade de continuar trabalhando aqui no Se-
nado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Meus cumprimentos a V. Exª, Senador Acir, pelo seu 
pronunciamento, brilhante como sempre, numa visão 
clara, nítida e transparente. 

E percebo eu – neste ano de convívio com V. Exª 
– que V. Exª é um daqueles Parlamentares que sempre 
pensam no conjunto da população.

Assisti, ainda nesta semana, ao pronunciamen-
to de V. Exª.

O Senador Marco Maciel está chegando neste 
momento para a alegria de todos nós e vai fazer uso 
da palavra também. Logo após a fala de V. Exª, pas-
sarei a palavra ao Senador Marco Maciel.

Quero dizer que, ainda ontem, vi o pronunciamen-
to enaltecendo o debate democrático da campanha 
eleitoral e também o trabalho que fará, com certeza, 
a ex-Ministra eleita agora, que é a nossa Presidente 
da República, Dilma Rousseff.

Meus cumprimentos a V. Exª. Sei que V. Exª será 
sempre aqui um daqueles homens que vão trabalhar 
para o bem de todos.

Parabéns a V. Exª!
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Muito obri-

gado, Senador Paim.
É um momento importante na história do nosso 

País não apenas por elegermos a primeira Presiden-
ta brasileira, mas por ter nela a grande expectativa de 
termos um Governo voltado à maioria da população, 
ouvindo a sociedade organizada, ouvindo os Parla-
mentares por meio da união.

Tenho falado sempre, principalmente no meu 
Estado, Senador, que, quando os políticos se unem, 
a população ganha.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Quando 
os políticos brigam, a população perde. E hoje estamos 
vendo uma grande união em torno desse novo Governo, 
que aí está e que já tem uma grande união, um gran-
de apoio da maioria dos Partidos políticos brasileiros. 

Mas tenho certeza de que esse apoio, essa união será 
ampliada no futuro Governo do ano que vem.

Esperamos isso e temos certeza de que será um 
Governo voltado aos interesses da maioria da popu-
lação brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem!
Eu convidarei V. Exª para assumir a Presidência, 

mas, primeiro, darei dois informes.
A Presidência convoca sessão extraordinária do 

Senado Federal a realizar-se no dia 9 próximo, terça-
feira, às 11 horas, nos termos do inciso IX, art. 374, do 
Regimento Interno, destinada à terceira sessão de dis-
cussão do Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, 
que reforma o Código de Processo Penal.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência comunica ainda às Srªs e aos 
Srs. Senadores que está convocada sessão solene 
conjunta do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 
9 de dezembro do corrente, quinta-feira, às 10 horas, 
no plenário do Congresso Nacional, destinada a co-
memorar o Dia do Marinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Convido o Senador Acir para assumir a Pre-
sidência e já convido também, para ir à tribuna, o 
Senador Marco Maciel. Depois, com a tolerância de 
ambos, eu falarei.

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Acir Gurgacz, Srªs e Srs. Senado-
res, nesta sessão do Senado Federal, eu gostaria de, 
mais uma vez, fazer uma breve reflexão sobre nossa 
evolução histórica mormente a partir da Revolução de 
30, que foi, a um só tempo, um grande movimento de 
busca de renovação dos procedimentos republicanos, 
e também um momento que sinalizou o Brasil nas suas 
expectativas com relação ao futuro.

É lógico que 1930 foi uma revolução com Getúlio 
Vargasà frente, que pode ser definida como a busca 
do aperfeiçoamento institucional do País e sobretudo 
a consolidação de suas instituições. Como decorrên-
cia da Revolução de 30, em 1932, o País conheceu o 
seu primeiro Código Eleitoral após a República. Esse 
código foi, como disse há pouco, aprovado em 1932 e 
o Brasil, a partir daí, criou uma justiça eleitoral. 

Somos um dos poucos países em que existe 
justiça especificamente para questões eleitorais. Nos 
Estados Unidos, que são reconhecidamente um grande 
país, sabemos que não há justiça eleitoral. Sob esse 
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aspecto, o nosso País tem certa vanguarda, porque, na 
medida em que há uma justiça especificamente para 
questões eleitorais, os pleitos são acompanhados por 
tribunais: um tribunal federal, o TSE – Tribunal Supe-
rior Eleitoral, e tribunais regionais dos Estados. Isso 
faz com que naturalmente as eleições sejam adequa-
damente fiscalizadas pela justiça eleitoral e também 
concorre para continuarmos avançando no sentido do 
aperfeiçoamento das nossas instituições.

O historiador José Murilo de Carvalho, membro da 
Academia Brasileira de Letras, juntamente com outros 
tantos intelectuais, tem contribuído para o debate dos 
problemas de aperfeiçoamento institucional do País 
e dito com frequência que “a Revolução de 1930 foi 
mais importante do que a Proclamação da República”. 
É lógico que, sobre esse assunto, pode restar algu-
ma dúvida, mas ninguém pode deixar de reconhecer 
como foi importante o movimento de 1930. Nos seus 
desdobramentos, tivemos depois do Código Eleitoral 
de 1932, a convocação em 1934 de uma Constituinte. 
Finalmente, em 1937, terminou ocorrendo o período 
em que o Congresso Nacional foi fechado. Esse perí-
odo de 1937 a 1945 representou um retrocesso para 
o País. Ficamos, durante todo esse período do Estado 
Novo, com o Presidente da República legislando por 
decretos leis que, hoje, seriam medidas provisórias. O 
que aconteceu é que só em 1945, com a deposição 
de Getúlio, voltamos a abrir as instituições, inclusive 
as instituições congressuais – Câmara dos Deputados 
e Senado Federal. A partir daí surgiu a Constituição 
de 1946, uma Carta liberal que vigorou, se não estou 
equivocado, por 21 anos. Foram momentos importan-
tes da evolução republicana de nosso País.

O fato é que se avançamos nesse período. Ti-
vemos momentos de retrocesso e, como conseqüên-
cia, não avançamos tanto quanto precisaríamos no 
aperfeiçoamento das nossas instituições, sobretudo 
na execução de uma boa reforma política. Isso ainda 
hoje reclamamos em nosso País. Acho que precisamos 
investir no aperfeiçoamento institucional, como tenho 
falado reiteradas vezes e refletir em profundidade, já 
que, no dia 1º de fevereiro de 2011, vamos instalar 
uma nova legislatura. Então, é importante que, neste 
momento, tenhamos uma proposta de emenda cons-
titucional, permitindo que o Brasil realize finalmente 
sua reforma política e, indo mais além até, sua refor-
ma institucional.

Norberto Bobbio disse em seus livros que é im-
portante não apenas fortalecer as instituições, mas é 
necessário, concomitantemente com o fortalecimento 
das instituições, criar condições de governabilidade. 
Quer dizer, um país que tem bons níveis de governa-

bilidade, certamente, está credenciado a exercer um 
papel mais importante na sociedade internacional.

Noto que, frequentemente, no debate sobre o 
papel do Brasil no século XXI, se diz que ainda con-
vivemos com altas taxas de insegurança jurídica. Ou 
seja, coma falta de uma reforma política e de uma re-
forma institucional, o País, embora tenha avançado nos 
últimos anos, inclusive a partir da eleição de Tancredo 
Neves para a Presidência da República, ainda convive-
mos com um travejamento institucional menos sólido. 
no nosso País. Essa é uma das importantes tarefas 
que sobre ela deve debruçar-se a nova legislatura que 
se instalará em 2011. E fico na expectativa de que não 
seja apenas uma reforma política, uma reforma consti-
tucional, mas que permita ao País avançar em outras 
áreas também. Uma delas é, sem lugar a dúvida, uma 
reforma tributária porque, na realidade, somos um País 
republicano e federativo. A Constituição brasileira de 
1891 – a primeira Constituição republicana –, procla-
mou o Brasil uma República Federativa, bicameral e 
presidencialista, é bom frisar. 

Seguimos mais ou menos o modelo norte-ameri-
cano. A Constituição de 1787 proclamava os Estados 
Unidos da América como uma República Federativa, 
bicameral, presidencialista. Se quisermos cotejar isso 
com a Constituição nossa de 1891, vamos verificar 
que seguimos o paradigma dos Estados Unidos, mas 
avançamos pouco em alguns campos, entre os quais 
a questão federativa. Quer dizer, o Brasil, durante o 
Império, era um Estado unitário, os estados eram pro-
víncias. Não havia consequentemente estados, isso só 
aconteceu posteriormente com a proclamação Repú-
blica, com a primeira Constituição de 1891. O Brasil é 
uma república federativa, mas ainda há uma grande 
concentração de poderes em torno do Governo Fe-
deral, em detrimento consequentemente dos demais 
entes federativos.

A Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, 
para usar a expressão de Ulysses Guimarães, que a 
batizou com esse nome, é bom lembrar que, a partir 
dessa constituição, assinamos um papel mais impor-
tante para que os Municípios gozem de maior autono-
mia e possam avançar no campo da gestão dos seus 
problemas.

Vivemos entre 2009 e 2010 uma crise de re-
percussões internacionais que afetaram um pouco o 
Brasil. Não muito, mas afetaram de alguma forma. Os 
Municípios, embora tenham sido declarados como en-
tes federativos pela Constituição de 1988, ainda so-
frem com muitas limitações no seu poder de legislar, 
de administrar as suas questões, os seus problemas. 
Aí é que acho que nos cabe executar plenamente o 
comando constitucional de 1988, ou seja, fazer com 
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que tenhamos de fato um federalismo trino para usar 
a expressão do jurista Miguel Reale.

Miguel Reale, num dos seus comentários à Cons-
tituição de 1988, chamou a atenção para o desejo do 
constituinte no sentido de que fôssemos uma República 
Federativa bicameral e presidencialista, assinando aos 
Municípios uma autonomia compatível com as aspira-
ções da sociedade. São mais de cinco mil municípios 
– 5.563 ou 5.564. Não tenho exatamente o número, 
mas é por aí. Acho que esses municípios, com algu-
ma razão, continuam a reclamar, naturalmente. Os 
municípios tendem a continuar a reclamar a questão, 
consequentemente, da execução da Constituição, no 
sentido de fortalecer o federalismo.

Somos um País que nasceu de um estado unitário. 
Isso faz com que a Federação Brasileira sofra daquilo 
que poderíamos chamar de uma debilidade congê-
nita. A Federação Brasileira nasceu fraca, sobretudo 
na distribuição de poderes e dotações aos estados e 
de modo particular aos Municípios. É um ponto agudo 
que temos de enfrentar no que diz respeito à questão 
federativa brasileira. 

Essa questão fica muito atual, ao meu ver, por-
que precisamos pensar naquilo que houve nos idos 
de 1984 e 1985, quando houve um grande acordo 
político no País, que, de alguma forma, permitiu fazer 
com que o Brasil saísse do Estado autoritário para o 
Estado Democrático de Direito. Esse evento contribuiu 
e muito para que a partir daí pudéssemos fazer uma 
nova Constituição

E a fizemos de forma tranquila. Houve grande 
reunião de forças políticas e partidárias em torno dessa 
tese. O fato é que a Constituição de 1988 representou 
esse grande avanço, que ocorreu com a participação 
de toda a sociedade brasileira e está permitindo fazer 
com que o País continue impulsionando também em 
outros campos além do institucional. 

Com a chamada Aliança que fizemos àquela oca-
sião, envolvendo todos os partidos políticos, podemos 
dizer, habilitamos o País para praticar em sua pleni-
tude a Constituição de 1988. A Aliança Democrática 
foi justamente esse pacto que permitiu fazer com que 
retornássemos ao Estado Democrático de Direito.

Se isso é importante, é fundamental também dizer 
que não podemos ficar nesse estágio. Além da reforma 
institucional, da reforma política, como genericamente 
chamamos, precisamos avançar também no sentido 
de uma reforma tributária para dar aos municípios, em 
decorrência desse federalismo trino que praticamos ou 
devemos praticar, para que as instituições republicanas 
fiquem mais fortes e o municipalismo brasileiro possa 
se vertebrar de melhor forma, ou seja, se consolidar, 
assegurando assim aos prefeitos e às câmaras muni-

cipais condições para que possam avançar, no sentido 
de dar plena eficácia aos comandos constitucionais 
estabelecidos na Carta de 1988.

Mas, se considero importante a reforma tributária, 
devo dizer que perdemos algumas oportunidades nos 
últimos anos, na medida em que os municípios, embo-
ra declarados entes federativos – friso com relação a 
este assunto –, sobretudo os das regiões menos de-
senvolvidas, do Norte e Nordeste, continuam a sofrer 
com as limitações financeiras para que os prefeitos e 
as câmaras municipais possam executar seus progra-
mas de trabalho, seus programas de gestão. 

Há cerca de dois anos, em função de uma crise 
internacional que graças a Deus teve menos impactos 
em nosso País, mas não podemos deixar de dizer que 
essa crise que teve repercussão interna no Brasil. Isso 
levou a que muitos municípios, por exemplo, tivessem 
reduzidas suas receitas, na medida em que a União 
fazia cortes, com base no IPI. Muitos municípios fica-
ram sem receber parcelas significativas de receitas, 
na medida em que se isentava de IPI para compra de 
automóvel com até 80 meses de financiamento, 

Isso impedia a transferência de recursos para os 
Municípios. O Imposto de Renda e o IPI ficavam reti-
dos na União. Então, muitos prefeitos e presidentes de 
Câmaras Municipais estiveram em Brasília cobrando 
consequentemente os repasses dos recursos que ca-
beriam aos Municípios, pois eles eram fundamentais 
para cumprirem adequadamente suas respectivas 
ações de Governo.

Daí por que considero que não podemos, portan-
to, deixar de colocar como prioridade, além da reforma 
política e da reforma partidária, a reforma tributária, 
para que o País seja menos assimétrico, ou seja, haja 
melhor distribuição dos recursos do orçamento federal 
entre os demais entes federativos.

Enfim, isso será fundamental, para que tenha-
mos uma verdadeira Federação que naturalmente 
crie condições para que a União possa gerir os seus 
problemas.

É lá, na Câmara Municipal, que começa a gran-
de construção da democracia mediante a reunião de 
prefeitos, de vereadores, de instituições locais. Tudo 
isso é que ajuda a tecer esse grande projeto da uni-
dade nacional de construção do País, ao longo do seu 
evoluir histórico e, sobretudo, a partir naturalmente da 
queda da monarquia e da instauração da República, 
passo importante e desejado por muitos brasileiros. 
No período do Império, tivemos movimentos que aba-
laram a Federação. José Bonifácio que tinha uma vi-
são de futuro muito significativa, no Império exerceu 
um papel reconhecidamente muito importante. Mais 
adiante coube a Rio Branco definir e deixar delimita-
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do todas as nossas fronteiras. O Brasil não tem, e há 
muito tempo, nenhum problema de fronteira. Vizinho de 
fronteiras com dez países, não temos nenhum conten-
cioso com nenhuma dessas nações. Isso foi graças ao 
grande talento de Rio Branco, que contou, aliás, com a 
contribuição de Joaquim Nabuco, inclusive na solução 
da questão da Guiana Inglesa, de Georgetown, que 
talvez tenha sido um contencioso a ser resolvido por 
ocasião da conclusão desse trabalho de demarcação 
dos nossos limites. 

Temos, portanto, muitos países lindeiros. Poucos 
países têm tantos vizinhos como o Brasil. Conseguimos 
avançar também nesse campo. Isso permitiu que nós 
pudéssemos aumentar nossa visibilidade no exterior.

Espero que nesse terceiro milênio da era cristã 
possamos continuar a avançar para dar ao País essa 
visibilidade pública e uma maior presença na comuni-
dade internacional. Para isso precisamos fazer um tra-
balho muito articulado para que o Brasil possa ter uma 
maior presença nesse mundo que se globalizou, nesse 
mundo que “planetarizou”, se assim posso dizer. 

Então, precisamos justamente trabalhar em al-
gumas questões que são essenciais, por exemplo, a 
questão da educação. Sabemos que os países que 
mais progrediram foram aqueles que compreenderam 
desde cedo a importância da educação. 

Recentemente, houve estudos sobre o que ocor-
re na Alemanha, para dar um exemplo. A Alemanha 
já tinha uma longa história não somente no campo da 
ciência e da tecnologia, mas também no campo da 
educação. Poderíamos exemplificar com a Coreia do 
Sul, que, desde cedo, como a China e outros países, 
compreendeu o papel da educação.

Saber é poder, como Francis Bacon disse certa 
feita. Saber é poder! Na medida em que avançamos 
nesse campo, aumentamos a nossa interlocução ex-
terna e podemos participar, de forma mais consisten-
te, desse processo de evolução no campo da ciência 
e da tecnologia. Acho que o século XXI é justamente 
o momento em que podemos ter uma presença maior 
no mundo, não com protagonismo, mas com uma pre-
sença significativa, criando condições para que, por 
meio da ciência, da tecnologia e da inovação, possa-
mos ter enlaces com países vizinhos, com os quais 
podemos ter uma interlocução que venha a aumentar 
o nosso comércio internacional, e também estabele-
cer um processo de integração, como é o exemplo do 
Mercosul. Infelizmente, avançamos pouco em relação 
àquilo que esperávamos. Se compararmos isso com 
a União Europeia, verificaremos que a defasagem 
ainda é maior.

A União Europeia, hoje, é integrada por 27 países, 
e é possível que três outros ingressem mais adiante, 

inclusive a Turquia. Talvez a União Europeia, em bre-
ve, possa chegar aos 30 membros previstos no seu 
projeto de integração.

Não podemos, no Brasil, ficar indiferentes a esse 
processo. E uma das formas, a meu ver, de integração 
do País no mundo do terceiro milênio é justamente por 
meio de medidas típicas quer no campo da educação, 
quer no campo político – a integração com nossos vi-
zinhos –, quer em nosso trabalho no fortalecimento 
do Mercosul, criando, enfim, condições para que o 
Brasil possa ter uma maior presença na sociedade 
internacional.

Por fim, nobre Senador Acir Gusgacz, eu gostaria 
de dizer que precisamos, ao iniciar essa nova legisla-
tura em 1º de fevereiro de 2011, ter a consciência de 
que esse projeto de País, que é possível, dependerá 
muito do nosso querer coletivo. Em 1956, numa entre-
vista no Jornal O Globo, disse Juscelino Kubitschek – 
sempre lembro Juscelino, porque ele era um otimista: 
“Com relação ao Brasil, o otimista pode errar; mas o 
pessimista começa errando”. 

Sou otimista também. Sob esse aspecto, sigo um 
pouco as pegadas de Juscelino no sentido de acredi-
tar no Brasil e ser otimista com relação ao futuro do 
nosso País. Mas isso vai depender não somente de 
sermos um País otimista e criativo, que se integrou e 
convive com uma enorme diversidade étnica sem pre-
cedentes no mundo. 

Se isso tudo aconteceu, precisamos, todavia, in-
vestir na necessidade de fazer com que o País avance, 
fazendo as opções corretas para dar ao Brasil esse 
futuro que tanto esperamos.

Já se disse que o futuro tem um coração antigo, 
ou seja, se queremos ver o futuro com mais nitidez, 
precisamos olhar um pouco para o passado e verificar 
que esse é um projeto possível, mesmo porque, insis-
to, conseguimos conviver com os nossos vizinhos sem 
problemas e, mais do que isso, somos um povo bem 
acolhido no mundo todo. Não só recebemos cidadãos 
de diferentes partes do mundo, como também a pre-
sença do brasileiro no exterior tem sido crescente e, de 
alguma forma, tem concorrido para projetar a imagem 
do País no plano internacional.

Jorge Amado, que foi um misto de político e es-
critor, certa feita disse, com muita propriedade, que 
o Brasil tinha essas qualidades que não podiam ser 
desperdiçadas, ou seja, entendia a si mesmo como 
um brasileiro no sentido mais amplo do termo. Ele 
disse: “Eu sou alguém que conseguiu fazer com que 
o Brasil fosse essa grande diversidade étnica que 
marca o País”. 

Ele disse: “Sou um brasileiro puro sangue”, em 
um dos seus trabalhos. “Sou um brasileiro puro san-
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gue”, isto é, a mistura do branco, do negro, do índio, 
do árabe. Enfim, “sou um brasileiro puro sangue”, na 
medida em que há esse grande cadinho, esse grande 
processo de integração que marca a sociedade brasi-
leira. É graças a isso que o Brasil tem uma interlocução 
maior e pode ter uma interlocução cada vez maior na 
sociedade internacional. Para isso é fundamental que 
trabalhemos com nitidez esse tema. 

São muitos os desafios que o Brasil terá de en-
frentar se, efetivamente, pretender fazer aquilo que 
consideramos importante dar ao País essa visibilidade 
externa e criar condições para que possamos crescer 
a taxas mais altas e consequentemente possamos 
ter uma maior presença na sociedade internacional. 
Isso é o que, de alguma forma, diz o Hino Nacional 
quando proclama: “Brasil, um sonho intenso, um raio 
vívido”. Esse sonho intenso é possível, posto que an-
corado nas aspirações nacionais. É o que nós quere-
mos para o País. . 

Encerraria minhas palavras, Sr. Presidente, di-
zendo que considero importante que continuemos a 
discutir essas questões institucionais para dar ao País 
aquilo de que tanto ele precisa, ou seja, uma Nação 
aberta e democrática, enfim, justa, atenta a tudo o que 
o homem precisa: pão, justiça e liberdade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Exmº Sr. Senador Marco Maciel, V. Exª teve uma 
contribuição muito grande para o Brasil que nós te-
mos hoje e continuará dando essa contribuição. A sua 
presença aqui, o seu pronunciamento engrandece a 
nossa Casa e é um exemplo a todos nós.

Concedo a palavra agora ao nobre Senador Paulo 
Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que nos acompa-
nha hoje nesta sessão do Senado, juntamente com o 
Senador Marco Maciel; a Senadora Níura também nos 
acompanha nesta manhã de hoje.

Com a palavra o Senador Paulo Paim, do PT do 
Rio Grande do Sul.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Acir, é uma alegria estar neste momento aqui, 
nesta tribuna, com V. Exª presidindo e poder, nesta 
sexta-feira, terminar aquilo que eu chamo de um pe-
queno balanço ainda do processo eleitoral, mas já di-
zendo a todos que tivemos uma reunião nesta semana 
com o Senador Gim Argello para discutir a questão do 
orçamento, a questão dos aposentados e do salário 
mínimo, e teremos outra já na semana que vem com 
a participação do Executivo. 

Sr. Presidente, eu tinha preparado três pronun-
ciamentos na linha do processo eleitoral, fazendo um 
balanço final, claro que não detalhado porque uma 

campanha de meses e meses não se consegue retratar 
aqui da tribuna durante 20 ou 30 ou 40 minutos, mas 
eu tentarei aqui sintetizar as minhas anotações. 

Primeiro quero dizer, Sr. Presidente, que, no meu 
entendimento, o resultado do processo eleitoral não é, 
não pode e não deveria ser fruto somente de seis ou 
sete ou quatro meses de campanha. Do meu ponto 
de vista, deveria ser o resultado de toda uma história, 
uma história de vida dos candidatos e dos partidos. 
Esse é o olhar que eu gostaria. 

Durante a campanha, tive essa preocupação. 
Durante o espaço que tive no rádio e na televisão, fiz 
questão de contar ao nosso povo, ao meu querido povo 
gaúcho um pouco mais da minha vida, da minha his-
tória. Falei da caminhada de um menino pobre, negro, 
que começou a aprender a ganhar a vida aos oito anos 
de idade. Passamos pelo Senai, com 12 anos; com 14, 
passei já pela vida política estudantil, assumindo a pre-
sidência do Ginásio Noturno para Trabalhadores, em 
Caxias do Sul, e do Ginásio Estadual Santa Catarina; 
depois, metalúrgico, enveredei pela área sindical, as-
sumindo a Presidência do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Canoas e, depois, a Presidência da única central 
que unificava todo o povo gaúcho, que era a Central 
Estadual de Trabalhadores. Ajudei a formar as centrais 
sindicais em nível nacional, como a CUT, a Força, a 
CGTB, a CGT e tantas outras, e depois fui participan-
do dos movimentos sociais e fazendo a opção, ali na 
frente, pelo Partido dos Trabalhadores.

Deixei claro, Sr. Presidente, que sempre fui um 
defensor da democracia e dos direitos humanos. Sou 
de uma geração que lutou, peleou contra a ditadura. 
Participei da criação das centrais sindicais, do movi-
mento das Diretas Já, e fui constituinte, junto com Má-
rio Covas, Ulysses Guimarães, Olívio Dutra, Fernando 
Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, só para 
lembrar alguns.

Vivi a agonia e votei, naquele momento histórico, 
mas triste, quando este País aprovou o impeachment 
de um Presidente da República.

Convivi, nesses anos todos, aqui no Parlamento 
– já são 24 anos –, com os jovens “caras pintadas”, na 
época do impeachment, e com homens e mulheres de 
caras enrugadas na luta permanente pela melhoria da 
qualidade de vida dos idosos e dos aposentados.

Senti, ao longo dos anos, na própria pele, os 
preconceitos.

Acompanhei a saga dos sem-teto, dos sem-terra, 
dos desempregados e dos assalariados da área públi-
ca e da área privada.

Participei e ajudei a eleger e reeleger Presiden-
te da República, pela primeira vez na história deste 
País, um operário, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. 
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Esse operário quebra mais um tabu: indicou e foi fun-
damental para eleger a sua sucessora, a primeira mu-
lher Presidenta da República do nosso querido Brasil, 
Dilma Rousseff.

Eu poderia dizer que a nossa geração é uma ge-
ração vencedora. Eu, quando os anos passarem – quei-
ra Deus que com mais cabelos brancos, sinal de que 
vivi mais anos –, contarei aos meus netos e bisnetos 
e àqueles com quem eu puder continuar falando, que 
eu estive lá, eu ajudei, eu fiz parte dessa geração.

Sr. Presidente, fui eleito quatro vezes Deputado 
Federal. Estou indo agora, graças à grandeza do povo 
gaúcho, para o meu segundo mandato como Senador. 
Aprendi, ao longo desses anos, que temos que fazer, 
todos os dias e todas as horas, uma política de pres-
tação de contas ao nosso povo. O povo tem que saber 
o que fizemos no passado, o que estamos fazendo 
no presente e o que pretendemos fazer no futuro. A 
nossa vida pública tem, sim, que ser um livro aberto 
à população. Por isso luto tanto aqui, no Congresso 
Nacional, para acabar com o voto secreto em todas 
as situações, conforme prevê a PEC nº 50, de 2006, 
de nossa autoria, que já aprovei na CCJ e está pronta 
para ser votada no plenário do Senado.

Enfim, meus amigos e minhas amigas, minha tra-
jetória rumo a essa reeleição teve uma simbologia no 
dia 9 de julho, lá na capital Porto Alegre, onde lancei, 
com humildade, mas com muita confiança, o que seria 
a minha campanha, com peças publicitárias, cartazes, 
no caso, o jingle, página na Internet, vídeos, três bo-
necos com a minha imagem e com a apresentação do 
slogan da campanha. O slogan foi: “Sou Rio Grande, 
sou Paim, 131”. Aí a moçada mesma criou: “Sou In-
ter, sou Paim”, “Sou Grêmio, sou Paim”, “Sou Caxias, 
sou Paim”, “Sou estudante, sou Paim”, “Sou idoso, sou 
Paim”. Enfim, multiplicaram-se os slogans.

O meu jingle dizia:
Quem conhece o nosso Rio Grande sabe 

a força que a gente tem, a coragem que faz 
história, o trabalho de um povo de bem. Nos-
so voto é com coerência, é no compromisso 
de coração, é Paulo Paim no Senado de novo. 
Ele é a nossa voz nessa eleição.

Aí dizia:

131, nosso voto é assim. Sou Rio Grande, 
sou Paulo Paim. Sua luta é pelo cidadão, dos 
idosos aos jovens de toda Nação. Fez nosso 
Rio Grande ainda mais importante. Vamos 
com Paim, juntos adiante. Por um Brasil mais 
justo é preciso rebeldia e simplicidade, para 
ouvir o que a gente precisa, lutar por nossas 
necessidades.

Assim foi. E nosso jingle pegou. Eu me lembro, 
Senador Acir, que eu saí de uma lancheria onde toma-
va um café e uma menina com dois ou três anos dizia: 
“Mãe, mãe, é o Paim! É o Paim! É o Paim!”. E a mãe 
dizia: “Para com isso, filha. Que Paim coisa nenhuma”. 
Depois ela olha e diz: “Mas é o Paim mesmo”. Isto por 
causa do jingle e do espaço na tevê.

Enfim, no dia em que eu lancei o jingle, que deu 
certo – agradeço àqueles que o compuseram –, eu 
somente discorri, nas palavras principais, eu exigi 
que no jingle tivesse as palavras coragem, coerência, 
rebeldia, jovem e idoso, pois nesse dia eu reuni, em 
Porto Alegre, no Café Chalub, localizado no Bairro 
Navegantes, em torno de 500 lideranças, lideranças 
estaduais e muitas nacionais. Lá estavam representan-
tes de todas as centrais sindicais em nível nacional e 
também da Confederação Brasileira de Aposentados 
e Pensionistas, além de políticos, empresários, sindi-
calistas, gente de todas as religiões e, naturalmente, 
meus familiares, amigos e militantes que sempre es-
tiveram comigo na estrada.

Lá, lancei uma história em quadrinhos da minha 
vida, que foi ilustrada pelo jovem Maurício, que conheci 
num bairro, numa caminhada. Ele fez um desenho da 
minha caminhada no meio do bairro. Daí, eu pergun-
tei para o Maurício, que deve ter uns 16 ou 17 anos, 
se ele não queria escrever. E então ele fez uma bela 
história em quadrinhos. E hoje o Maurício trabalha na 
minha equipe. Esse contato com o nosso povo é que 
faz com que a gente vá aprendendo muito.

Mas quero aqui também agradecer, pela dedica-
ção integral e emocionada, ao meu diretor de TV, Sa-
turnino, e a toda a sua equipe. Como eles diziam, eles 
se apaixonaram pela campanha e querem fazer agora 
um documentário dessa história. Agradeço também a 
toda a equipe de rádio pela forma como traduziram, 
para aqueles que ouviam a nossa mensagem, a im-
portância do nosso trabalho no Senado.

Tive a honra, Sr. Presidente, de ter ao meu lado, 
prestigiando essa caminhada, o candidato ao Palácio 
Piratini pela coligação Unidade Popular pelo Rio Gran-
de, que era composta pelo PT, PSB, PCdoB e PR, o 
eleito Governador de todos os gaúchos, ex-ministro, 
e agora Governador eleito Tarso Genro, que vai tomar 
posse, naturalmente, no ano que vem.

Agradeço, cumprimentando-o, também ao Vice, 
Beto Grill, do PSB, brilhante figura. Sabem aquela fi-
gura do bem? Quem está me ouvindo, nas suas ca-
sas, sabe que, em época de campanha, leva-se até 
cotovelada para aparecer na foto. Sabem como é que 
é, todo mundo quer aparecer na foto. O que o Beto 
dizia: “Paim, vai para a frente, pois você é candidato. 
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Eu sou candidato a Vice, eu estou eleito com o Tarso. 
Você é que tem de aparecer”.

Grande Beto Grill, uma figura do bem, médico, 
que já foi Prefeito, Deputado; é daqueles homens que 
têm grandeza política, humildade, coerência, mas fir-
meza e convicção naquilo que quer.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Nobre Senador 
Paulo Paim, V. Exª me concede um aparte?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não, 
Senador Marco Maciel, com alegria. V. Exª sabe o res-
peito que tenho por V. Exª.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do 
aparteante.) – A recíproca é verdadeira com relação 
a V. Exª, ao trabalho que realiza nesta Casa. Quero 
aproveitar a ocasião para cumprimentá-lo pelo ex-
celente desempenho nas eleições deste ano. V. Exª, 
mais uma vez, foi consagrado pelo povo do Rio Grande 
do Sul com uma magnífica votação. Portanto, desejo 
felicita-lo sobretudo pelo reconhecimento de seus co-
estaduanos por seu trabalho no Senado da República. 
Devo aproveitar por oportuna a ocasião para desejar 
a V.Exª continuado êxito na sua vida pública, dando 
sua contribuição no aperfeiçoamento das instituições e 
das questões sociais brasileiras. Formulo a V.Exª votos 
de muito êxito no seu novo mandato, representando o 
bravo povo do Rio Grande do Sul.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Marco Maciel, sabe V. Exª o carinho que tenho por V. 
Exª, mas veja que no meu pronunciamento eu cito aqui 
que recebi inclusive votos do DEM e do PSDB do Rio 
Grande do Sul e não omito os fatos, pois são votos 
verdadeiros, e sempre falo a verdade.

Permita que eu diga a V. Exª que V. Exª teve uma 
vida pública que orgulha muito o povo brasileiro no seu 
Estado e vai continuar tendo. V. Exª, neste momento, 
não retorna, mas eu sei que vai continuar contribuindo 
para o bem deste País.

E permita que eu faça aqui uma confissão públi-
ca de que V. Exª nunca falou: V. Exª, quando era Pre-
sidente da República, foi um Presidente que sempre 
me ligou nos meus aniversários. Eu não era nem De-
putado Federal, não sei como V. Exª conseguia. Eu era 
Presidente da Central Estadual dos Trabalhadores. E, 
na sua vida pública e depois, como Presidente, V. Exª 
sempre me ligava para dizer: feliz aniversário, Paulo 
Paim. Sei que hoje, 15 de março – e sou de 50, tenho 
60 aninhos... V. Exª me ligou no mínimo uma dezena 
de vezes ou mais, em cada aniversário.

Então, meus cumprimentos a V. Exª. Eu espero 
que a gente continue sempre com esta amizade, com 
esta liberdade de nos falar aqui em público o que fa-
lamos aí no tête-à-tête, quando estamos sentados na 
nossa bancada.

Parabéns a V. Exª. V. Exª é um grande homem 
público.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
Senador Paulo Paim, se me permite por um minutinho 
interromper o seu pronunciamento...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
Só para dar as boas-vindas aos alunos da Faculdade 
de Economia, Administração e Contabilidade da USP 
de Ribeirão Preto, São Paulo.

Sejam todos bem-vindos aqui na nossa Casa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 

obrigado, Senador.
Parabéns. (Palmas.)
Obrigado, Presidente.
Eu falava do meu Vice-Governador eleito, Beto 

Grill, e quero também falar da candidata ao Senado 
Abigail Pereira pelo trabalho que fez. Nós sabíamos 
que eu estava muito forte no primeiro voto, mas eu ti-
nha um prejuízo quando entrava no segundo voto, e 
Abigail Pereira, a nosso convite, concorreu como se-
gundo nome e fez 1,5 milhão de votos. Eu fiquei em 
torno de quatro milhões, e ela fez 1,5 milhão.

Parabéns, Abigail, você foi uma grande guerrei-
ra, uma lutadora.

E, mais do que justo, agora o Governador eleito, 
Tarso Genro, a escolhe para ser Secretária de Turismo 
do nosso Estado.

Quero agradecer também à minha 1ª Suplente, 
Veridiana Tonini – que fez um belíssimo trabalho du-
rante toda a campanha, como também o 2º Suplente, 
o Gilberto Corazza. Obrigado a todos.

Meus amigos, meu primeiro discurso dessa cam-
panha foi lá em Palmeira das Missões. Eu estava acom-
panhado do Prefeito da cidade, Lourenço Ardenghi 
Filho; do ex-Governador Olívio Dutra; do Deputado 
Federal, agora eleito, Dionísio Marcon; e do Deputado 
Estadual, agora eleito, Edegar Pretto, filho do inesque-
cível Deputado Federal Adão Pretto.

No dia 11, estarei na Feira do Livro em Porto 
Alegre participando, pela nossa ligação, da sessão de 
autógrafos, que vai começar às 15 horas. A primeira 
sessão vai ser sobre a história de Sepé Tiaraju, já que 
eu fui o Relator no Congresso para que ele entrasse no 
Livro dos Heróis da Pátria e o Deputado Marco Maia, 
que é Vice-Presidente do Congresso e, consequente-
mente, da Câmara, foi o autor do projeto. Estaremos lá 
participando da sessão de autógrafos, que se iniciará 
às 15 horas e se estenderá pela noite adentro, com 
esses dois livros.

Lá eu dizia, no meu primeiro discurso, a seguinte 
frase: “quem fizer campanha solo vai quebrar a cara, 
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porque nós vamos nos eleger Senador, Tarso será 
Governador, e Dilma será Presidente do Brasil, e o 
Presidente Lula entrará para a história como aquele 
operário que se elegeu, reelegeu e quebrou mais um 
tabu, contribuindo para eleger, pelo voto direto, uma 
mulher Presidente da República. Hoje, já podemos 
dizer, foi eleita Dilma Rousseff. Então, no meu primei-
ro discurso, já em julho, eu tinha consciência de que 
iríamos eleger o Tarso e a Dilma e de que nós voltarí-
amos para o Senado.

A partir desse comício histórico em Palmeiras, dei 
início a uma série de agendas e compromissos com 
nossa chapa majoritária e nossos candidatos a Depu-
tado Estadual e Federal. Preocupei-me em mostrar o 
que fiz no Senado Federal, elevando as propostas da 
nossa coligação, da candidata à Presidência da Repú-
blica, Dilma Rousseff, e naturalmente do Governador 
Tarso Genro.

Da mesma forma e com ânimo, demos sempre 
uma atenção especial, tivemos como foco não somente 
o nosso trabalho no Senado, mas também o que fez 
o Presidente Lula pelo Estado do Rio Grande do Sul. 
Só como exemplo: a Rodovia do PAC, o PAC 1, o PAC 
2, o Minha Casa Minha Vida, o Luz Para Todos, o Bol-
sa Família, o fato de ter tirado da miséria 30 milhões 
de brasileiros, a criação da Universidade Federal do 
Pampa e de 214 novas escolas técnicas – lembro-me 
aqui da de Canoas –, com um investimento de mais 
de R$15 bilhões na nossa metade sul do Rio Grande, 
que era considerado o primo pobre, fortalecendo prin-
cipalmente o polo naval daquele Estado.

Percorri, Sr. Presidente, todo o meu Estado, como 
já disse da tribuna, numa espécie de romaria cívica, 
uma cruzada estadual. Fiz palestras e participei de 
todos os debates. Não houve um debate de que eu te-
nha deixado de participar. Talvez eu tenha sido o único 
candidato que participou de todos os debates. Atendi 
sempre à imprensa, estive reunido com os sindicalis-
tas, os movimentos sociais e os empresários. Estive 
nas portas das fábricas, em caminhadas pelas ruas e 
nos comícios. Com chuva ou sol, caminhei por ruas 
e praças, participei de carreatas, gravei programas 
eleitorais para televisão e rádio, dei abraços e aper-
tos de mão e recebi o carinho do aguerrido e querido 
povo gaúcho.

Falei, sim, sobre o Estatuto do Idoso, de minha 
autoria, hoje uma lei federal que beneficia cerca de 30 
milhões de pessoas. Também abordei estatutos de mi-
nha lavra, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência; 
o dos motoristas e o da igualdade racial.

No dia 20 de julho, o Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva sancionou, no Palácio do Itamaraty, e eu es-

tive lá, o Estatuto da Igualdade Racial, uma conquista 
histórica para todo povo brasileiro.

Falei muito, sim, sobre o salário mínimo, que, 
antes do Governo Lula, ficava em torno de US$60, no 
máximo US$70. Até fiz greve de fome para que chegás-
semos a um valor próximo de US$100. Hoje ele está 
em US$300. Falei sempre dos 14 milhões de empregos 
com carteira assinada, quase 15 milhões no último ano 
deste Governo. Falei do Bolsa Permanência, projeto 
de minha autoria para o estudante, e também da PEC 
da Juventude, que aprovamos aqui no Senado e já foi 
promulgada. Falei do Estatuto da Juventude e do Plano 
Nacional de Políticas para a Juventude.

Por diversas vezes, Sr. Presidente, fui indagado 
pela população sobre os projetos relativos ao ensino 
técnico, como foi o caso do Fundep, Fundo Nacional 
do Ensino Técnico Profissionalizante, de minha auto-
ria, que, uma vez aprovado, poderá gerar em torno de 
R$9 bilhões em investimento nessa área, sem criar 
nenhum novo tributo. O dinheiro sairá do FAT, que 
nós criamos.

Foram três Parlamentares que, à época, criaram 
o FAT e o Seguro Desemprego: Jorge Uequed, José 
Serra e este Parlamentar.

Falei do meu projeto, Quilombos do Amanhã, 
para que nas comunidades quilombolas a gente te-
nha centros de educação e desporto. Falei, senhores 
e senhoras, sobre o reajuste para aposentados e pen-
sionistas, dos 7,72% que conquistamos este ano, e do 
reajuste que estamos trabalhando para janeiro do ano 
que entra, 2011. Falei da minha luta e do apoio que 
tive aqui no Senado; aprovei, por unanimidade, o fim 
do fator. Entendo que em 2011 deveria ser uma ques-
tão de honra da Câmara dos Deputados acabar com 
o fator previdenciário, que confisca 50% do salário da 
trabalhadora e do trabalhador no ato da aposentadoria. 
E só na aposentadoria dos mais pobres, daqueles que 
atingem o teto de, no máximo, R$3.500,00, porque, para 
o teto do Executivo e do Legislativo, que pode chegar 
a até R$30 mil, não tem fator previdenciário.

Em cada pago, em cada estância que eu che-
gava, tinha a honra e o prazer de dizer que havia, no 
mínimo, em cada cidade do Rio Grande, uma emenda 
de nossa autoria. Todos, todos os 496 Municípios gaú-
chos foram beneficiados durante o meu mandato. Todos 
serão beneficiados novamente durante este segundo 
mandato, independentemente do número de votos que 
eu tenha feito nessa ou naquela cidade. Claro que fiz 
votos em todas as cidades. Hoje, são 497, porque há 
um novo Município chamado Pinto Bandeira. Também 
ele será contemplado a partir do novo mandato. Fiz 
votos e ganhei na maioria dos Municípios. Na ampla 
maioria eu ganhei. Mas, mesmo naqueles em que não 
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ganhei, pois entendo que o dinheiro do orçamento não 
é uma peça de troca de votos; o dinheiro do orçamento 
é do povo, não é peça de troca de votos. Dinheiro do 
orçamento é do povo brasileiro, é da nossa gente. Eu 
nunca discriminei – e não vou discriminar – nenhum 
Município, mesmo que lá eu não tivesse feito um voto 
sequer. Todo o Rio Grande sabe disso. Fui coerente 
no primeiro mandato, e agora, para o segundo man-
dato, eu travarei o mesmo debate, adotando a mes-
ma prática.

Aqui, no Congresso Nacional, apresentei mais de 
mil proposições. Fiz dezenas, para não dizer centenas, 
de audiências públicas. Esta Casa quebrou diversos 
tabus de temas que aqui antes não eram discutidos, 
como, por exemplo, a questão dos ciganos. Muitos 
tentam mostrar que não existe a questão cigana, ela 
existe sim, e nós realizamos aqui, sim, duas audiências 
públicas para discutir a questão dos ciganos em nosso 
País; como fizemos com os índios, com os negros, com 
os brancos, com os sem-teto, com os sem-terra; como 
fizemos com todos os setores; como fizemos com os 
empresários, independente da sua posição ideológi-
ca, sempre abrindo espaço para o bom debate, como 
foi a questão do dumping do calçado em relação ao 
que vinha da China, e conseguimos cobrar US$3.05 
a mais por par de calçado da China, gerando 80 mil 
novos empregos aqui, no Brasil, só como exemplo; 
como foi o setor metalúrgico; como foi o de máquinas 
pesadas.

Enfim, Sr. Presidente, vou-me encaminhando 
para o final do meu pronunciamento. Antes, porém, eu 
gostaria de dizer que o que eu mais ouvi da população 
durante essa campanha foi que estavam votando em 
mim pelo trabalho realizado aqui no Senado, e só me 
faziam um pedido, somente um pedido: “Não mude, 
continue o mesmo: humildade, sinceridade, sem ‘salto 
alto’, e da forma como o senhor tem agido até hoje”.

Este compromisso está assumido, porque é a 
minha maneira de ser.

Sr. Presidente, quero dizer também que foram 
muitos momentos de emoção. Houve muitos momentos 
que eu teria de retratá-los, mas aí eu falaria aqui dois, 
três dias, e não vou fazer isso. Lembro-me de uma ativi-
dade na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, quando recebi 
de uma menina, a Natali, de uns seis anos, uma rosa 
vermelha e uma carta. É aquele simples gesto, claro, 
toca a gente. A menina entregou-me uma rosa e uma 
carta. E o que dizia a carta? Eles apenas pediam ajuda 
para que não fossem retirados daquela área em que 
moravam, já que ali escreveram, de sua forma, suas 
vidas e suas histórias; ali estudaram, ali casaram, ali 
namoraram, enfim, ali era o berço de suas vidas, e que, 
devido à Copa do Mundo, poderia uma BR atravessar 

aquela parte da cidade, deslocando-os do seu espaço, 
espaço em que viveram durante todas as suas vidas. 
Falei com o Prefeito Fortunati sobre essa questão.

Lembro-me também que, lá em Caiçara, na li-
nha Dalmolin, onde conheci uma agroindústria familiar 
que produz álcool e açúcar, o coordenador do projeto, 
Roberto Lazzarotto, disse-me que a intenção das 14 
famílias que trabalhavam, em caráter cooperativista, 
era produzir alimentos para a comunidade.

Posso dizer que essa também foi uma das belas 
páginas da campanha por tudo que vi lá, da multiplica-
ção da produção, principalmente na linha dos alimentos 
de primeira necessidade. E ali identifiquei uma sínte-
se do que é o nosso País e vi o quanto é importante 
avançarmos no crescimento econômico e social, com 
o olhar carinhoso e respeitoso, principalmente para os 
agricultores. Lá, no fundo de um rincão gaúcho, estava 
vendo que ali estávamos gerando emprego e renda.

Sr. Presidente, esse é um destaque que eu gos-
taria muito de dar. Num momento duro da campanha, 
recebi a família do ex-Presidente João Goulart. Entre-
garam-me, em mão, um manifesto em apoio à minha 
reeleição. 

O texto, numa das partes, dizia o seguinte:

Nós, membros da família do saudoso 
marido, pai e avô Presidente Jango, morto em 
holocausto no exílio por sua constante vida, 
obra e luta em defesa da causa dos trabalha-
dores brasileiros, viemos, a público no Rio 
Grande do Sul, nossa terra, nosso povo, pe-
dir, em nome da história da causa trabalhista, 
o indispensável apoio ao companheiro Paim, 
árduo defensor dessa luta, ainda empreendi-
da pelos Presidentes Vargas e João Goulart e 
que precisa ser mantida viva no Senado com 
tenaz intransigência e competência, como esse 
Senador do povo vem fazendo com dignidade 
e maestria.

Não há como, Senador – e o Rio Grande do Sul 
tem uma marca muito forte de Pasqualini, de Getúlio, 
de Brizola e de João Goulart -, não dizer que esse ma-
nifesto foi também importante para a nossa volta. Não 
há como não dizer que, quando li o manifesto, não só 
eu, mas o público, no momento em que o apresentei, 
fomos às lágrimas.

Tivemos certamente outras passagens durante 
toda a campanha, mas esses foram alguns exemplos 
que eu destaco.

Portanto, ao citar tais fatos, faço também um re-
conhecimento e louvo todos os fatos e acontecimentos 
que ocorreram durante a minha campanha à reeleição 
ao Senado Federal.
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Houve um momento que não está aqui – permita-
me, Senador Marco Maciel. Estava eu em Santa Ma-
ria e fazia uma palestra em território quilombola. Veio 
uma menina e disse-me: “Senador, a minha avó quer 
muito o conhecer”. Alguém me disse: “Mas a avó dela 
é cega”. Então, a menina disse-me: “Sim, ela é cega, 
mas ela quer conhecê-lo, porque ela o ouve pela TV 
Senado e tem uma visão de como o senhor é”. Eu ti-
nha uma coletiva em Santa Maria. Mandei suspender 
a coletiva e fui para o interior da terra quilombola para 
conhecer a avó daquela menina. Chegando lá, ela tocou 
no meu rosto e disse-me: “O Senador é exatamente 
como eu imaginava. Você é meu filho”. É claro que aí 
a emoção toma conta. Ela, sentada, com cerca de 80 
anos... Esse foi um gesto que, digo, não tem preço. São 
gestos como esse que fazem com que a gente par-
ticipe, cada vez mais, da vida pública do nosso País, 
porque esse é o melhor prêmio. Não é o voto, é esse 
gesto de carinho.

Por fim, Sr. Presidente, tenho consciência, e tudo 
isso está gravado e à disposição nos escaninhos do 
meu peito. Agradeço o apoio e o empenho de todos 
aqueles que trabalharam para que eu recebesse cerca 
de 4 milhões de votos, num universo de 6,2 milhões de 
votos válidos. Isso soma mais ou menos dois terços 
dos votos de todos os gaúchos. 

Agradeço aos meus coordenadores de campa-
nha, como também agradeço aos 497 Prefeitos do Rio 
Grande, na figura do Prefeito Jairo Jorge, de Canoas, 
onde hoje é minha base sindical e de onde partiu a 
minha campanha; do Prefeito Ary Vanazzi, de São 
Leopoldo, que era o coordenador da campanha da 
Dilma no Estado, e do Prefeito Tarcísio Zimmermann, 
de Novo Hamburgo. Cito apenas três, porque foram 
eles – todos gostariam de gravar, tenho certeza – que 
participaram do meu programa eleitoral.

Agradeço especialmente a quatro Senadores 
que se dispuseram e gravaram para o meu programa 
eleitoral de TV, pedindo ao povo gaúcho que votasse 
por eles naquele que eles entendiam que era o Sena-
dor do Brasil, e não apenas Senador do Rio Grande. 
Essas palavras foram ditas por quatro Senadores. Eu 
sei que, se eu procurasse outros aqui, outros grava-
riam. Tenho certeza disso, Senador Marco Maciel, 
independentemente da questão partidária, como eu 
gravei para diversos independentemente da questão 
partidária. Mas quatro gravaram

Senador Cristovam Buarque. Obrigado, Cristovam, 
a sua declaração foi muito importante. Senador Marcelo 
Crivella, porque havia toda aquela questão do debate 
com relação à posição da comunidade evangélica, e o 
Crivella gravou para a TV e para o rádio, pedindo voto 
para este Senador. Senador Sérgio Zambiasi. Obriga-

do, Senador Zambiasi, que, no Rio Grande do Sul, não 
sendo candidato à reeleição, fez questão de dizer que 
era fundamental que eu continuasse aqui, em nome do 
social. Agradeço também ao Senador Magno Malta, 
que também gravou. 

Agradeço aos movimentos sociais, a todos os 
movimentos sociais, a todos os sindicalistas, a todas 
as centrais sindicais, a todas as confederações e fe-
derações e sindicatos de trabalhadores, a todas as 
entidades de aposentados na figura da Cobap (Con-
federação Brasileira de Aposentados e Pensionistas). 
Agradeço à federação e a associações municipais de 
aposentados, ao Fórum Sindical dos Trabalhadores, 
ao movimento organizado por negros, por brancos, por 
índios, por ciganos, por intelectuais, por artistas, por 
todos aqueles que, de uma forma ou de outra, deram 
a sua contribuição.

Senador Marco Maciel, eu digo com tranquilidade: 
foi um movimento suprapartidário que se estabeleceu 
no Rio Grande, e tenho a ousadia de dizer, em âmbito 
de País. Praticamente todos os Estados fizeram uma 
corrente com telegramas, com e-mails, pedindo aos 
gaúchos que a gente retornasse ao Senado.

Vejam bem o que eu vou dizer agora: agradeço 
ao PSOL, que tinha candidatura própria ao Governo do 
Estado e tinha duas candidaturas ao Senado. O PSOL 
pediu para que um dos seus candidatos ao Senado, 
o Professor Carlos Lucas, retirasse a sua candidatura 
para que eles pudessem pedir que os seus eleitores 
votassem no Senador Paulo Paim. Foi um gesto nobre 
do candidato ao Senado, Professor Luiz Carlos Lucas, 
como também do PSOL, do Senador José Nery, que, 
no meu entendimento, é um dos que trabalhou nesse 
sentido.

Obrigado, Deputada Federal Luciana Genro, por 
esse gesto; obrigado, Pedro Ruas, que foi candidato ao 
Governo do Estado, por esse gesto. Obrigado, Rober-
to Robaina, Presidente do partido, também por esse 
gesto de retirar uma candidatura;

Das duas, retiraram uma, para que o PSOL pu-
desse fazer campanha aberta a este candidato, sem 
que eles estivessem apoiando nem o candidato a Go-
vernador da nossa coligação, nem a candidata à Pre-
sidência da República da nossa coligação.

Obrigado ao PT, ao PSB, ao PCdoB, ao PR, ao 
Pátria Livre, ao PDT, que não estava na nossa coliga-
ção, ao PRB, ao PTB, ao PV, a setores do PP, a seto-
res do PMDB, inclusive a setores do PSDB e também 
do DEM que eu sei que, lá na base, trabalharam pela 
nossa candidatura.

Eu recebi do Dante Ramon Ledesma, que é um 
cantor – e não há fronteira para músicas que falam so-
bre a liberdade e a grandeza dos povos – uma frase, 

NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL348



49002 Sábado 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010

Sr. Presidente, que fiz questão de trazer comigo: “A 
grandeza de quem luta e é vitorioso é ter a humildade 
de reconhecer a virtude...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 
– Senador Paulo Paim, eu gostaria de aproveitar a 
ocasião para registrar a presença aqui, nas galerias da 
Casa, dos alunos da 3ª série do ensino fundamental da 
Escola Classe nº 15 de Sobradinho, Distrito Federal.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Meus 
cumprimentos. 

(Manifestação das galerias.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu dizia, 
Sr. Presidente, que, do Dante Ramon Ledesma, eu 
recebi uma mensagem que entreguei a todos aqueles 
que me apoiaram, em que ele dizia: “A grandeza de 
quem luta e é vitorioso é ter a humildade de reconhe-
cer a virtude daqueles que caminharam com eles e se 
tornaram heróis anônimos”.

Tchau moçada, um abraço a todos! Vocês serão 
os futuros Senadores, com certeza. E quem sabe não 
está aí um menino que será, no futuro, o nosso Presi-
dente da República. Um abraço a todos. Muito estudo, 
muito trabalho!

Agradeço aqui aos ex-Governadores Olívio Dutra 
e Alceu Collares. E vou também aqui fazer um depoi-
mento sobre Pedro Simon. Pedro Simon disse uma vez 
aqui, na tribuna, que as galerias deveriam jogar pétalas 
de rosa quando o Senador Paulo Paim entrasse, pelo 
seu compromisso com o social. 

Eu usei essa frase do Simon na minha campanha, 
e o Simon liberou, nunca desautorizou que eu usasse 
essa frase sua dita na tribuna. Claro que não coloquei 
na TV, mas eu falava nos meus pronunciamentos e sei 
que grande parte da família do Senador Pedro Simon 
efetivamente votou, como segundo voto, já que o PMDB 
tinha somente um primeiro voto, neste Senador.

Obrigado a todo o povo gaúcho. 
Eu estou terminando, Sr. Presidente, e queria só 

dizer que, com a nossa eleição e reeleição, eu creio 
mesmo – senhores e senhoras do Rio Grande e do 
Brasil – que o Rio Grande escreve mais uma página 
bonita da sua história. Lá de Sepé Tiaraju, que disse 
“essa terra tem dono”; dos lanceiros negros da Revo-
lução Farroupilha; do João Cândido, almirante negro 
“das pedras pisadas no cais”; o Rio Grande do Sul, 
dos maragatos e dos chimangos; de Getúlio Vargas; 
de Alberto Pasqualini; de João Goulart; de Luiz Car-
los Prestes; de Érico Veríssimo e de Mário Quintana; 
o Rio Grande do Sul das mulheres guerreiras, como 
Olmira Leal de Oliveira; da nossa Cabo Toco e mulhe-
res da estirpe de Ana Terra e Bibiana Cambará. Sim, 
este é o meu Rio Grande do Sul, solo e sumo, que 

me reconduziu ao Senado com o dobro de votos de 
8 anos atrás. Ninguém, ninguém jamais poderá dizer 
que o preconceito impede que um homem negro pos-
sa representar toda a sua gente aqui, no coração da 
democracia.

Senador Magno Malta, devo ser o único Senador 
negro no mandato que passou e deste mandato que, 
se Deus quiser, vou concluir daqui a 8 anos. Fui eleito e 
reeleito pelo Rio Grande. Então, vamos devagar quando 
dizem que um Senador negro não poderia estar aqui 
com o voto que teve do povo gaúcho, onde 90% ou 
85% não são negros. Rendo aqui a minha homenagem 
ao povo gaúcho, numa prova de que temos que lutar 
sempre contra todo tipo de preconceito. 

Sr. Presidente, nessa terra gaúcha onde nasci e 
nasceram meus pais, avós e bisavós, eu encontrei o 
apoio das mais diversas etnias, procedências e cre-
dos, recebi o apoio de todos: das pessoas com defi-
ciência, dos jovens, dos estudantes, dos idosos, dos 
aposentados, dos trabalhadores do campo e da cida-
de, dos empreendedores e, por que não lembrar aqui, 
de ex-Governadores, de Prefeitos de Vereadores e de 
Secretários. Senti-me acolhido e abraçado por todos 
nessa bela campanha.

Um exemplo foi a grande votação que recebi na 
minha cidade natal, terra da uva, Caxias do Sul.

Agradeço, Sr. Presidente, aos homens e às mu-
lheres ligados à área da cultura que deram depoimen-
tos sobre a nossa candidatura. Cito dois exemplos. 
Um deles é Francisco Alves, autor de uma música que 
considero quase um hino, “Sabe Moço”, que inclusive 
me autorizou a usar como eu bem entendesse. Agra-
deço também ao autor da canção “Que Homens São 
Esses”, Carlos Moacir. Muito obrigado, Carlos Moacir, 
que permitiu inclusive que eu usasse na minha cam-
panha a música “Que Homens São Esses”. E de Fran-
cisco Alves, a música “Sabe Moço”.

Sr. Presidente, houve uma verdadeira amplitude 
partidária liderada pela unidade popular. Isso, para mim, 
ficou bem claro. Os sul-rio-grandenses se uniram em 
torno de uma ideia comum.

Fiquei alegre, muito alegre, ao ouvir da popula-
ção, após o resultado final: “Nós vencemos”. Não foi 
o Senador que venceu. “Nós vencemos!” – essa frase 
virou símbolo da vitória.

Ao concluir, há três nomes a quem eu gostaria de 
aqui, mais do que registrar, tecer uma pequena home-
nagem e externar publicamente meu total respeito pela 
amizade e companheirismo. Falo da minha companheira 
de chapa Abgail Pereira; do Vice-Governador eleito Beto 
Grill; e do Governador eleito Tarso Genro. Faço uma 
manifestação especial a dois homens e a uma mulher 
com os quais comecei a minha vida política.
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Obrigado, Olívio Dutra, ex-Governador, que foi 
o símbolo dessa vitória, foi o símbolo da garra da mi-
litância.

Por isso tudo, Dilma, por sua história bonita de 
vida, é que você vai receber das mãos de Luiz Inácio 
Lula da Silva, no dia 1º de janeiro, a maior homena-
gem que um filho pode receber da sua Pátria: a faixa 
de Presidente da República, pela grande votação que 
recebeu de todo o povo brasileiro. 

Para mim, esses nomes são exemplos a serem 
seguidos na política e faróis das presentes e futuras 
gerações. Eles ajudaram e ajudarão por muito tempo 
a escrever a história coletiva de nosso País com um 
mundo de trabalho e de muito mais amor.

Quero, também, Sr. Presidente, como última fra-
se, agradecer àquele que foi meu amigo durante anos 
e anos: o nosso Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Sei que Lula não agrada a todos – porque ninguém 
pode agradar a todos –, mas ele sai desse mandato 
com uma aceitação de cerca de 85% da população. 
Lula, por tudo o que representou e representa para 
nós, entra para a história com o porte de homens como 
Gandhi e Nelson Mandela. Parabéns, Lula!

Por fim, agradeço à Presidenta eleita, Dilma Rous-
seff, que conheço há mais de 30 anos. A história da 
nossa Presidenta orgulha todos os homens e mulhe-
res que lutaram. Muitos até pelearam e morreram em 
defesa da liberdade. Dilma nunca dobrou a espinha, 
mesmo sob a tortura da ditadura. Sempre defendeu os 
princípios da democracia e dos direitos humanos. 

Vida longa a você, Dilma Rousseff, primeira mu-
lher eleita Presidenta da República do nosso País! Sei 
que fará um grande mandato, para a alegria de todo 
o povo brasileiro.

Era isso.
Obrigado, Senador Marco Maciel, inclusive pela 

tolerância, por permitir que eu ficasse cerca de uma 
hora, aqui na tribuna, e V.Exª pacientemente presi-
dindo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 
– Eu gostaria de cumprimentar o Senador Paulo Paim 
pelo discurso que acaba de proferir.

Está presente aqui no plenário e ouviu todo o seu 
pronunciamento a Senadora Níura Demarchi. 

Gostaria de me associar às palavras de V. Exª, 
Senador Paulo Paim.

Não há mais oradores inscritos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Permita-

me agradecer a Senadora Níura Demarchi pela pa-
ciência de ouvir meu pronunciamento. Estive conver-
sando com ela há pouco tempo, mas, permita-me a 
liberdade, fazia um depoimento afirmando que acha 
muito correto esse debate para que a gente altere o 

fator previdenciário. Permita-me dizer isso na tribuna 
para que o povo do seu Estado saiba que a senhora 
tem compromisso com essa luta que vai no eixo da 
defesa dos aposentados, dos pensionistas e de todos 
os trabalhadores. Parabéns a V. Exª.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o 
Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Marco Marciel.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 
– Os Srs. Senadores Papaléo Paes e Alvaro Dias en-
viaram discursos à Mesa, que serão publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o art. 
210, inciso I e § 2º, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores,hoje, dia 5 de novembro, o Brasil comemora 
mais um Dia Nacional da Língua Portuguesa.

A celebração, Sr. Presidente, decorre de projeto 
que tive a honra de apresentar em 2004, por suges-
tão do ilustre professor amapaense Raimundo Pantoja 
Lobo. Um projeto que, aprovado nas duas Casas do 
Congresso Nacional e sancionado a seguir pelo Pre-
sidente da República, acabou por converter-se na Lei 
nº 11.310, de 12 de junho de 2006.

Eis uma iniciativa, Srªs e Srs. Senadores, da qual 
muito me orgulho. Afinal, creio que a maioria dos bra-
sileiros concordaria com a afirmação de que a língua 
portuguesa, eventualmente “inculta”, mas essencial-
mente “bela”, é o elemento mais importante de nosso 
patrimônio cultural.

Foi ela, sabemos todos, que ao longo dos sé-
culos garantiu a integridade de nosso vasto território. 
É ela, a língua portuguesa, que permite à sociedade 
brasileira manter costumes e tradições praticamente 
homogêneos, ainda que temperados aqui e acolá pe-
las cores locais.

Protegê-la, portanto – zelar por sua pujança e 
vitalidade –, é obrigação de todos nós. É obrigação 
do Governo Federal, dos Governos Estaduais, dos 
Governos Municipais. É obrigação das três instâncias 
de poder. É obrigação das escolas, das instituições 
culturais, dos órgãos de classe, dos veículos de co-
municação. É obrigação, enfim, de cada cidadão e de 
cada cidadã do nosso País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vivemos, 
atualmente, ainda nos adaptando às novas regras de 
nossa ortografia. Pessoalmente, penso que as altera-
ções introduzidas na ortografia da língua portuguesa, de 
comum acordo, por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe 
e Timor Leste, são extremamente válidas.
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Elas trazem de volta ao nosso alfabeto três le-
tras que dele, na prática, nunca tinham saído: o k, o 
w e o y. Se convivemos, no dia a dia, com palavras 
como show, com expressões como stand by, e com 
as abreviaturas de quilômetro (km) e quilograma (kg), 
não há por que banir do alfabeto as letras que ajudam 
a formá-las.

O trema desaparece, a não ser nas palavras es-
trangeiras e em suas derivações. Mudam-se certas 
regras de acentuação. Busca-se dar um mínimo de 
coerência ao uso do hífen, ainda que esta, como sa-
bem as Srªs e os Srs. Senadores, seja uma batalha 
quase perdida.

Tudo isso, vejam só, não por capricho de alguns 
filólogos ou gramáticos, mas com o objetivo bem mais 
nobre de aproximar as ortografias vigentes nas oito na-
ções que formam a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa, a CPLP.

De qualquer maneira, Sr. Presidente, o fato de 
simpatizarmos, ou não, com as modificações trazidas 
pelo Acordo Ortográfico não me parece a questão 
principal. Nossa motivação prioritária, repito, deve ser 
a preservação e, mais que isso, o fortalecimento da 
língua portuguesa como instrumento de comunicação 
entre milhões de seres humanos em todo o mundo.

Hoje em dia, a defesa dos respectivos idiomas é 
uma preocupação dos mais diversos países, em todo 
o mundo. Buscam, dessa forma, contrabalançar o qua-
se monopólio do inglês em indústrias poderosíssimas 
como a da cultura e a da informática.

Nada mais natural, portanto, que cuidemos de de-
fender o nosso idioma. O quinto mais falado no mundo. 
O idioma em que se expressaram Camões, Fernando 
Pessoa e Machado de Assis. O idioma, Sr. Presidente, 
em que se expressou Rui Barbosa, o grande brasilei-

ro cujo natalício inspirou a escolha de 5 de novembro 
como o Dia Nacional da Língua Portuguesa.

Rui Barbosa, sabemos todos, não foi apenas o 
idealista que defendeu a abolição da escravatura, a 
proclamação da República e, nas mais variadas cir-
cunstâncias, a liberdade de expressão e a democra-
cia. Foi, também, um ardoroso defensor e um elegante 
cultor da língua portuguesa.

Que todos nós, inspirados em sua figura de cida-
dão exemplar, possamos dar continuidade à luta pela 
valorização de nosso idioma.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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, “O partido do polvo”, 
publicada pela revista Veja em sua edição de 08 de 
setembro de 2010.

A matéria destaca que todo governo tende a 
favorecer partidários em nomeações, mas, sob o co-
mando de Lula, o PT e os sindicalistas promoveram a 
ocupação implacável da máquina pública.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 
– Vou encerrar a presente sessão, convocando outra 
para dia 8 de novembro, às 14 horas, de acordo com o 
Regimento Interno da Casa. Portanto, fica convocada 
sessão ordinária para a próxima segunda-feira.

Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 16 
minutos.)
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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 2 minu-
tos e encerra-se às 18 horas e 10 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos neste dia 8 de novembro de 2010, às 14 
horas e 2 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
Sobre a mesa, requerimento do gabinete do Senador 
Marco Maciel que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 861, DE 2010

Senhor Presidente,
Na forma do disposto do Regimento Interno e 

de acordo com as tradições da Casa, requeremos as 
seguintes homenagens pelo falecimento do Acadêmi-
co Padre Fernando Bastos de Ávila, ocorrido em Belo 
Horizonte, em 6 de novembro de 2010:

I – inserção em ata de voto de profundo pesar;
II – apresenta de condolência:

a) seus familiares;
b) Academia Brasileira de letras, da qual 

era ocupante da cadeira no 15;
c) Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro, do qual era membro do corpo 
docente

d) Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil – CNBB, da qual foi Assessor; e

e) Conferência Nacional do Comércio da 
qual compunha o Conselho Técnico.

Sala faz Sessões, 8 de novembro de 2010. Se-
nador Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Será feito conforme o Regimento.

A Presidência encaminhará o voto de pesar so-
licitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Senador Marco Maciel, V. Exª é o primeiro ora-
dor inscrito e agora tem a palavra para encaminhar o 
requerimento.

Com a palavra o Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para en-

caminhar. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Senador Acir Gurgacz, Srs. Senadores Mozarildo Ca-
valcanti, Paulo Paim, o requerimento que acabo de 
apresentar à Mesa do Senado Federal busca, como 
lido por V. Exª, render homenagem póstuma pelo fa-
lecimento do acadêmico Padre Fernando Bastos de 
Ávila, ocorrido em Belo Horizonte, na madrugada de 
sábado último, dia 6 de novembro, após meses inter-
nado em tratamento de saúde.

Carioca de nascimento, Padre Ávila, como era 
conhecido, fez o curso primário na Escola Sarmiento 
e iniciou o curso secundário no Colégio Santo Inácio, 
dos jesuítas – e ele era um jesuíta –, no então Distrito 
Federal. Segue em 1930 para a Escola Apostólica dos 
Padres Jesuítas, de Nova Friburgo, preparando-se para 
ingressar no noviciado da Companhia de Jesus, na qual 
ingressa em 1935. Iniciando sua formação jesuítica, 
regulamentada pela célebre Ratio Studiorum, fez em 
Nova Friburgo os cursos de Humanidades, Retórica e 
Filosofia Escolástica.

Após o término da guerra, em 1945, segue para 
Roma, com os Padres Henrique Lima Vaz e João Bosco 
Penido Burnier, para concluir o mestrado em Filosofia 
e Teologia na Universidade Gregoriana em Roma. Lá 
aperfeiçoou os seus conhecimentos, posto que era um 
humanista no pleno sentido da palavra.

É em Roma que recebe a ordenação sacerdotal, 
em 1948. Faz o doutorado em Ciências Políticas e So-
ciais, na Universidade de Louvain (Bélgica), e depois 
realiza estágios na França sob a orientação dos pro-
fessores Alfred Sauvy, que era um famoso demógrafo, 
e Jean Forastié. 

Retorna ao Brasil em 1954, quando ingressa 
no corpo docente da Pontifícia Universidade Católi-
ca do Rio de Janeiro, para lecionar Sociologia, Ética 
e Doutrina Social da Igreja. Criou na PUC, a famosa 
Pontifícia Universidade Católica, a Escola de Socio-
logia, Política e Economia, à qual dedicou 16 anos, 

Ata da 177ª Sessão, Não Deliberativa 
em 8 de novembro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Mão Santa, Acir Gurgacz, Papaleo Paes, Paulo Paim e João Faustino
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como diretor e professor de Introdução às Ciências 
Sociais e de Doutrina Social da Igreja. A Escola do 
Padre Ávila, como era chamada, formou uma geração 
de cientistas sociais de destaque nos meios univer-
sitário e acadêmico. 

Criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
(Ibrades), à semelhança da congênere Instituto Larino-
Americano de Desenvolvimento (Ilades), com sede em 
Santiago do Chile, Padre Ávila é nomeado primeiro di-
retor da instituição e designado a assessorar a Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil. Como assessor 
da CNBB, por muitos anos elaborou análise sobre a 
situação política e social do País.

Outro tema a que o Padre Ávila muito se dedicou 
foi a pesquisa sobre a formação e a difusão da Dou-
trina Social da Igreja, havendo tido oportunidade de 
consultar a biblioteca da instituição Action Populaire, 
dos jesuítas de Paris. 

Padre Fernando Bastos de Ávila, sexto ocupante 
da Cadeira nº 15, da Academia Brasileira de Letras – 
hoje sob a presidência do notável e operoso Acadê-
mico Marcos Vilaça –, foi eleito em 14 de agosto de 
1997, na sucessão de Dom Marcos Barbosa e recebi-
do em 12 de novembro de 1997 pelo confrade Alberto 
Venancio Filho.

Sua posse na ABL transcorreu, coincidentemente, 
com o quadricentenário da morte de José de Anchieta 
e o tricentenário da morte de Antonio Vieira, dois jesu-
ítas que escreveram páginas memoráveis da História 
do Brasil. Como sacerdote assumiu a liturgia fúnebre 
dos acadêmicos falecidos.

Legou-nos Padre Ávila uma vasta obra sobre 
sociologia teórica, problemas brasileiros, história e 
doutrina social da Igreja.

Deixo aqui, Sr. Presidente, registrado nos Anais 
do Senado Federal meu sentimento de saudade e pe-
sar pelo falecimento do Acadêmico Padre Fernando 
Bastos de Ávila.

Em 1964 foi nomeado vice-reitor da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, quando se 
empenhou, com Evaristo de Moraes Filho e Djacir Me-
nezes, na luta pelo reconhecimento da profissão de 
sociólogo, que veio a ser aprovado, pelo Ministério da 
Educação e Cultura. Em 1969, fez parte do grupo que 
preparou o projeto de reforma universitária. 

Fundador da Cadeira nº 15, Olavo Bilac escolheu 
como patrono Gonçalves Dias. A Bilac sucedeu Ama-
deu Amaral, seguido de Guilherme de Almeida, Odylo 
Costa, filho e dom Marcos Barbosa. 

Destaco, Sr. Presidente, trechos do discurso de 
posse do Padre Fernando Bastos de Ávila, na Acade-
mia Brasileira de Letras:

Guilherme de Almeida teve a ideia de 
definir o legado litgerário que caracterizada 
melhor cada um de seus antecessores. A Gon-
çalves Dias atribuiu o ritmo: a Olavo Bilac o 
lirismo a Amadeu Amaral a primazia do pen-
samento. 

Odílio Costa, filho retoma a ideia de seu 
predecessor, definindo-a, porém, com mais 
precisão. Para ele, Gonçalves Dias inaugura 
no Brasil a poesia romântica; Olavo Bilac é o 
parnasiano por excelência; Amadeu Amaral se 
desprende dos rigores da métrica para dar mais 
liberdade à expressão clara do pensamento e, 
em seu discurso de posse, diz: “Poderia acres-
centar que Guilherme foi o sentimento”.

“Dos poetas que ocuparam a Cadeira 
nº 15, Amadeu Amaral é talvez aquele cujas 
obras, ao menos fora de São Paulo, tiveram 
menor ressonância. No entanto,nas qualifica-
ções definidas por Guilherme de Almeida, ele 
se destaca, de maneira clara, como o poeta 
que se despojou deliberadamente da sofisti-
cação parnasiana, no intuito de preservar o 
vigor do pensamento, a primazia do conteúdo 
sobre a forma.

Não era fácil suceder a um Olavo Bilac. 
Contudo, pela praxe protocolar de o acadêmi-
co fazer o elogio ao seu predecessor, nenhum 
dos ocupantes da Cadeira 15 desempenhou 
esta tarefa com mais brilho e pertinência do 
que Amadeu Amaral.

Sr. Presidente, eu gostaria de dizer aqui, da tribu-
na do Senado Federal, do nosso sentimento de pesar 
pelo falecimento do Padre Fernando Bastos de Ávila.

É bom lembrar que é dele uma manifestação 
que tem origem no Apóstolo Paulo, São Paulo: “Fle-
re cum flentibus; guadere cum gaudentibus”. Ou 
seja, “chorar com os que choram; alegrar-se com os 
que se alegram”.

Isso demonstra bem o que era o Padre Fernan-
do Bastos de Ávila, com quem tive a oportunidade de 
conviver por bons tempos. A sua atividade transcende 
a atividade poética e manifesta-se em toda a variedade 
de formas de comunicação por ele usadas na palavra 
escrita e falada.

Concluo, portanto, as minhas palavras dizendo 
do quanto lastimamos o passamento, aos 92 anos de 
idade, do Padre Fernando Bastos de Ávila, que tanto 
enriqueceu a Academia Brasileira de Letras e contri-
buiu para um melhor conhecimento do pensamento 
cultural do nosso País.

Muito obrigado a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Ouvimos o Senador Marco Maciel. 

Com a palavra o Senador Paulo Paim, do PT do 
Rio Grande do Sul. 

Antes que V. Exª inicie, Senador, eu só quero re-
gistrar a presença do nosso Vice-Governador do Es-
tado de Rondônia, Airton Gurgacz, eleito agora, nessa 
eleição do último 31 de outubro, e dar as boas-vindas 
ao nosso Vice-Governador. Desejamos sucesso na sua 
empreitada, no seu trabalho a partir do ano que vem, 
no Estado de Rondônia.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Acir, eu me somo à sua manifestação de boas-
vindas.

Eu havia falado, na semana passada, que hoje eu 
trataria de um tema que, durante a campanha eleitoral, 
quase não foi falado: a questão da nossa Previdência. 
Eu acho difícil um Estado em que os próprios candi-
datos – e eu fui candidato – a Senador, a Deputado 
Federal, e mesmo todos os candidatos à Presidência 
da República não trataram do tema Previdência e da 
questão do fator previdenciário, palco de inúmeros de-
bates aqui no ano que passou, e como também não 
trataram da questão dos aposentados.

Eu não estranhei, mas quero comentar. Agora, 
voltou esse debate. Após as eleições, volta o debate 
sobre a questão da previdência.

E o debate vem no viés a que eu tinha já assis-
tido no ano que passou, no viés do chamado déficit 
previdenciário, de que a previdência está falida e de 
que é preciso uma reforma previdenciária. E nós, que 
atuamos nessa área durante um longo período, sa-
bemos muito bem que, quando se fala em reforma da 
previdência, fala-se diretamente em retirada de direitos 
dos trabalhadores da área pública e da área privada, 
enfim, dos assalariados. 

Por isso, eu resolvi, no dia de hoje, trazer este 
tema à tribuna, antecipando-me aos fatos. E, aqui, eu 
vou fazer uma análise sobre a realidade da Previdência 
em alguns países. Peguei a França, a Grã-Bretanha, o 
Chile, e os Estados Unidos da América, até porque em 
todos os jornais está estampada a questão da grande 
mobilização do povo francês contra a reforma da pre-
vidência que está sendo lá debatida. 

Mas vejam, senhores e senhoras, fala-se tanto, 
no Brasil, que a previdência é muito boa para os traba-
lhadores, que privilegia os trabalhadores, e o Estado é 
que marcha. Pois bem, os dados que vou apresentar 
aqui demonstram o contrário. Como eu diria, pasmem, 
senhores: a situação dos trabalhadores brasileiros 
é, de longe, em relação à sua aposentadoria, muito 

mais perversa do que a situação dos trabalhadores 
franceses.

Um primeiro dado que salta aos olhos sobre 
o famigerado déficit previdenciário é em relação às 
contribuições dos empregados e dos empregadores 
se comparadas com os demais países, haja vista que 
aqui o empregado recolhe 11% sobre o seu salário e 
o empregador recolhe 20% sobre o total da folha. 

Vamos agora a alguns dados: na França – darei 
uma das fontes, porque fui pesquisar em outras –, se-
gundo dados divulgados em uma tabela publicada no 
jornal Zero Hora, de 24 de outubro de 2010, os servi-
dores públicos deduzem 7,85% e os privados recolhem 
10,55%. Não consta nenhuma informação a respeito 
do que recolhem para os cofres daquele país os em-
pregadores, do que se deduz seja zero.

Só nesse cálculo aqui, nós vamos ver que, no 
Brasil, se somarmos a contribuição de empregado e 
empregador, chegaremos a algo em torno de 31% do 
total da folha para a previdência. Somando, na França, 
a contribuição dos trabalhadores privados não chega a 
11%. Repito: a dos privados não chega a 11% e a dos 
trabalhadores públicos não chega a 8%.

Vamos pegar agora a Grã-Bretanha, conhecida 
como Reino Unido. Numa comparação com o sistema 
brasileiro, o empregado recolhe 11% e o empregador 
recolhe 12,8%, ou seja, se forem somadas, no Reino 
Unido, as contribuições de empregado e de empre-
gador, vai dar, no mínimo, 7,2% a menos do que pa-
gamos aqui no Brasil. No Reino Unido, fica em torno 
de 8% a menos.

Nos Estados Unidos, a contribuição é ainda infe-
rior. Tanto empregados como empregadores recolhem 
6,2%, o que daria 12,4%, enquanto, no Brasil, a con-
tribuição chega a 31%, ou seja, lá fica mais ou menos 
um terço do que contribuímos aqui. 

No Chile, o sistema foi privatizado em 1981 e 
consiste hoje numa capitalização individual para cada 
segurado, com uma contribuição de 10% por parte do 
empregado e de 1% e 2% por parte do empregador. 
Digamos que o total desse 12%. De novo, é mais ou 
menos um terço daquilo que pagamos no Brasil, já que 
pagamos 31% de contribuição, sendo 11% do empre-
gado e 20% do empregador.

Como vemos, se analisarmos apenas a capa-
cidade contributiva, não existem chances de a Previ-
dência brasileira ser deficitária – não é deficitária, re-
pito –, pois, na França, a contribuição máxima chega 
a 10,55%, enquanto que, no Brasil, a contribuição de 
empregado e empregador chega a 31%.

Enfatizamos, no Reino Unido, os 11% do empre-
gado somados aos 12,8% do empregador perfazem 
23,8%, bem distante ainda dos 31% que nós pagamos. 
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Por fim, se somarmos as contribuições dos chilenos e 
dos americanos, 12% e 12,4% respectivamente, não 
chegam nem perto daquilo que nós pagamos aqui, já 
que são 31%.

Em resumo, os chilenos e os americanos reco-
lhem para o sistema previdenciário também, sou obri-
gado a dizer, em torno de um terço daquilo que nós 
contribuímos. 

Sr. Presidente, até entendo que esses países 
apresentem problemas com as contas da previdência, 
mas no Brasil não há esse problema.

Outra distorção que existe nessa comparação e 
que é colocada de forma inadequada à sociedade – 
Senadora Fátima Cleide, seja bem-vinda, reeleita – é 
quanto à aposentadoria por idade. Para que o traba-
lhador se aposente por idade, aqui no Brasil, ele tem 
que ter 65 anos, o homem, e 60, a mulher.

Porém, se o trabalhador optar por uma aposen-
tadoria por tempo de contribuição, com valor integral 
do salário, deverá alcançar uma idade mais avança-
da, próxima a da chamada aposentadoria por idade, 
devido ao famigerado fator previdenciário, uma vez 
que a fórmula do fator envolve expectativa de vida, 
tempo de contribuição e, ainda, a idade na data da 
aposentadoria.

Como vemos, os nossos trabalhadores são os 
que mais recolhem para o sistema e o que têm a apo-
sentadoria mais perversa. Ainda assim, existe uma 
corrente formadora de opinião que induz a população 
a acreditar que é preciso uma outra reforma para di-
minuir ainda mais o direito dos trabalhadores.

Sr. Presidente, é bom lembrar que, além das 
contribuições, que é maior – repito – que na maioria 
dos países, de dois terços ao dobro, temos também 
outras fontes no Brasil, garantidas no art. 195 da nossa 
Constituição, como a receita dos concursos de prog-
nósticos, do importador de bens e serviços sobre o 
lucro, faturamento, Cofins e etc.

Em verdade, o que temos é um sistema desi-
gual, com pesos e medidas diferentes. Enquanto que a 
aposentadoria – dizia aqui outro dia e repito hoje – no 
Judiciário, Executivo e Legislativo poderá chegar em 
janeiro a R$30 mil, na área privada, celetista, cartei-
rinha assinada, o máximo é R$3.416,00, mas, se se 
aplicar o fator, diminui pela metade, ficando em torno 
de R$1.700,00.

Sr. Presidente, calculo que, para o trabalhador 
do Regime Geral aposentar-se com a integralidade, 
deverá trabalhar, no mínimo, cinco anos a mais do 
que aqueles que atuam no Executivo, no Legislativo 
e no Judiciário.

É inadmissível que isso continue assim. O fator 
é tão perverso que não o quero para ninguém. Repi-

to: ao contrário do que tentam divulgar aqueles que 
pensam diferentemente, entendo que nós não preci-
samos de uma reforma previdenciária. Precisamos, 
sim, acabar com o fator previdenciário e garantir a 
paridade ou com o salário da ativa ou com o reajus-
te que é dado ao salário mínimo aos aposentados e 
pensionistas.

Lamentavelmente, a Previdência Social, em 
especial o Regime Geral da Previdência, tornou-se 
alvo de manobras contábeis e vítima de administra-
ções que passam à opinião pública que o sistema 
está falido.

Alguns dados da Anfip divulgados no Relatório 
da Seguridade Social/2009 revelam que, apesar das 
adversidades devido à crise econômica mundial, o 
superávit do Sistema da Seguridade Social foi de 
R$32,6 bilhões. A Associação entende ainda que 
o superávit da Seguridade Social indica, com tran-
quilidade, que parte do dinheiro – para aqueles que 
alegam que existe déficit – está sendo usado para o 
resultado primário.

Nos últimos dez anos, a soma do resultado pri-
mário do Tesouro iguala-se ao superávit da Seguridade 
Social. Vale ressaltar, Sr. Presidente, que determina a 
Constituição, no art. 165, § 5º, que a lei orçamentária 
compreenderá três orçamentos: fiscal, da Seguridade 
e de investimentos. Acontece, porém, que o Projeto 
apresenta somente o orçamento fiscal, porque a Se-
guridade acaba entrando junto, sendo difícil ter uma 
ideia clara de um e outro. Além disso, os relatórios de 
execução orçamentária e financeira não trazem os 
resultados da Seguridade de forma a que possa ser 
efetuado um comparativo simplificado.

Por fim, eu gostaria de trazer os dados das renún-
cias tributárias previdenciárias. A estimativa dessas re-
núncias no próximo exercício somam em torno de R$22 
bilhões, o que significa 0,54% do PIB. São recursos que 
deixaram de entrar nos cofres do Tesouro Nacional e 
que deveriam estar lá para custear o sistema.

Encerro, Sr. Presidente, no dia de hoje, e volta-
rei quantas vezes for necessário. Quero lembrar que 
apresentei emenda ao Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, garantindo a mesma política de rea-
juste do mínimo aos aposentados e pensionistas – o 
que foi aprovado. 

Com isso, queremos garantir que o índice de rea-
juste que será discutido este ano ainda para os aposen-
tados e pensionistas acompanhe o mesmo percentual 
que for concedido ao salário mínimo. Essa é a visão 
também das centrais, das confederações, da Cobap 
e de todas as entidades que defendem os interesses 
dos trabalhadores e dos aposentados.
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A proposta dos trabalhadores, hoje, para o salário 
mínimo, que é a inflação mais o PIB, daria em torno 
de R$580,00. É esse o percentual de diferença que 
também queremos que se estenda aos aposentados 
e pensionistas. 

Esta semana, Sr. Presidente, teremos outra 
reunião com o Executivo para debater o tema. Espe-
ramos, na quarta-feira, ser recebidos inclusive pelo 
Presidente do Congresso Nacional, porque nós que-
remos insistir nessa tese do fim do fator, como me 
comprometi durante toda a campanha, e também do 
reajuste aos aposentados acompanhando o cresci-
mento do mínimo.

Ouço com satisfação o Senador Acir, que estava 
presidindo e cedeu ao Senador Papaléo.

O Sr. Acir Gurgacz (PDT – RO) – Eu estava 
ouvindo V.Exª atentamente, Senador Paim. Quero 
cumprimentá-lo pelo tema previdência, que é um tema 
importantíssimo. É evidente que não podemos, jamais, 
deixar que o nosso trabalhador tenha alguma penali-
dade, alguma perda com relação aos benefícios. Ao 
contrário. Temos que ajudar que os nossos trabalha-
dores tenham sempre um avanço nessa questão de 
atendimento e atenção da previdência. O que V. Exª 
coloca com muita precisão é o comparativo de como 
e quanto se paga aqui no Brasil para a previdência 
com relação aos outros países, países concorrentes 
nossos, com nosso produto brasileiro. Há uma concor-
rência muito grande. O que se arrecada no Brasil, o 
que se cobra de imposto no Brasil é muito além, muito 
mais do que se cobra, do que se paga dos trabalha-
dores de outros países. Por isso, estamos pedindo 
uma reforma urgente na tributação brasileira. Enten-
do que se faz necessária, evidentemente sem nunca 
criar algum tipo de prejuízo aos nossos trabalhado-
res. Pelo contrário. Mas se faz necessária e urgente 
uma reforma tributária, para que não tenhamos que 
aumentar a nossa despesa com o seguro– desem-
prego. Entendo ser muito mais inteligente fazermos 
uma reforma tributária, diminuir principalmente o custo 
sobre cada trabalhador brasileiro. Esta é uma neces-
sidade urgente que temos no nosso Brasil, para que 
possamos ter o nosso produto competitivo com os 
países concorrentes, como V. Exª apresentou muito 
bem o exemplo do Chile, que paga um terço do que 
nós pagamos à previdência. Meus cumprimentos pelo 
seu pronunciamento, Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Acir, muito obrigado pelo seu aparte, que reforça o 
meu entendimento. 

Confesso, Senador Acir, que, durante o debate 
na campanha para o Senado, o que eu mais ouvia 
era sobre o novo pacto federativo, uma nova reforma 

tributária e uma reforma política. Sabe o que eu dizia 
e dizia publicamente: Tudo bem, vamos debater esse 
assunto. Mas meu medo é que este assunto – e por 
isso V. Exª faz bem em insistir aqui – só vem à tona 
em época eleitoral. Passa a época eleitoral, não se fala 
mais em reforma tributária, não se fala em novo pacto 
federativo e não se fala em reforma política.

Tenho um grande temor de que novamente não 
façamos a reforma tributária, não façamos a reforma 
política e não tenhamos o novo pacto federativo. Por 
isso é bom o seu alerta, porque o ideal mesmo seria 
fazermos uma reforma tributária, e não apenas mu-
danças pontuais.

Apenas para deixar registrado, Senador Papaléo 
Paes e Senador Acir, tudo que falei está estampado 
aqui nos jornais – portanto, não estou inventando: “Por 
que a França Protesta”; “No Brasil, ninguém discute re-
formas”; “Para eles, trabalhar é coisa do passado”. Em 
outra edição do jornal, diz aqui: “Compare sistemas de 
aposentadoria”, no mundo. Aqui há uma comparação, 
que traduzi no meu linguajar, de como é a aposentado-
ria na França, no Brasil, no Reino Unido, nos Estados 
Unidos e no Chile. Mostro, e V. Exª reafirmou, que nós 
no Brasil pagamos duas vezes mais, empregadores e 
empregados. Muitos empregadores que lá fora estão 
chorando não pagam nada para a Previdência. E pa-
gamos, os nossos empregadores, 20% sobre a folha. 
E isso não é pouco coisa. Não é pouca coisa, porque 
é sobre o total da folha. O trabalhador paga sobre o 
seu salário, mas o empregador paga sobre o total da 
folha, e o trabalhador só pode se aposentar até R$ 
3,5 mil, se não pegar o fator; como pega o fator, baixa 
para R$ 1,750 mil. E o empregador paga, se tiver al-
guém na sua empresa que ganhe R$ 10 mil, ele paga 
sobre os R$ 10 mil.

Se tiver alguém lá que ganhe R$ 20 mil, ele vai 
pagar sobre R$ 20 mil. Só que o ato da aposentado-
ria vai ficar em R$ 3,5 mil e, com a redução do fator, 
em R$ 1,5 mil.

Então, são realidades totalmente diferentes das 
que existem em outros países do mundo. Por isso, não 
dá para comparar. 

E quanto aos dados que coloquei do superávit, 
da Anfip, está aqui o material da Anfip, Associação 
Nacional dos Fiscais da Previdência, que está sendo 
publicado diariamente. 

Eu estou aqui com a maior boa vontade de fazer 
o bom debate, de dialogar, de construir o entendimen-
to. Agora, o que eu não posso aceitar é que voltem 
de novo com a cantilena da reforma da previdência, 
que vai na linha de diminuir direitos dos trabalhadores 
quando do ato da sua aposentadoria. 
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Quero também deixar aqui, Sr. Presidente, permi-
ta-me, mais três documentos. Um documento que me 
foi encaminhado por todas as centrais sindicais – pela 
Cobap, pelas Confederações e pela Fapesp –, que trata 
das doze reivindicações dos movimentos sindicais: 

1) Reajuste igual e linear para os aposentados e pen-
sionistas, conforme aprovado na LDO – que eu 
comentei antes;

2) Fim do Fator Previdenciário;
3) Aprovação do projeto de lei, de minha autoria, que 

manda pagar o atrasado;
4) Manutenção da política de recuperação do salário 

mínimo até 2023 – conforme acordado já com 
as centrais;

5) Posicionam-se contra a reforma da Previdência que 
venha a retirar direitos;

6) Restabelecimento do Conselho Nacional da Se-
guridade Social (com poderes deliberativos e 
quadripartite);

7) Fim da DRU – conforme PEC nº 24, de minha au-
toria, para que a DRU não retire mais 20% da 
seguridade social;

8) Isenção de imposto de renda aos aposentados que 
recebem até o teto – de R$ 3.450,00;

9) Que os recursos da Previdência sejam oriundos do 
faturamento, e não da folha de pagamento – pro-
jeto que já aprovamos aqui, quando fui Relator 
numa comissão mista, e agora se encontra lá na 
Câmara dos Deputados;

10) Manter e ampliar a lista de remédios gratuitos e de 
uso contínuo – o que é mais do que justo;

11) Criação da Secretaria Interministerial de Assun-
tos Relacionados ao Idoso, Aposentado e Pen-
sionista;

12) Garantir um sistema de Previdência Social Públi-
co Universal e a criação da Previdência Com-
plementar.

Também concordo, Sr. Presidente, que temos 
que ter uma Previdência universal, igual para todos e 
sem fator previdenciário.

Peço ainda, Sr. Presidente, que V. Exª considere 
como se eu tivesse lido, Senador Papaléo Paes.

Não vou ler aqui, para não dar a impressão 
que estou querendo, mais uma vez, chamar a aten-
ção para esse fato. Mas a Polícia no Rio Grande do 
Sul, Senador Papaléo Paes, acabou prendendo um 
grupo neonazista, com material ali apreendido... Vou 
resumir: entre o material apreendido, havia amea-
ças a este Senador, por ser autor do Estatuto, por 
defender judeus, palestinos, a livre orientação sexu-
al, Senadora Fátima Cleide. Então, eles pegaram lá 
desde bombas a um monte de outros instrumentos 

que vão na linha de mostrar uma ofensiva contra 
aqueles que, em resumo, defendem políticas de di-
reitos humanos.

Eu agradeço à Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul que, na sexta-feira, vai fazer um ato 
contra esses grupos neonazistas. Eu só digo isso: 
primeiro, agradeço ao Delegado César, da 1ª DP de 
Porto Alegre, que se prontificou inclusive no sentido 
de que eu tivesse algum tipo de segurança. Não acei-
tarei nenhum tipo de segurança e continuarei com a 
mesma atividade que sempre fiz em matéria dos di-
reitos humanos. 

Não dá para entender – permita-me, Senadora 
Fátima Cleide, usar a figura de V. Exª como exemplo, 
que é a única mulher aqui presente, eu vou terminar 
lá – que, em pleno século XXI, quando nós elegemos 
e reelegemos, por duas vezes, um nordestino, um ope-
rário para Presidente da República – porque sabemos 
que há aí todo um preconceito como nordestino tam-
bém; os Estados Unidos da América elegem um negro 
como Presidente; a Bolívia elege um índio, e o Brasil 
agora elege uma mulher para Presidente da Repúbli-
ca... A gente sabe, segundo o Delegado César, que 
esses grupos estão instalados em todos os Estados 
e aqui na Argentina.

Enfim, eu fiz uma nota só reafirmando os meus 
compromissos de combater todo tipo de preconceito 
e dizer que não mudarei uma linha. Pelo contrário, vou 
trabalhar cada vez mais na busca de ajudar a construir 
uma sociedade sem preconceito.

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Sena-
dor Paim...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Por fa-
vor, Senadora.

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Senador 
Paim, eu subscrevo todas as suas palavras com rela-
ção a surpresa, porque acaba sendo surpresa, para 
nós que vivemos num mundo de avanços democráti-
cos, saber da existência de grupos fascistas, neona-
zistas É também uma tristeza muito grande perceber 
que, em pleno séc. XXI, estamos vendo essas ações 
em nosso País e no mundo. Há um recrudescimento 
da violência e de atitudes nazistas e fascistas que 
não cabem na Era de Aquário, não cabem no nosso 
séc. XXI. Mas eu queria aqui mesmo é me solidarizar 
com V. Exª e dizer que V. Exª foi reeleito porque fez um 
mandato brilhante aqui no Senado Federal em defesa 
das causas dos trabalhadores, em defesa da previ-
dência efetivamente pública, em defesa sobretudo dos 
direitos humanos, mas, particularmente, em defesa da 
população negra deste País. Em muitos momentos, 
V. Exª foi também solidário com outras causas, com 
outras lutas na questão dos direitos humanos. Quero 
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parabenizá-lo por esta firme disposição de continuar 
na luta, apesar das ameaças. Acredito que aqueles 
que se dobram em função das ameaças, sejam elas 
de segurança física, sejam elas de segurança eleito-
ral, não merecem ter um mandato no Senado Fede-
ral. V. Exª mais uma vez demonstra que não apenas 
é merecedor, como está aqui representando o povo 
negro do nosso País. É uma forma principalmente de 
afirmação política de que a nossa sociedade é diver-
sa e, como tal, deve ser respeitada. Estou realmente 
bem assustada, Senador Paim, com as coisas que 
ocorreram nesta eleição. A gente esperava que elas 
acabassem no dia 31 de outubro, mas não acabaram. 
O preconceito expresso contra a população nordes-
tina é algo que temos que lastimar e combater – não 
apenas lastimar, mas lastimar e combater. Por isso, 
a presença de V. Exª é tão necessária aqui no Sena-
do Federal. Meus parabéns e minha solidariedade. 
Onde eu estiver, conte comigo para estar sendo uma 
soldada sua nesta luta a favor do avanço dos direitos 
humanos no nosso País, do avanço da democracia e 
do respeito às diferenças.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senadora Fátima Cleide, brilhante como sem-
pre. Mediante o seu pronunciamento, sinto-me quase 
que homenageado aqui pelo trabalho que fizemos ao 
longo desses anos.

Queria apenas, Senadora Fátima Cleide, dizer 
que tenho certeza absoluta de que o povo gaúcho não 
endossa essa posição. Se eles pensaram que, com a 
construção daquele vídeo e de alguns cartazes, enfim, 
com ofensas pessoais, iam trazer prejuízo para o nos-
so mandato, quebraram a cara porque praticamente 
dobrei o número de votos em relação a oito anos atrás. 
Saí de cerca de dois milhões para quatro milhões, em 
um universo de 6,2 milhões de votos válidos. Isso mos-
tra que o povo gaúcho e o povo brasileiro, ao eleger 
a Dilma, como exemplo, não aceita, não concorda e 
repudia esse tipo de procedimento.

Muito obrigado, Senadora Fátima Cleide, pelo 
seu aparte. 

Sr. Presidente Papaléo Paes, agradeço mais uma 
vez a tolerância de V. Exª. 

Pediram-me para comentar algo sobre CPMF, 
mas, como usei todo o tempo, amanhã falarei um 
pouco de CPMF.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

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

APREENSÃO DE MATERIAL NEONAZISTA

Nota Oficial do Senador Paulo Paim

“Se eles pensam que com esse movimento vão 
calar a minha voz no Congresso Nacional, que sem-
pre foi e será, em defesa dos discriminados, sejam 
eles negros, brancos, índios, ciganos, evangélicos, 
católicos, de matriz africana, judeus, palestinos e da-
queles que lutam pela livre orientação sexual, estão 
enganados. Pelo contrário. Continuarei a minha luta 
para que todos os preconceitos e discriminações se-
jam eliminados em nosso País. Se o material elabo-
rado por essas pessoas foi feito para me intimidar ou 
prejudicar, isso não aconteceu, pois não me intimido 
e tampouco os gaúchos. Lembro que há oito anos 
fui eleito para o Senado com 2 milhões de votos e o 
povo gaúcho numa demonstração de repúdio a esse 
tipo de atitude neonazista me reelegeu com quase 
o dobro de votos, 3,9 milhões. Sou o único senador 
negro eleito e reeleito na história da República Bra-
sileira. Sei das minhas responsabilidades perante 
este momento. É inadmissível que em pleno século 
21, quando os Estados Unidos elegeram um negro 
presidente, a Bolívia, um índio presidente, e o Brasil, 
uma mulher presidente, nós tenhamos que conviver 
com situações como a ocorrida hoje em Porto Alegre. 
Tenho absoluta certeza de que atitudes como essa 
não são aceitas pelo povo gaúcho e brasileiro. Não vou 
exigir segurança pessoal como foi levantado. Pretendo 
sim, realizar uma audiência pública aqui no Senado, 
no dia 19 de novembro, véspera do Dia Nacional da 
Consciência Negra, com a presença da OAB, CNBB, 
Ministério da Justiça, Direitos Humanos, Movimento 
Negro”. – Senador Paulo Paim.
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Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o 
Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Papaléo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Muito obrigado, Senador Paim. V. Exª terá seus 
pedidos atendidos, de acordo com o Regimento.

Concedo a palavra ao Nobre Senador Acir Gurgacz, 
que terá o tempo regimental para o seu pronunciamento.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Boa-tarde, 
Sr. Presidente Papaléo, Srªs e Srs. Senadores, ouvin-
tes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, 
inicialmente quero cumprimentar a cidade de Cacoal. 
Estivemos, neste final de semana, em Cacoal, parti-
cipando de um evento muito importante no Estado de 
Rondônia, um evento organizado pela nossa colega 
e amiga, jornalista Marisa Linhares.

Meus parabéns, Marisa, pela organização, pelo 
sucesso do evento que foi o Cacau de Ouro, que ho-
menageou vários empresários, profissionais liberais, 
políticos e autoridades. Enfim, foi um evento com a 
organização impecável. Os cumprimentos a você, Ma-
risa; os cumprimentos a todos os homenageados, e 
também os parabéns pela cidade e pela população de 
Cacoal. Foi um prazer estar lá naquele evento maravi-
lhoso que foi o Cacau de Ouro, em Cacoal, no nosso 
Estado de Rondônia.

Sr. Presidente, é com satisfação que acompanho, 
desde a semana passada, as repercussões da divul-
gação do Índice do Desenvolvimento Humano, o IDH, 
do Brasil, que subiu quatro pontos em comparação 
com a avaliação do ano passado.

O resultado é bastante positivo, pois coloca o 
Brasil acima da média mundial, melhor que China e 
Índia, dentro dos Bric, e em 73º lugar no mundo, em 
um universo de 169 países avaliados. 

É bem verdade que para a maioria dos brasilei-
ros fica a sensação de que essa posição deveria ser 
melhor. Todos nós sempre esperamos isso, o que é 
sinal de que somos um povo que tem bastante orgu-
lho de nossa Nação. 

Acontece que ainda temos muitas desigualdades 
para corrigir. Ainda, vivemos uma série de problemas 
que nos mantém abaixo do nível no qual gostaríamos 
mesmo de nos encontrar hoje dentro dos três padrões 
que são avaliados pelo IDH: conhecimento (medido por 
indicadores e educação); saúde (medida pela longevi-
dade) e o padrão de vida digno (medido pela renda). 

Na última década, a expectativa de vida dos 
brasileiros aumentou 2,7 anos, enquanto a média de 
escolaridade cresceu 1,7 em quase dois anos, e os 
anos de escolaridade esperada recuam em 0,8 ano. 

A Renda Nacional Bruta do País teve alta de 27% no 
período. 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento, responsável pela avaliação do IDH, também 
divulgou um Índice de Pobreza Multidimencional (IPM), 
que avalia privações na áreas de saúde, educação e 
padrão de vida. O Brasil ficou com 0,039. Segundo o 
relatório divulgado na semana passada, o País tem 
8,5% dos brasileiros vivendo neste tipo de pobreza. 

Este é um dado que ainda é motivo de vergonha 
para cada um de nós brasileiros. Afinal de contas esta-
mos lutando contra a pobreza e ainda não conseguimos 
erradicá-la do País, assim como não conseguimos eli-
minar problemas como o baixo índice de saneamento 
básico em todo o Brasil, o que já apontei aqui como um 
dos maiores problemas ambientais que enfrentamos. 

O melhor seria que estivéssemos em vias de re-
duzir esse índice de pobreza de 8,5%, mas essa não 
é a realidade. 

A verdade é que atualmente 13% dos brasileiros 
correm o risco de entrar nessa condição de pobreza 
multidimensional apontada pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento. 

Segundo esse departamento da Organização das 
Nações Unidas – ONU –, o Brasil registra ainda 20% 
dos habitantes com pelo menos uma grave privação 
em educação, que, como todos sabemos, é um setor 
cujas carências contribuem ainda mais negativamente 
para a geração de pobreza. 

Não podemos de jeito nenhum nos esconder 
desses números com desculpas e com justificativas 
vazias como a alegação da vastidão do nosso território 
e o tamanho da nossa população. Se temos um vasto 
território, temos dentro dele reservas naturais e ener-
géticas ainda mais vastas. Se temos uma população 
muito grande, temos ainda mais braços para trabalhar 
e cabeças para pensar e encontrar soluções para os 
nossos problemas.

A educação, a saúde e a renda são fatores com-
pletamente influenciáveis pela nossa taxa de desen-
volvimento. 

Se esses índices estão fracos o nosso desenvol-
vimento está deixando a desejar. 

E se o nosso desenvolvimento está deixando a 
desejar porque ele vem acontecendo de forma irregular, 
não igualitária, sem uniformidade, é porque estamos 
pecando em algum ponto da gestão pública, na repre-
sentatividade dos nossos eleitores e no planejamento 
do nosso próprio desenvolvimento.

Concordo plenamente com o Sr. Mozart Neves 
Ramos, conselheiro do Movimento Todos pela Educa-
ção e Professor da Universidade Federal de Pernam-
buco, quando disse que muitos dos nossos avanços 
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em educação nos últimos quatro anos ainda não apa-
recem no IDH levantado neste ano, mas sou obrigado 
a admitir que o nosso sistema educacional ainda tem, 
como o próprio Sr. Mozart disse, problemas históricos, 
como as altas taxas de repetência e a evasão escolar, 
e também problemas de gestão, como a desvalorização 
dos professores e muitos outros gargalos, que impe-
dem que tenhamos uma educação capaz de suprir as 
nossas reais necessidades. 

E as suas necessidades, senhoras e senhores, 
estão conectadas diretamente com a nossa necessi-
dade urgente de um planejamento de desenvolvimen-
to sustentado, baseado na formação de mão de obra 
qualificada, mão de obra capaz de suprir demandas 
profissionais que hoje não estão sendo preenchidas, 
como a nossa carência de engenheiros, a nossa ca-
rência de professores das áreas de exatas, a nossa 
carência de uma produção científica que resulte em 
maior número de registros de patentes e não apenas 
em publicações de teses, por exemplo.

No meu entender, essa capacidade de atender 
a essas demandas de mão de obra qualificada, assim 
como da elaboração e da gestão de um planejamento 
de crescimento econômico, esbarra diretamente no 
nosso ímpeto econômico do momento atual, que po-
deríamos chamar de momento primária, no momento 
para dar o pontapé inicial para todo esse processo, 
ou seja, precisamos gerar hoje as condições de uma 
arrancada em nosso desenvolvimento para gerar para 
toda a nossa população, melhorias de renda, de saúde 
e de educação. Entendo dessa forma porque a experi-
ência mostra muito bem que um povo sem condições 
de subsistência é incapaz de olhar para o futuro dire-
tamente e com confiança.

Há cerca de cinco anos, pesquisas do IBGE apon-
tavam que a educação era apenas a sexta prioridade 
das famílias brasileiras. Atualmente essa posição subiu 
e subiu muito, isso porque a situação da maioria dos 
brasileiros mudou. Milhões de pessoas que antes vi-
viam na faixa de pobreza hoje têm melhores condições 
devida, milhares de trabalhadores que antes sequer 
podiam pensar em terminar o segundo grau hoje estão 
entrando em universidades. Tudo devido à melhoria do 
padrão de vida, mesmo que tenha sido pouco. Por isso 
falo da possibilidade desse pontapé inicial ser dado 
agora com uma ação direta em nossa economia para 
melhorar a capacidade de trabalho, valorizar a nossa 
mão de obra e valorizar os nossos produtos.

Essa ação direta na nossa economia só tem um 
nome, Sr. Presidente e Srªs e Srs. Senadores: reforma 
tributária. Nós precisamos diminuir o custo Brasil. Essa 
é a medida mais urgente que o País precisa tomar para 
alavancar seu desenvolvimento econômico, gerando 

mais renda e divisão de renda, levando, assim, a re-
boque, a evolução de nossos sistemas educacionais 
e de saúde, aumentando, automaticamente o nosso 
índice de desenvolvimento humano para patamares 
realmente dignos de um país da nossa grandeza.

Mas essa reforma tributária deve ser feita não ape-
nas com urgência mas também de forma inteligente e 
com bom senso, reduzindo impostos e não criando novas 
formas de asfixiar a iniciativa econômica. Isso porque sa-
bemos, por força da experiência, que praticamente todos 
os impostos acabam recaindo sobre o consumidor, sobre 
o trabalhador brasileiro. Somente com uma injeção de 
ânimo e de segurança na nossa iniciativa privada vamos 
gerar emprego, concorrência interna e competitividade 
do nosso produto no mercado externo. 

Somente assim ficaremos imunes à variação da 
economia de outros países. Já mostramos ser parcial-
mente capazes disso ao vencermos, em primeiro lugar 
no mundo, a crise econômica internacional de 2008. 
Exatamente por isso insisto em colocar em pauta já o 
debate sobre essa reforma tributária que precisamos, 
reduzindo impostos e eliminando essas correntes que 
hoje prendem nossa economia, que impedem que 
vivenciemos o verdadeiro desenvolvimento, que um 
país com a nossa extensão, com as nossas reservas 
naturais e energéticas, com as nossas capacidades 
de trabalho merece ter.

Espero que o novo Governo aproveite essa gran-
de oportunidade, Sr. Presidente, de iniciar essa grande 
e tão importante reforma, que é a reforma tributária 
brasileira.

É um começo de Governo, é um começo de man-
dato, é um começo de uma história muito importante, 
em que se faz necessária, mais do que nunca, essa 
reforma tributária – não somente a reforma política, 
mas também a reforma tributária. Ouvimos há pouco 
o Senador Paulo Paim manifestando a importância 
dessa reforma. Quero registrar aqui, mais uma vez, 
Senadores, Senador Paulo Paim, a importância que 
entendo ter a reforma tributária para o Brasil.

Os nossos produtos se tornam menos competiti-
vos no exterior em razão do custo Brasil, em razão do 
desequilíbrio da moeda. Com o nosso Brasil forte, com 
o nosso produto caro, precisamos fazer alguma coisa 
para manter as nossas indústrias gerando emprego e 
gerando renda. É muito mais importante diminuirmos 
os impostos, principalmente sobre o custo dos nossos 
trabalhadores, do que aumentarmos as despesas do 
nosso País com o seguro-desemprego.

Era isso que eu tinha para tratar nesta tarde de 
hoje, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Acir.

Concedo a palavra à próxima oradora inscrita, 
Senadora Níura Demarchi, que fará uso da palavra, 
regimentalmente, por vinte minutos.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srª Senadora Fátima Cleide, aqui 
presente, Srs. Senadores, venho hoje a esta tribuna 
tratar de um assunto que muito me entristece, porque 
acontece no nosso dia a dia.

Como professora que fui, aos 16 anos, estan-
do em sala de aula provavelmente como a Senadora 
Fátima Cleide, grande Presidente da Comissão de 
Educação, o assunto de que trato aqui hoje me deixa 
bastante constrangida, primeiramente por ser mulher 
brasileira e mãe: em todos os locais deste País, vê-
se o tamanho da violência contra nossos pequenos, 
mas grandes cidadãos brasileiros, que são a criança 
e o adolescente.

Inicio meu pronunciamento com as palavras de 
Maria Cecília de Souza Minayo, que tem um título, di-
vulgado em 2001 – “Violência contra crianças e ado-
lescentes: questão social, questão de saúde”:

A história mostra que, desde os tempos 
primitivos até o momento presente, a violência 
contra a criança se apresenta como um fenô-
meno social e cultural de grande relevância. 
Em diferentes sociedades, as formas, as mais 
cruéis e as mais sutis, se diferenciam. No Brasil 
pode-se distinguir uma violência estrutural, cujas 
expressões mais fortes são o trabalho infantil, a 
existência de crianças vivendo nas ruas e em 
instituições fechadas; uma violência social, cujas 
mais vivas expressões se configuram na violên-
cia doméstica; uma violência delinquencial, na 
qual as crianças são vítimas e atores.

Eu vou citar algumas partes de alguns relatos 
feitos pela imprensa brasileira em vários jornais brasi-
leiros, tomando os últimos anos como princípio. 

Apenas em 2004, 19,5 mil casos de violência 
doméstica contra crianças e adolescentes foram regis-
trados no Brasil. Através do Unicef Brazil – Imprensa, 
em 2006, soubemos que as internações de crianças 
menores de um ano chegaram a 50,92%, vítimas da 
negligência dos adultos. Ainda segundo dados de 2009 
da Sociedade Internacional de Prevenção ao Abuso e 
Negligência na Infância, 12% dos 55 milhões de crian-
ças brasileiras menores de 14 anos são vítimas, anu-
almente, de alguma forma de violência. As violências 
e os acidentes, juntos, constituem a segunda causa 
de óbitos no quadro geral da mortalidade brasileira. 

Na faixa etária entre 1 e 9 anos, 25% das mortes são 
decorrentes da violência.

Entre 5 e 19 anos, a violência é a primeira causa 
entre todas as mortes ocorridas nessa faixa etária, se-
gundo dados do Ministério da Saúde, ou seja, a gravi-
dade do problema atinge significativamente a infância 
e a adolescência. O Senador Mozarildo Cavalcanti 
também já tratou desse assunto nesta Casa. Aliás, Sr. 
Presidente, há 35 discursos relativos ao assunto feitos 
por Parlamentares deste Senado, incluídos: Fátima 
Cleide, Geraldo Mesquita, Marco Maciel, Lúcia Vânia, 
Magno Malta, Patrícia Saboya, Paulo Paim, V. Exª, Al-
varo Dias e muitos outros. Cito isso apenas para que 
vejam a importância desse assunto que nos aflige no 
dia a dia, nos aflige como cidadãos, nos aflige como 
parlamentares, nos aflige como gente. 

Souza, Florio e Kawamoto, em 2001, também 
afirmaram que a criança abusada é considerada uma 
vítima em potencial devido às suas características pe-
culiares, como a inocência, a confiança nos adultos, a 
fragilidade física e a incapacidade de decidir se deve 
ou não consentir o ato.

Os autores apontam ainda as consequências que 
afetam crianças e adolescentes em decorrência do 
abuso sexual. A curto prazo, pode ocasionar distúrbio 
do sono, problemas escolares, interesse sexual preco-
ce, alteração do humor, ansiedade, dor psicossomáti-
ca, e, a longo prazo, é comum a criança se prostituir, 
apresentar distúrbios psicológicos, usar drogas, ter 
depressão, baixa autoestima, tentativas de suicídio, 
dificuldades para o ato sexual.

São Paulo, 7 de maio de 2009, também em uma 
campanha de combate à violência contra crianças e 
adolescentes, revela dados assustadores. Em Santa 
Catarina também, no Jornal do Médio Vale, em 17 de 
maio de 2010, os conselhos tutelares daquela região 
registram números elevados de ocorrências contra 
menores, e principalmente os maus tratos e a violên-
cia psicológica ocupam mais de 80% das ocorrências 
registradas pelos conselhos tutelares.

O Portal do Ministério Público de Goiás, recen-
temente também, em 28 de dezembro de 2009, de-
nuncia crime sexual em alta também aqui no Distrito 
Federal.

A cada dia, pelo menos oitenta casos de crianças 
vítimas de violência sexual no País chegam ao disque-
denúncia, o DD-100, criado também recentemente, 
sendo que a maioria das vítimas é do sexo feminino. 
Nos seis anos de existência, são cerca de dois mi-
lhões de denúncias no disque-denúncia. A violência 
sexual aparece como maioria, com 80% dos casos, 
contra 56% de negligência e 55% de violência física 
e psicológica. Às vezes, há situações, Sr. Presidente, 
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em que os três crimes são praticados contra uma ou 
várias crianças ao mesmo tempo.

Violência sexual é responsabilidade também da 
escola na proteção de crianças e adolescentes. A partir 
do advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
art. 245 determina que o professor e demais profissio-
nais das redes públicas e particulares de ensino têm 
a responsabilidade de comunicar às autoridades com-
petentes qualquer caso suspeito de violência ou maus 
tratos contra estudantes com menos de 18 anos.

Na verdade, na prática, a consequência disso não 
se verifica na maioria das escolas brasileiras, por falta de 
envolvimento também dos profissionais com o tema ou por 
falta de capacitação, prevalecendo, assim, a omissão.

Mas, graças a Deus, o discernimento, o bem-
querer e a proteção prevaleceram para as professoras 
e diretoras de uma escola municipal do meu Estado. E 
tenho certeza, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que isso vem prevalecendo também no Brasil. E nas 
duas pontas: não só da violência dentro de casa, como 
da violência dentro da escola, da violência na rua, da 
violência da fila do posto de saúde, que a nossa crian-
ça sofre, e de várias violências. Mais especificamente 
hoje a violência sexual praticada pelas pessoas mais 
próximas e de quem a criança deveria ter maior pro-
teção, ou seja, seu pai e sua mãe.

No meu Estado, recentemente, nos últimos três 
dias, um fato causou comoção popular, e essa profes-
sora e essa diretora e toda a escola conseguiram pren-
der e mandar à punição os pais de uma menina de 12 
anos com sua irmã de 6 anos, que sofriam o horror de 
um pai e da mãe. Ao ser preso, o casal explicou assim 
a violência que praticava contra as duas filhas: a mulher 
disse que não queria ter relações com o marido e, há 
pelo menos quatro anos, consentia que ele abusasse 
das meninas. Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
tristeza que deve abater-se sobre os educadores, sobre 
os parlamentares, sobre todos os que governam, sobre 
todos os que cuidam, ao saberem que aquele que deveria 
ter, cada vez mais, o dever do cuidado se presta a esse 
papel horroroso, a um papel indigno de ser humano. Mas, 
ainda assim, graças a Deus, a coordenadora pedagógica 
de uma creche denunciou o fato - e a ela quero levar aqui 
toda a minha gratidão de mãe e de parlamentar. Também 
agradeço àquela profissional de Goiânia que denunciou 
a diretora que praticava solavancos, beliscões, sufoca-
mentos, tapas, ameaças, dentro de uma creche que di-
rigia. Imagine, Sr. Presidente, que a diretora da creche 
era o algoz de todas aquelas vinte crianças. Pelo menos 
vinte crianças estariam sendo vítimas de maus-tratos e 
agressões verbais, muitas vezes chegando à tortura física 
e psicológica, num berçário. E agora o caso está sendo 
investigado pela polícia. 

O Conselho Nacional, a OAB e outros órgãos 
nacionais e internacionais reuniram-se de 3 a 5 de 
novembro, num debate sobre o depoimento especial 
de crianças e adolescentes, importante instrumento 
na punibilidade de agressores.

Veja, Sr. Presidente, o que causou essa professora 
que abriu um diálogo para aquela menina de 12 anos 
que pôde dizer que seus pais eram seus algozes. Veja o 
que isso significa no mundo jurídico, a importância que 
teve ela poder dizer o sofrimento que ela havia passado 
durante quatro anos. E o casal estava de malas prontas 
para ir embora, Sr. Presidente, quando descobriram que 
a escola começou a investigar mais de perto.

Que bom que se tem essa coragem. Que bom 
que possamos todos denunciar. Que bom que a coor-
denadora, orientadora dessa creche teve a coragem 
de denunciar.

Mas eu quero ir mais além, senhores, daquilo que 
tenho observado e sentido. E partilho meus sentimen-
tos aqui com os nobres Senadores, como a Senadora 
Patrícia Saboya, em incansável luta pela valorização 
da criança brasileira, como os demais Senadores que 
se debruçaram sobre essa matéria tão relevante. Que-
ro fazer voz e força. E compartilho da necessidade de 
libertação urgente de nossas crianças.

Parece-me óbvio que os algozes são os que de-
vem proteger. E nós, como Estado, representantes le-
gítimos do Parlamento nacional, a Alta Câmara deste 
País, devemos reconhecer, Sr. Presidente, que há al-
gozes diversos espalhados pelo nosso Brasil, tão pró-
ximos aos nossos olhos. E refiro-me às várias formas 
de violência social, porque hoje às nossas crianças são 
dadas responsabilidades que não são delas.

Senador Mozarildo Cavalcanti, quando nós tra-
tamos das responsabilidades que não são delas, está 
muito claro que a primeira responsabilidade é do Es-
tado e que a segunda responsabilidade é da família, 
por instituto civil democrático de direito e constitucio-
nal e, por fim, de toda a sociedade, daquele que diz, 
daquele que olha, daquele que não diz, daquele que 
vê, daquele que omite.

Há várias formas sociais de violência, e expor 
uma criança à publicidade para lucro também é uma 
violência e é responsabilidade de todos. Os pais que 
deixam seus filhos menores de 18 anos serem produ-
tos ou subprodutos da mídia cometem uma violência 
absurda todos os dias.

A sociedade exige da criança proteção ao meio 
ambiente. É evidente que a formação educa, mas o 
exemplo não é delas, mas nosso. A sociedade brasi-
leira, a família e o Estado mais uma vez se omitem no 
seu devido papel de proteger. Como podemos imaginar, 
Srs. Senadores, uma criança hoje de seis anos ter que 
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tratar do meio ambiente como se ela fosse responsável 
por toda a degradação ambiental? É uma violência à 
sua inteligência, à sua imaturidade, mas principalmen-
te à sua dignidade.

Srs. Senadores, percebemos que todos os dias 
as nossas escolas são invadidas com todos os tipos de 
campanhas. Senador Paulo Paim, de todos os tipos de 
campanhas é a criança que tem que dar conta.

A campanha de educação para o trânsito é uma 
das campeãs. A criança não dirige, mas a ela cabe a 
responsabilidade, parece-me, de cuidar do trânsito. 
Mais uma vez se afronta a dignidade de uma criança, 
porque nós a ensinamos e queremos que ela respeite o 
sinal, que ela atravesse devidamente a rua; ensinamos 
que ela não deve beber ao dirigir, que ela não deve ul-
trapassar os limites da velocidade, e isso ela também 
deve dizer aos seus pais. Ora, que triste é uma vida 
infantil quando os pais, que são os verdadeiros exem-
plos dessa criança, não respeitam as regras!

Quero usar ainda, Sr. Presidente, a força de minha 
voz, com o coração extremamente entristecido não só 
pelo que vejo, mas pelo que acompanho, pois me pa-
rece muitas vezes que somos muito impotentes dian-
te das graves cenas que vemos todos os dias. Quero 
usar a força de minha voz junto aos demais que aqui 
já fizeram a força da sua voz.

Aqui, no Senado Federal, só nos últimos dois 
anos, com relação à violência infantojuvenil, foram 
pelo menos 35 pronunciamentos. Muito se tem feito 
no âmbito das Comissões de Educação, Assuntos 
Sociais, Constituição e Justiça, mas, certamente, Srs. 
Senadores, muito mais há por fazermos.

Estamos assistindo a mais casos no dia a dia, além 
do caso de Isabela, do das irmãs de Santa Catarina, além 
do caso dessa creche onde crianças de zero a quatro 
anos de idade eram violadas por sua própria diretora, 
além dos trotes absurdos nas faculdades e muito além 
das mortes de mães e filhos juntos - vítimas do autori-
tarismo, da posse, das drogas e do álcool -, muito além 
de filhos que matam pais. Estamos coniventes com o 
esfacelamento da dignidade humana. Estamos permi-
tindo, inclusive, que o Estado erre no trato à cidadania 
da criança, nos valores, na construção dos verdadeiros 
anseios de futuro de toda a Nação.

Não podemos permitir erros do Estado, da socie-
dade e da família! O respeito urge, Sr. Presidente! Ha-
veremos de erguer vozes contra fraudes, inclusive nos 
concursos, na condição de estudantes, como alguns 
casos que temos acompanhado nos últimos tempos.

O respeito urge, e é tempo de darmos um pre-
sente digno às nossas crianças e adolescentes, pelo 
combate incansável em favor delas, como fizeram as 
professoras de Santa Catarina; como fez a coordena-

dora da creche em Goiânia. Combate incansável este 
que também deverá ser da nossa Polícia Rodoviária 
Federal, em todos os Estados brasileiros. 

E aqui quero me retratar e me colocar junto ao 
Estado de Santa Catarina, onde a 8ª Superintendência 
da Polícia Federal, pela sua última estatística, elencou 
70 pontos de exploração sexual de crianças no Estado 
de Santa Catarina, especialmente nas rodovias federais, 
assim como também ocorre em outros Estados.

Como disse aqui o Senador Cristovam Buarque, 
que presente digno queremos dar a essas nossas crian-
ças? Que presente digno é esse para o futuro, se nós, 
pelas estatísticas, parecemos estar mais errando que 
acertando? Ora, nós temos os números nas mãos, as 
denúncias estão sendo feitas, e todos os dias as coi-
sas acontecem sob nossos olhos, sob nossas mentes 
e sob o nosso papel de Parlamentar.

É chegada a hora do basta! Como princípio, não 
vou mais tolerar os pontos de prostituição infantil em 
meu Estado; não vou tolerar escolas ineficientes; não 
vou tolerar agentes de governo surdos. A todo custo, 
estarei presente não apenas no debate, na apresenta-
ção de denúncia ou em números estatísticos. Presente 
estarei, Sr. Presidente, no combate, porque devemos 
combater esse combate, que é muito forte. Se não 
combatermos, a sociedade brasileira permanecerá 
indigna na forma como se apresenta.

Cabe, por fim, ressaltar que coube ao Estatuto 
da Criança e do Adolescente a norma de natureza 
infraconstitucional. Vamos obedecer ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente e não vamos calar as nos-
sas vozes.

Sr. Presidente, trago a esta tribuna este tema que 
considero sempre atual, sempre oportuno, mas sempre 
muito triste para as características do que já é o nosso 
povo brasileiro. Representando hoje a oitava economia 
mundial, nós não podemos aceitar números tão indig-
nos relativos às nossas crianças brasileiras.

Quero agradecer a V. Exª pelo espaço que me 
concedeu e deixar registrada aqui a minha indignação, 
mas, certamente, o meu combate muito maior, pelo 
estudo que pude fazer aqui no Senado, aprofundando-
me, como também todos os demais Senadores, naquilo 
que já pôde ser feito pelo meu País. Mas nós devemos 
avançar e realmente enaltecer as pessoas que têm 
essa coragem, não só de denunciar, mas de realmente 
remexer nas coisas que muitas pessoas muitas vezes 
não querem ou não se agradam de fazer.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Muito obrigado, Senadora Níura.
Quero deixar registrada aqui a indignação da Casa 

com o tratamento que se dá às nossas crianças.
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Quero registrar, Senador Mozarildo, que nós, como 
médicos, somos testemunhas dessa falta de atenção 
do Governo para com as crianças do Brasil. Qualquer 
um de nós, em qualquer estacionamento, em qualquer 
área pública, vai ver que as crianças ali estão jogadas ao 
deus-dará, ao vício, ao mau-trato, aos pedófilos, enfim, 
a que, realmente, o Governo, que é o grande responsá-
vel, não abre os olhos, e eu não sei por quê.

Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que, como orador inscrito, terá o seu tempo 
regimental garantido pela Mesa.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Papaléo Paes, Srªs e Srs. 
Senadores, senhores telespectadores da TV Senado, 
ouvintes da Rádio Senado, cheguei ontem do meu Es-
tado, Estado de Roraima, depois de dois meses em 
campanha eleitoral, não sendo candidato. Eu tenho 
mandato até 2014, mandato que o povo me concedeu, 
mas não podia ficar alheio à campanha que se desen-
volveu no meu Estado por várias razões.

Primeiro, Senador Papaléo, nós que somos de 
dois Estados que foram Territórios Federais conhece-
mos como foi a vida nesses Territórios. Eu comecei, 
inclusive, minha vida política, em 1974. Naquela época, 
o Deputado Federal já se registrava com o suplente, 
porque eram apenas duas vagas. Portanto, não tinha 
como fazer o coeficiente partidário. Então, havia uma 
legislação especial que permitia que o candidato a 
Deputado Federal se candidatava com o suplente. E, 
em 74, quatro anos apenas depois de formado, eu fui 
candidato a suplente de Deputado na chapa que era 
encabeçada pelo então Deputado Sílvio Botelho, mé-
dico, pai do nosso Senador Augusto Botelho.

E fui ser candidato, Senador Papaléo, porque, 
embora estando muito bem na minha profissão de 
médico, eu me revoltava com os desmandos que eu 
via serem praticados em Roraima, naquela época, por 
aqueles Governadores que eram nomeados. Chega-
vam lá, nomeados, sem nunca ter ido lá um dia, já 
desembarcavam com toda a sua equipe de secretá-
rios e nos tratavam, nós que morávamos lá, como se 
fôssemos ninguém. Eu, então, resolvi entrar para a 
política naquela época.

Perdemos a eleição, naquela época, Senador Pa-
paléo, por 400 votos. E era a época em que havia só 
dois Partidos: Arena e MDB, por isso era permitido ha-
ver a chamada sublegenda; isto é, um Partido registrar 
mais de um candidato nesse caso que era quase uma 
eleição majoritária, era uma eleição majoritária.

Então, nós éramos da sublegenda. E, por isso, 
nós não tivemos direito... E olha, Senador Paim, que 
agora assume, à época, nós estávamos na Arena, que 

era o Partido que dava sustentação ao Governo. Mas 
como nós éramos da sublegenda, éramos dissidentes 
da orientação dos donos do Partido, fomos tratados pior 
que os adversários e sofremos muita perseguição.

E, depois, eu fui candidato. Fui eleito, em 1982, 
Deputado Federal, também em oposição a um governa-
dor, coronel, nomeado, que fez de tudo, Senador Papa-
léo. Inclusive, eu como obstetra, isto é, como parteiro, 
dos poucos que lá existiram àquela época, fui proibido 
de entrar na única maternidade que existia porque eu 
tinha sido candidato contra a vontade dele em 1974. E 
padeci isso, mas sobrevivi a essas perseguições. No 
entanto, nunca me senti sequer ameaçado em termos 
de integridade física, isto é, nunca sofri ameaça de 
morte. Porém, era um clima terrível.

Pois bem. Quando eu me reelegi Deputado em 
1986 e fui Deputado Constituinte, eu trouxe como ban-
deira principal a transformação do Território em Estado, 
para que passássemos a ter democracia lá, para que 
passássemos a ser um Estado-membro da Federação, 
com direito a eleger um Governador, a eleger Senado-
res, a eleger Deputados Federais, enfim, para que as 
pessoas que moravam lá na época passassem a ser 
cidadãos e cidadãs brasileiras.

Então, eu vivenciei todo esse trabalho de demo-
cratização de Roraima. Tive a felicidade de, como Cons-
tituinte, junto com o ex-Governador Ottomar Pinto, já fa-
lecido, com a sua esposa e agora viúva, a ex-Senadora 
Marluce Pinto, e com o então Deputado Chagas Duarte, 
ver a transformação de Roraima em Estado, juntamente 
com o Amapá e com a criação do Estado de Tocantins, 
por desmembramento do Estado de Goiás.

Aí, eu sonhei que realmente, a partir dali, nós tería-
mos democracia, que o povo seria respeitado e que nós 
poderíamos ter eleições, se não limpas, que é o sonho 
de cada pessoa de bem neste Brasil, pelo menos que 
fossem minimamente sob padrões democráticos.

Veja que paradoxo, Senador Paim: em 2006, eu 
fui eleito Senador na chapa encabeçada pelo então 
Governador Ottomar Pinto, a que me referi no início e 
que, por sinal, foi o primeiro Governador eleito do Es-
tado. Ele foi reeleito em 2006, e eu fui eleito Senador 
nessa chapa, com o apoio decisivo do Governador 
Ottomar Pinto. E o vice do Governador Ottomar Pito, 
pelo falecimento dele em dezembro de 2007, assu-
miu o Governo, e a expectativa que todos tínhamos, 
incluindo-me, talvez, entre os primeiros, até porque fi-
zemos campanha em que eu gastava grande parte do 
meu discurso para justificar por que ele era o vice do 
Ottomar e não outra pessoa, visto que ele nunca tinha 
sido eleito sequer Vereador ou Presidente do Conse-
lho de Engenharia, já que ele é engenheiro. Justificava 
dizendo: primeiro, por que era ele e não outro. Porque 
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ele era um técnico de confiança do Governador. Por 
que ele, uma pessoa recém-chegada do Ceará e não 
outro. Eu dizia até “meu pai também foi para Roraima 
saindo do Ceará”. Foi para lá, naquele época, com os 
chamados “mata-mosquitos”, os trabalhadores que 
combatiam a malária, os agentes de saúde.

Esse Governador, quando assumiu, começou por 
fazer uma mudança radical no rumo traçado pelo Ot-
tomar, seja nos compromissos com os companheiros, 
seja na conduta na administração do Estado. E, em ju-
lho de 2008, Senador Papaléo, veja bem, sete meses 
após ele ter assumido o Governo, fui conversar com ele 
para dizer que achava que ele estava desconstruindo 
toda uma engenharia política e um conjunto de ideá-
rios que o Ottomar havia montado quando derrotou o 
Líder do Governo aqui, na campanha de 2006 – era o 
Ottomar candidato e o Jucá também candidato a Go-
vernador. Eu disse que ele estava desconstruindo isso 
e que isso teria um reflexo na eleição de 2010. E ele 
disse para mim: “Olha, Mozarildo, aqui em Roraima, o 
povo só elege quem tem poder e quem tem dinheiro. 
Poder eu tenho até o dia 31 de dezembro de 2010, 
pelo menos. Portanto, durante todo o processo elei-
toral. E dinheiro” – veja bem, Senador Papaléo, com 
sete meses de Governo –, “eu já tenho R$50 milhões 
guardados para a minha eleição”.

E eu disse: “Olha, Governador, dinheiro é impor-
tante para muita coisa. Mas dinheiro não é tudo para 
nada, aliás, nem para viver com saúde, nem para ter 
amor, nem para ter felicidade. É verdade que ajuda 
numa campanha política”. E exemplifiquei para ele: “Em 
1990, o Governador Ottomar disputou também contra 
o Líder do Governo, o Senador Romero Jucá, disputou 
com ele e, embora o Líder tivesse saído do Governo 
nomeado, com o apoio do Governador que estava de 
plantão lá, perdeu a eleição para Ottomar, que estava 
há cinco anos fora do Governo, e tendo a tiracolo, como 
candidato a Senador, o sogro do irmão do Presidente 
Fernando Collor, Pedro Collor, Deputado João Lyra, 
que gastou àquela época R$150 milhões para se ele-
ger Senador. E perdeu ele e perdeu o Jucá em 1990”. 
Eu disse para ele isso. Dinheiro, portanto, não é tudo. 
Pessoas não se medem só pelo quanto valem.

Mas ele continuou nesse caminho, e, logo e se-
guida, eu me retirei desse grupo político. E publiquei 
uma nota dizendo que eu estava me desligando do meio 
político, tirando o meu apoio político a ele e que eu ia 
refletir sobre a eleição de 2010 para guardar consonân-
cia com que havíamos pregado ao povo em 2006.

Pois bem. A partir daí, esse Governador passou 
a me hostilizar; foi a primeira coisa que fez. Gratuita-
mente, numa solenidade, chamou-me e ofendeu-me 
com tolices – para mim, em termos de valor –, mas 

que me ofendem muito, porque, se há uma coisa que 
mais defendo na minha vida, é a minha honra. Por 
isso, entrei com processo contra ele no STJ, e ele já 
foi notificado para apresentar defesa.

Desde então, isso vem crescendo. E comecei a 
receber denúncias contra a administração dele. Tive o 
cuidado, Senador Paim, de avaliar cada uma dessas 
denúncias antes de trazê-las a esta tribuna e antes de 
representá-las junto aos órgãos competentes.

Primeiro, foi um roubo feito na área de saúde, 
mais especificamente com medicamentos. Denunciei 
aqui da tribuna e denunciei ao Procurador-Geral da 
República um rolo que, só numa operação, significava 
R$6 milhões em remédios com prazo de validade para 
vencer em poucos meses. Eles fabricavam prontuários 
falsos e jogavam fora os remédios que não conseguiam 
justificar no prontuário, porque vencia o prazo. Ime-
diatamente, faziam novas compras, com dispensa de 
licitação, de outros medicamentos que estavam perto 
de vencer, porque compravam barato do revendedor 
e vendiam caro para o Governo, superfaturadamente, 
pois era com dispensa de licitação.

Eu não poderia, nem como cidadão comum, ficar 
calado diante disso, muito menos como médico e como 
Senador. Denunciei. O que aconteceu, Senador Paim? 
Recebi três telefonemas no meu escritório em Rorai-
ma, dizendo: “Diga para seu Senador ficar quieto. Ele 
está mexendo num vespeiro. Senão, ele vai amanhe-
cer, qualquer dia destes, com a boca cheia de formiga.” 
Senador Paim, não sou daqueles que dizem que não 
têm medo. Acho que todo ser humano tem medo. Mas 
nunca tive medo a ponto de me acovardar. Nunca tive 
medo a ponto de deixar de lutar.

Então, pela primeira vez, mesmo tendo passado 
por tudo o que já disse... Na época da ditadura, pedi à 
Presidência do Senado que me desse segurança, tendo 
sido colocados à minha disposição três agentes do Se-
nado, que me acompanharam durante todo esse período 
em que fiquei lá. Felizmente, contra minha integridade 
física, não foi feito nada que pudesse ficar registrado.

Mas como continuei recebendo denúncias? Por 
exemplo, há algo sagrado na Administração Pública: o 
Poder Executivo tem de passar para os Poderes Judici-
ário e Legislativo, Ministério Público e Defensoria, até o 
dia 20 de cada mês, a parcela correspondente ao valor 
do Orçamento, chamada duodécimo. O Governador não 
passou. Por que não passou? Para fazer caixa para a cam-
panha dele. Denunciei-o ao Procurador da República e 
pedi o impeachment dele por causa disso e também por 
ele não ter mandado o Orçamento para a Assembleia no 
prazo estabelecido pela lei. Por causa disso, o Governa-
dor também resolveu fazer uma campanha acirrada – eu 
nem sendo candidato – contra minha pessoa.
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Entrei com o segundo pedido de impeachment, 
desta vez por quê? Porque ele reteve a contribuição 
previdenciária dos funcionários. É lei. O funcionário 
desconta dos seus salários um valor “x” para ficar nos 
cofres da Previdência, o que é aplicado para que possa 
haver rendimento e para que haja dinheiro na hora da 
aposentadoria, de uma licença médica, da pensão. O 
que o Governador fez? Ficou com o dinheiro um mês, 
mais ou menos R$7 milhões. Então, ele tem dois pedi-
dos de impeachment. Além desses pedidos, com base 
nisso, vou entrar com a ação judicial cabível.

Tudo isso é muito grave, mas mais grave foi o que 
esse Governador fez na campanha. Só para citar uma 
manchete, o jornal Monte Roraima, que é da Diocese 
de Roraima e, portanto, um jornal insuspeito – na ver-
dade, ele transcreve a manchete da Folha de S.Paulo 
–, trouxe a seguinte manchete: “Roraima é Campeão 
em Compra de Votos”.

Senador Papaléo, no primeiro turno, a Polícia Fe-
deral apreendeu no Brasil todo cerca de R$4 milhões; 
destes, R$2,5 milhões em Roraima, ou seja, mais 
da metade no menor Estado da Federação. Então, o 
roubo é evidente. A corrupção, a compra de votos foi 
evidente. Está aqui: “Roraima é Campeão na Compra 
de Votos”.

Muito bem. No primeiro turno, nós ficamos em 
primeiro lugar. Não tivemos o número de votos para 
ganhar no primeiro turno, portanto, fomos ao segundo 
turno. Tivemos sete mil votos à frente. Faltou um per-
centual pequeno para ganharmos no primeiro turno.

No segundo turno, esse Governador fez uma ope-
ração “arrasa quarteirão”, com uma compra deslavada. 
Nós temos um material farto documentado, filmado, 
fotografado, com depoimentos, documentos.

Está aqui um depoimento. O mesmo jornal, agora 
depois do segundo turno: “Indígenas denunciam com-
pra de votos nas comunidades”. Roraima é o terceiro 
Estado em número de indígenas, tem 30 mil indígenas. 
Pois bem, as comunidades indígenas foram transfor-
madas em currais para comprar votos. Está aqui, é 
uma indígena quem está denunciando.

Temos material farto, e daremos entrada no Tri-
bunal Regional Eleitoral e no TSE, porque não pode 
prevalecer a corrupção eleitoral para eleger uma pes-
soa que não tem competência administrativa, que de-
cididamente, pelos fatos que temos aqui, já é caso de 
cassação e de impeachment, e muito mais depois de 
fazer o que fez no segundo turno.

E há mais nos jornais de lá. Por exemplo, havia 
um Comitê de Combate à Corrupção, e consta aqui a 
entrevista concedida ontem pelo Coordenador do Comi-
tê: “Coordenador do Comitê de Combate à Corrupção 
afirma que pleito em Roraima foi marcado pela compra 

de votos”. Isso foi dito – repito – pelo Coordenador do 
Comitê de Combate à Corrupção. Outro caso: “Profes-
sor indígena denuncia esquema de compra de votos”. 
Não é aquela indígena, não. É um professor de uma 
comunidade indígena que denuncia.

Isso realmente está causando indignação na po-
pulação. E nós perdemos o segundo turno, Senador 
Paim, por menos de 1%. E o Governador ficou raivoso 
porque disse que o dinheiro que ele gastou... Pois não, 
Senador Paulo Paim, pode fazer o registro.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador, permita-me. Eu gostaria de cumpri-
mentar os membros do Centro de Apoio e Integração 
dos Surdos de Patos de Minas (MG), Ludovico Pavoni, 
que estão visitando o Congresso Nacional.

É uma alegria enorme recebê-los. Sou o autor do 
Estatuto da Pessoa com Deficiência e é com alegria 
que vemos o trabalho de vocês aqui, que é orgulho 
para todos nós que atuamos nessa área e, com cer-
teza, para todos os Senadores e Senadoras.

Como entendo um pouquinho, vou bater palmas 
para vocês.

Senador, por favor, com a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 

– Continuo, Senador Paim.
Diante de todos esses fatos que relatei resumida-

mente, nós estamos realmente com os nossos advoga-
dos. Já entramos com algumas ações, mas entraremos 
com outras para podermos, realmente, acabar com essa 
imoralidade que foi essa vitória de Pirro que esse Go-
vernador conseguiu, porque realmente foi uma vitória 
roubada, foi um assalto à mão armada que se praticou 
no meu Estado. Não podemos aceitar isso. De maneira 
alguma ficaremos de braços cruzados. Faço esta de-
núncia, formalizando-a, mas vamos tomar as medidas 
judiciais, bem como vou encaminhar também ao Pro-
curador-Geral da República e ao Tribunal de Contas do 
União as ações administrativas do Governador. Quanto 
às questões eleitorais, vamos agir no foro próprio.

Vou ocupar a tribuna, durante alguns dias desta 
semana, para relatar com detalhes todos esses absur-
dos cometidos pelo atual Governador, o Sr. José Jú-
nior, que, na verdade, não tem o preparo nem a moral 
suficiente para governar o meu Estado.

Eu queria pedir a V. Exª que autorizasse a transcrição 
de algumas dessas matérias por mim mencionadas.

Muito obrigado.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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INDÍGENAS DENUNCIAM COMPRAS DE VOTOS NAS COMUNIDADES
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. Papaléo Paes deixa a cadeira 
da Presidência que é ocupada pelo Sr. Paulo 
Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª será atendido na forma regimental. 

Passamos a palavra neste momento, pela ordem 
de inscrição, ao Senador Papaléo Paes e, em seguida, 
à Senadora Fátima Cleide. 

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srª Senadora Fátima Cleide, Srª Senadora Níura, 
antes de iniciar o meu pronunciamento, quero fazer um 
registro, mais uma vez lamentável, sobre o Enem. 

Acredito que o Governo, que se encerra agora no 
dia 31 de dezembro e que vai ter continuidade através 
da Srª Presidente eleita, demonstrou, nesses oito anos, 
uma ação fantasiosa na área da educação para tentar 
mostrar ao povo brasileiro o que não é realidade. Um 
Governo em que se registraram vários momentos de 
corrupção, desde dentro da Casa Civil, dentro do pró-
prio Governo, até a corrupção moral que está aconte-
cendo no Ministério da Educação.

É lamentável, Senador Mozarildo, que mais uma 
vez o Enem, que mobiliza cerca de 4,6 milhões de 
pessoas, jovens principalmente, que, na esperança 
de que, investindo em noites mal dormidas, de um 
tempo irrecuperável, vão para uma prova e, mais uma 
vez, acontece essa catástrofe lamentável de falta de 
respeito aos jovens brasileiros, à educação brasileira, 
para a qual realmente o Governo não consegue dar 
explicações. Ficam caladinhos. Isso é lamentável! Isso 
é a ditadura por que estamos passando, da não infor-
mação adequada nessas situações gravíssimas.

Senador Eurípedes, dentre as falhas, estão sus-
peitas de violação do sigilo da prova – inclusive, para 
comprovar isso, um jornalista, lá em Pernambuco, usou 
o telefone celular, conseguiu entrar, pegar a prova, 
transmitir essa prova e muitos brasileiros começaram 
a “twittar” com a prova. E querem processar essas 
pessoas que estavam usando o Twitter para divulgar a 
prova enquanto estavam iniciando a prova! Deveriam 
processar quem? Os responsáveis! 

Eu, sinceramente, tenho tempo de vida suficien-
te, experiência de vida pública para dizer que, lamen-
tavelmente, não tenho a mínima confiança na lisura 
do atual Governo ou dos atuais dirigentes da área 
de educação quanto a esses concursos ou a essas 
provas, que vão fazer com que esses alunos tenham 
a possibilidade de alcançar cerca de 85% das univer-
sidades públicas, de acordo com a classificação que 
obtiverem nessas provas.

O que eu ouvi foi que realmente os alunos não 
seriam prejudicados. Não há como mensurar. A isono-
mia foi quebrada completamente. Não existiu isonomia 
durante as provas do Enem. Não existiu!

Nós não podemos fazer avaliações discrimina-
das em um grupo de 4,6 milhões de pessoas. Um dos 
problemas gravíssimos foi o seguinte: no caderno de 
questões – eram noventa questões a serem respon-
didas –, de 1 a 45, o tema era “Ciências Humanas e 
suas Tecnologias”; de 46 a 90, “Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias”. Muito bem, essa era a ordem das 
perguntas. O cartão-resposta, em vez de apresentar, 
de 1 a 45, “Ciências Humanas e suas Tecnologias”, 
apresentava as respostas correspondentes a “Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias”. Ou seja, a pessoa 
respondia à matéria “Ciências Humanas e suas Tec-
nologias” e, no cartão-resposta, quando fosse respon-
der, estaria respondendo às questões relacionadas a 
“Ciências da Natureza e suas Tecnologias”.

Não tem jeito! O Governo vai passar mais um ve-
xame! Vai ter de anular esse Enem. Lamentavelmente, 
como aconteceu no ano passado, corrupção, investi-
mento mal feito do dinheiro público e, principalmente, 
falta de responsabilidade desse Sr. Ministro da Educa-
ção, realmente uma peça que passou por este Governo 
sem sequer ser notada por qualquer um de nós que 
está aqui. Lamentavelmente, uma irresponsabilidade 
muito grande com a educação que culmina com esse 
vexame por que estamos passando num exame como 
o Enem. Isso realmente nos deixa muito tristes. 

Eu queria fazer esse registro, Sr. Presidente, por-
que é de indignar. Nós que conhecemos muitos jovens, 
que temos filhos que se dedicam a esse processo de 
preparo, sabemos que é um estresse danado, é um 
estresse que ninguém consegue mensurar! E, de re-
pente, em alguns segundos, desfaz-se todo o sonho 
de um jovem, principalmente de confiança. Escutando 
a rádio CBN, ouvi alguns depoimentos de jovens, que 
diziam: “Não vou mais prestar esse exame! Isso é um 
desgaste emocional muito grande! Porque não acredito 
mais na lisura do Governo.” E, lamentavelmente, temos 
de engolir a ditadura da não informação correta deste 
Governo e engolir também a ditadura da não punição 
de todos aqueles da cúpula do atual Governo que pra-
ticaram corrupção aos olhos de todos nós e que, até 
hoje, não foram punidos. Eu lamento muito.

A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senador 
Papaléo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Concedo 
um aparte à Senadora Níura.

A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senador 
Papaléo Paes, agradeço a oportunidade de apartear V. 
Exª. Eu gostaria de falar exatamente sobre essa pre-
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ocupação. V. Exª levanta um tema relevante hoje no 
País, desde a criação, por seu intermédio, da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, de 1996. Houve aqui 
o intuito da universalização do ensino médio, tratado 
hoje juntamente com a educação básica, merecendo 
do Governo, sem sombra de dúvida, a estrutura devida, 
o respeito devido a esses jovens do ensino médio, que, 
como política de educação do País, ainda se arrasta 
e muito nos últimos anos. O ensino médio tem de ser 
tratado da forma mais profunda, mais equânime, mas 
de forma também justa. O ensino médio está-se base-
ando em um concurso, por meio da criação do ProUni, 
que é louvável; não podemos desmerecer o programa, 
que inclui todos os alunos, com a sua capacidade, pres-
tando esse concurso, por meio da melhor nota, para 
entrar em uma universidade pública. Aqui devemos 
fazer um parêntese importante. A propositura desse 
concurso, para que esses jovens tenham realmente 
a sua entrada no nível superior, vem exatamente ao 
encontro daquilo que o senhor falou. É um estresse, 
uma baixa de autoestima nos últimos anos. Decorrem 
agora dois anos dos dois últimos Enens, que tiveram 
problemas gravíssimos, não só na sua estruturação, 
como no seu feitio de prova. E, de certa forma, não 
está avaliando com profundidade aquilo que a esco-
la deveria dar, aquilo que o ensino médio, lá na sala 
de aula, com o professor preparado, capacitado, bem 
pago, bem organizado, com livro didático cada vez 
mais coerente, com laboratório de informática cada vez 
mais atualizado, uma escola pública de ensino médio 
realmente de qualidade, como nós queremos. Se esse 
jovem fosse avaliado pelo Ministério da Educação, pe-
las supervisorias de educação, em todos os Estados, e 
houvesse, de fato, um compromisso com a educação 
no ensino médio desse jovem, necessariamente ele 
não passaria por um exame escandaloso como está 
sendo o Enem; não precisaria necessariamente pas-
sar por isso. Se ele estivesse, dentro da sala de aula, 
com todas as condições necessárias, não precisaria 
se submeter a um exame nacional de média para sa-
ber a sua inteligência, o seu conhecimento, a funda-
mentação de texto, a sua ciência exata, enfim. Então, 
o senhor traz aqui realmente uma preocupação, Se-
nador Papaléo Paes, que deve ser a de todos os que 
educam no País, mas principalmente de quem gover-
na o País e tem nas mãos o Ministério da Educação, 
que é altamente apto – hoje, tem 25% do Orçamento 
desta Nação – para cuidar exatamente daquilo que 
ele deve cuidar. Eu entendo que o exame, hoje, está 
desproporcional e não garante absolutamente nada 
de ingresso daquilo que nós queremos, principalmen-
te de conhecimento. Causa muitas dúvidas, inclusive. 
Eu acredito muito, Senador, se me permite dizer, que 

o que cabe ao nosso aluno do ensino médio é uma 
melhoria na sua sala de sala, melhoria na condição 
de seu professor. Muitos professores do ensino medi-
do, hoje, Senador, não têm formação nas áreas afins, 
principalmente, na matemática, nas ciências, no caso, 
química e física, que são áreas importantíssimas. Nós 
temos muito poucos professores formados nessa área 
no Brasil, que realmente estejam dando aulas à altura 
do que o nosso aluno do ensino médio precisa e me-
rece. Então, que o nosso Ministério da Educação seja 
coerente. Está na hora de desaprovar, de certo modo, 
essas teorias que se espalham no Brasil de forma 
absurda. Ouvi outro dia que vai haver uma faculdade 
para concursos. Imagine, Sr. Senador, faculdades para 
concursos: concurso público, concursos, vestibulares, 
enfim, é um absurdo isso. A escola tem que dar aquilo 
que lhe é devido. O aluno, no ensino médio, tem de 
ser atendido à altura do que ele precisa. Certamente, 
a sua nota, a média mensal ou bimestral, deveria valer 
como ponto de referência para o ingresso na univer-
sidade. Agradeço o seu apoio e por ter me concedido 
um aparte, e congratulo-me com as suas colocações, 
Senador. 

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Agra-
deço à Srª Senadora. Realmente, nós passamos por 
uma situação extremamente vexatória. Vejo que este 
assunto é tão importante que eu estava aqui tentan-
do me lembrar do nome do Ministro da Educação – 
para ver a importância que ele tem neste Governo. É 
Fernando Haddad. Ele deveria fazer uso de uma rede 
nacional para dar explicações ao povo, porque é a se-
gunda vez que acontece isso. Lesaram o sigilo no ano 
passado. Depois, o Enem abre os dados sobre todos 
os alunos, todos os brasileiros inscritos para a suas 
provas, liberando toda a intimidade de registro dessas 
pessoas: CPF, carteira de identidade, endereço, enfim, 
toda a identificação.

Só pode estar havendo algum tipo de boicote 
ali dentro, fabricado para acontecer. Neste ano, outro 
vexame. São milhões e milhões de reais jogados fora. 
Isso pode se recuperar. Agora, o trauma que causa a 
esses alunos, a autoestima que se retira desses alu-
nos dedicados, isso é irrecuperável. 

Eu lamento profundamente que o Governo não 
tenha ainda... O que nós estamos ouvindo é uma pon-
tinha da imprensa aqui, outra pontinha da imprensa ali. 
A rádio CBN, graças a Deus, dá de vez em quando 
umas informações que estimulam outras instituições 
de opinião pública a falarem.

Mas eu só vi representante do Governo hoje di-
zendo: olha, parece, não sei, não foi provado...

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Senador 
Papaléo Paes, permite-me um aparte?

NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL386



49064 Terça-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pois não, 
Senadora Fátima Cleide.

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Bom, pri-
meiro não sou representante do Governo, não tenho 
nenhuma procuração do Ministro Fernando Haddad 
para aqui fazer a sua defesa pessoal. Mas eu queria, 
se me permite, discordar de sua opinião com relação 
ao Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou daquelas 
pessoas que prefiro errar por fazer do que me omitir 
em não fazer. 

Eu acredito que o Governo Federal tem feito um 
esforço e vou fazer aqui uma defesa da política públi-
ca, que é o Exame Nacional...

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Permita-
me, Senadora.

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Sim.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Só para 

deixar bem claro: eu não sou contra o Enem. O Enem 
foi estabelecido no Governo de Fernando Henrique 
Cardoso, uma política educacional que, infelizmente, 
foi interrompida no atual Governo. Eu não sou contra. 
Agora, esses escândalos que estão acontecendo por 
dois anos seguidos...

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – É sobre 
isso que eu gostaria de falar, se V. Exª me permite.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Não, está 
permitido. Eu só quero dizer que V. Exª deu a enten-
der que eu sou contra o Enem. Não sou, não. Eu sou 
totalmente favorável. 

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Sim. Eu 
quero fazer essa defesa da política pública do Exame 
Nacional, que tem se aprimorado nestes anos e que 
tem servido como um instrumento de inclusão social. 
Não há como negar, Senador Paim, que milhares de 
jovens neste País puderam ter acesso à universidade 
por conta do Enem e por conta do ProUni. Então, eu 
gostaria só de dizer que acredito que boa parte des-
sas reclamações que há... Veja bem que eu fui jovem 
não faz tanto tempo assim e sei exatamente como é o 
nosso comportamento na adolescência, na juventude. 
Eu vi, durante esses dias que antecederam o Enem, 
por parte da imprensa, da grande mídia nacional, uma 
quase torcida contra Enem.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Que deu 
certo...

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Uma 
quase torcida contra: “Olha, vai dar atraso, vai dar con-
gestionamento”. A cada aluno que chegou atrasado, 
houve um espetáculo em cima disso. 

Eu quero fazer ao senhor uma observação muito 
interessante de um amigo meu, de Porto Velho, cha-
mado Isídio Oliveira. Ele disse assim no Twitter: “Tem 
um rapper aí que tem quase o nome Enem [estou já 

velhinha para acompanhar esses ídolos da juventude]. 
Para assistir ao show do rapper, vários jovens ficaram 
cinco dias na fila, mas na hora de fazer o Enem, eles 
conseguem chegar atrasados.” Então, acho que o Enem 
coloca mais essa questão da disciplina, da necessida-
de de termos disciplina para os nossos jovens. Tenho 
três sobrinhos que fizeram Enem e foi tudo tranquilo 
porque na minha casa, na minha família, a gente co-
loca a responsabilidade em primeiro lugar. Então, se 
quiser ir para o show, vai para o show também, mas 
com o estudo tem que ter responsabilidade. Quero 
dizer para o senhor que acredito que o Enem tem os 
seus problemas, ainda é uma política em construção. 
Teve problemas no ano passado e o Governo agiu 
imediatamente para resolver. O Governo/Ministro Fer-
nando Haddad sempre se colocou prontamente para 
a resolução dos problemas. É claro que uma política 
feita dessa forma, para uma imensidão, para atingir 
milhões de jovens no Brasil, sempre tem alguns pro-
blemas, mas acredito que temos de olhar os problemas 
com um olhar carinhoso de quem tem que resolver, e 
revolver rapidamente, para que não ocorram depois 
da mesma forma. Outros podem vir. Mas eu só que-
ria chamar a atenção para que a gente, por conta dos 
problemas, não comece a construir no imaginário da 
sociedade uma rejeição a essa política nacional, que 
é tão importante por promover a inclusão social e por 
trazer, também, elementos que melhoram a política 
pública no ensino médio. 

Veja bem, foi este Governo que modificou a es-
trutura do ensino médio neste País naquilo que é da 
sua responsabilidade, que eu acho que deva ser toma-
do com muito mais responsabilidade pelos Estados a 
partir de agora, que é a educação tecnológica, isto é, 
o ensino médio junto com a educação profissional. É 
de longe a melhor política feita neste País. Em quatro, 
cinco, seis anos no máximo, conseguiu-se fazer muito 
mais escolas técnicas do que durante os 100 anos de 
existência do ensino tecnológico neste País. Acredito, 
então, que o Enem serve a isso também, para que pos-
samos apontar os caminhos para melhorar o ensino 
médio. Muito obrigada pela oportunidade do aparte.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Agradeço 
a V. Exª, mas não quero incluir de forma nenhuma o 
debate sobre a condição do ensino médio, senão eu 
iria dizer o seguinte: o ensino fundamental foi pratica-
mente abandonado pelo atual Governo e as nossas 
universidades estão uma “cacaria”. É só conhecer...

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Senador 
Papaléo, não podemos dizer que o ensino básico foi 
abandonado com o Fundeb...

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Funda-
mental.
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A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Fun-
deb, que incluiu recursos para creche, para o ensino 
infantil...

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Não va-
mos discutir, porque a eleição já passou...

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – A eleição 
já passou, mas as coisas estão aí colocadas. O senhor 
vai colocar, e eu vou discordar sempre.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Esse aí 
também foi um outro programa do Governo Fernan-
do Henrique que o PT soube muito bem administrar, 
graças a Deus, senão estaria pior do que está agora, 
e outras questões.

Mas, Senadora, não estou dizendo que o Enem 
não é importante. Não estou dizendo que o Enem não 
mede qualificação. Não estou dizendo que o Enem não 
é disciplinado. Quem faltou, faltou.

Quem não compareceu porque foi para a festa, 
o problema é de quem não compareceu.

Agora, estou falando de um fato concreto, do qual 
acho que senhora não tomou conhecimento, porque 
a senhora não se referiu a ele. Havia 90 questões na 
prova. As primeiras questões da lista da prova, de 1 a 
45, eram sobre o tema Ciências Humanas e suas Tec-
nologias – de 1 a 45. De 46 a 90, Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias. Só que ninguém está entendendo 
aqui: as questões de nºs 1 a 45, no cartão-resposta, 
correspondiam às questões de nºs 46 a 90 das pergun-
tas. Então, se alguém chamou a atenção, dizendo “olha, 
está invertido o cartão-resposta”, tudo bem, a pessoa 
pode ter corrigido. E quem não entendeu o chamado 
de atenção ou quem não foi chamado a atenção? En-
tendeu, Senador Gilvam? Em relação às primeiras, de 
1 a 45, quando foram dar a resposta, estava invertido 
o cartão. É disso que estou falando.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Papaléo Paes, permita-me apresentar 
a Senadora Ana Amélia, eleita conosco lá no Estado.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Ela está visitando a Casa. Faço questão de 
apresentá-la em primeiro lugar. Sei que outro dia ela 
esteve aqui, mas eu não estava no plenário. Tenho cer-
teza de que V. Exª será uma grande Senadora. Vamos 
trabalhar juntos.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Seja bem-
vinda, Srª Senadora. Saiba que esta Casa realmente 
já lhe recebe muito bem. Esperamos que V. Exª, junto 
com o Senador Paim, continue fazendo o trabalho que 
o Rio Grande do Sul sempre fez aqui, por intermédio 
de seus representantes.

Seja bem-vinda! Uma boa-tarde!

Então, Senador Mozarildo, não estou contestando 
se o aluno foi para uma festa nem se não estudou. Estou 
apenas esclarecendo que, mais uma vez, o Enem cai 
no descrédito da população brasileira e, neste momento 
do segundo ano consecutivo de desastre na aplicação 
das provas do Enem, o Sr. Fernando Haddad, Ministro 
da Educação, deveria ocupar a cadeia de rádio e tele-
visão e explicar ao povo brasileiro, porque, se deixar 
como estamos vendo, esse descrédito cada dia mais 
vai aumentar.

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

dor Papaléo, acho que o Enem, como V. Exª frisou, que 
foi uma iniciativa do Governo de Fernando Henrique 
Cardoso, tem de ser aperfeiçoado. Não adianta ficar 
discutindo a ideia de que é maravilhoso e correto. É 
como na medicina: aplicamos um medicamento indica-
do para um tratamento que provoca efeitos colaterais e 
pode levar a problemas. Então, corrigimos a aplicação 
do medicamento. Entendo que, no caso do Enem, em 
tese, primeiramente, é uma coisa boa no sentido de 
se aproveitar e avaliar melhor a questão do aluno que 
entra inclusive com as universidades acolhendo o Enem 
como um dos pontos na avaliação. Perfeito. Mas temos 
de ver onde estão as falhas. E são grandes. Outra fa-
lha que, no meu entender, é até séria demais é o fato 
de não haver regionalização da prova. Por que fazer 
uma prova nacional sem um quesito, por exemplo, de 
geografia e de história da região? Então, essas coi-
sas precisam ser discutidas ou por pedagogos, ou por 
professores da área específica, ou por técnicos. E por 
que não discutir com a parte interessada, os alunos e 
os diversos professores das universidades? Acho que 
temos que aperfeiçoar. O medicamento é bom, mas 
está cheio de efeitos colaterais. Então, temos que, re-
almente, discuti-lo de maneira serena e encontrar um 
caminho que possa dar segurança para o aluno que 
faz a prova, para a universidade que adota o Enem 
como critério, para que não vejamos amanhã o que 
nós estamos vendo toda hora. Que não digam: “Ah, 
estão explorando detalhes”. Não. Acho que o Enem 
deve ser, sim, mantido, aprimorado e, principalmente 
– quero deixar aqui registrado –, penso que deve ha-
ver regionalização, pelo menos no que tange a certas 
disciplinas, como é o caso de geografia e outras. De 
toda forma, quero dizer – e V.Exª se posiciona muito 
bem, não é contra o Enem – que ninguém é contra. 
O que estamos discutindo é que ele vem apresentan-
do falhas na sua elaboração, na sua guarda e na sua 
aplicação.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Mozarildo.
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Para concluir, quero deixar bem claro que não 
sou contra o Enem. Aproveito suas últimas frases, 
Senador Mozarildo, para deixar aqui meu registro. O 
Enem está apresentando falhas gritantes, inclusive, 
no ano passado, vestígios e comprovações de quebra 
de sigilo da prova. Este ano, agora sábado e domin-
go, houve uma falha terrível na impressão da prova, 
que culminou com o aluno resolver as questões e, no 
momento de passar para o cartão-resposta, a ordem 
dessas questões estar invertida. É isso que estou re-
gistrando aqui. E vários jovens falando nos meio de 
comunicação revelando a falta de credibilidade no 
Enem. E o próprio Enem, responsabilidade do Minis-
tério da Educação, expôs para todo o brasileiro, para 
o mundo inteiro, todos os dados sigilosos dos alunos 
matriculados no Enem.

Esse é o meu registro.
Solicito ao Sr. Ministro da Educação, que faz 

tempo que não o vemos fazendo qualquer tipo de pro-
nunciamento sobre educação brasileira, que, se não 
puder, mande algum assessor falar oficialmente, em 
nome do governo, para esclarecer os problemas que 
estão ocorrendo este ano com o Enem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O meu assunto que hoje seria sobre anabolizan-

tes, vou deixá-lo para o próximo discurso, em respeito 
à Senadora Fátima Cleide.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passamos a palavra, de imediato, à Senadora 
Fátima Cleide.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar o 
meu pronunciamento desta tribuna, nesta tarde, gos-
taria de agradecer ao Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação do Estado de Pernambuco, que me home-
nageou, na sexta-feira, pela autoria da Lei 2.014, que 
muda com certeza a estrutura da educação brasileira 
a partir do reconhecimento dos funcionários de escola 
como profissionais. Quero agradecer a homenagem 
recebida do Sindicato e dizer que a nossa luta pela va-
lorização profissional dos trabalhadores em educação 
continuará em qualquer lugar que estejamos.

Quero também registrar, antes de iniciar o meu 
pronunciamento, a presença hoje, aqui nesta Casa, do 
Vice-Governador eleito pelo Estado de Rondônia, pelo 
PDT, Sr. Airton Gurgacz, que se encontra no cafezinho 
juntamente com o Senador Acir Gurgacz. Quero tam-
bém me congratular com o Dr. Confúcio Moura pela 
eleição como Governador pelo PMDB. Tenho, assim 
como a população do Estado de Rondônia, grande con-
fiança de que o nosso Estado terá novos rumos com 

este novo Governo. Desejo a eles um bom e proveitoso 
Governo para o povo do Estado de Rondônia.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero falar 
sobre a importância da eleição da nossa companheira 
Dilma Rousseff. 

Ao ser eleita a nova presidente do Brasil, com 
mais de 55 milhões de votos, a companheira Dilma 
Rousseff se junta a outras 17 mulheres que são líde-
res em 16 países – a Finlândia tem uma presidente e 
uma primeira-ministra –, de um total de 192 nações 
representadas na ONU. É um seleto grupo, Sr. Presi-
dente, um grupo que, sem dúvida, tem demonstrado 
determinação e capacidade. 

A eleição de Dilma significa muito para a demo-
cracia brasileira, que tem o desafio de promover mais 
igualdade entre os gêneros, possibilitando que mais 
mulheres assumam o poder.

Apenas nos países escandinavos, onde pros-
pera uma cultura de igualdade, cerca de metade dos 
gabinetes é formado por mulheres. Em nosso País, a 
sub-representação da mulher na política é uma das 
piores do mundo. 

Agora mesmo, quando elegemos Dilma, apenas 
45 deputadas federais foram eleitas, o mesmo nú-
mero da legislatura que ora termina. Isso representa 
somente 8,7% do total de 513 assentos na Câmara 
Federal. 

Certamente não é pelo fato de ser mulher ou ho-
mem que alguém deve postular cargo importante na 
esfera pública, submetendo-se à avaliação do eleito-
rado. É preciso ser capaz, reunir condições políticas 
e pessoais para atingir o objetivo. 

É evidente que a mulher precisa de mais opor-
tunidades, pois isso significa promover a democracia, 
trazer igualdade de participação, o que possibilita mu-
danças na condução da política.

Michelle Bachelet, até pouco tempo presidenta 
do Chile, costuma dizer que “quando uma mulher en-
tra na política, transforma-se a mulher; quando muitas 
mulheres entram na política, transforma-se a política”. 
Eu acredito nisso.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva muito orgu-
lha a todas nós, mulheres, e certamente ao povo brasi-
leiro, por ter oferecido oportunidades às mulheres. Ele 
produziu, em todo o seu Governo, ações e iniciativas 
que respaldam nossa luta antiga pelo protagonismo 
político, e programas de Governo há muito reivindica-
dos, como o combate à violência doméstica.

Lula nomeou várias mulheres para cargos im-
portantes no Executivo. Lula escolheu Dilma para ser 
Ministra de Minas e Energia e depois para chefiar a 
Casa Civil.
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O nosso Presidente foi ainda o patrono político 
de Dilma para sucedê-lo na Presidência da Repú-
blica. Mas a companheira Dilma Rousseff tem uma 
história, combateu a ditadura e construiu a sua car-
reira na administração pública com muita dignidade e 
competência.

A revista Forbes – e é a isso que quero me re-
portar –, publicação americana focada em negócios e 
economia, divulgou o ranking anual de personalida-
des importantes, apontando Dilma como a 16ª pessoa 
mais poderosa do mundo. Steve Jobs, da Apple, ficou 
em 17º lugar. E não apenas ele ficou atrás da nossa 
Presidenta eleita, Sr. Presidente: Nicolas Sarkozy, Pre-
sidente da França, ficou em 19º lugar; a Secretária de 
Estado norte-americana Hillary Clinton ficou em 20º 
lugar; o magnata das comunicações, o mexicano Carlos 
Slim, ficou em 21º; os cofundadores do Google fica-
ram em 22º lugar; e o Prefeito de Nova York também 
é considerado menos poderoso que Dilma Rousseff 
na lista da Forbes.

Foram eleitas 68 pessoas pela Forbes, entre lide-
ranças políticas, empresariais e religiosas. Para líderes 
políticos, a revista destaca a população do país e seu 
PIB. Considerada a maior economia da América Latina, 
o Brasil, lembrou a revista, será moldado a partir do 
ano que vem pela personalidade de uma mulher.

Eu a parabenizo pelo ranking da revista e a pa-
rabenizo também pela bela vitória obtida no dia 31 de 
outubro.

A tenacidade e disciplina da companheira Dilma, 
talvez forjadas nos duros anos de prisão, quando mui-
to jovem sofreu torturas inimagináveis – já conhecidas 
por nós –, superaram a ardilosa campanha adversária 
que levou para o embate temas que jamais deveriam 
ter pautado as eleições.

Dilma terá o desafio de não apenas dar continui-
dade a uma política que elevou a autoestima do Brasil e 
o colocou na rota do crescimento econômico. Será um 
desafio também demonstrar que a longa trajetória de 
busca pelos direitos civis e políticos por parte dos mo-
vimentos organizados de mulheres não foi em vão.

Tenho a convicção de que Dilma fará uma excelen-
te gestão, mantendo o compromisso de inclusão social 
e avanço em programas que contemplem a maioria do 
eleitorado brasileiro, que são as bravas e altivas mu-
lheres de todas as regiões deste grandioso País.

Queria dizer, Sr. Presidente, que, neste final de 
semana, tive acesso a um texto publicado por Fernan-
da Estima, que é companheira, jornalista, militante do 
movimento feminista, cujo título é “Se muda o Brasil, 
muda a vida das mulheres brasileiras”. Quero citar aqui 
trechos desse texto e pedir que seja também anexado 
ao meu pronunciamento.

O governo federal [do Presidente Lula] 
se empenhou para promover mais autonomia 
e mais cidadania para as brasileiras, transfor-
mando demandas históricas dos movimentos 
feministas e de mulheres em políticas públi-
cas, e para mudar o vergonhoso panorama da 
violência sexista em nosso país.

Uma das mais importantes ações foi o 
destaque dado à promoção da igualdade de 
gênero, raça e etnia no Plano Plurianual 2008-
2011, através do enunciado do seu quarto ob-
jetivo estratégico: “Fortalecer a democracia, 
com igualdade de gênero, raça e etnia, e a 
cidadania com transparência, diálogo social 
e garantia dos direitos humanos”. 

Implementar políticas que se chocam, 
cotidianamente, com a cultura dominante não 
é tarefa fácil e muito menos para ser enfren-
tada de maneira exclusiva por qualquer das 
esferas governamentais e de poder. É neces-
sária a participação articulada e permanente 
de todos os atores sociais envolvidos. 

E ela conclui, dizendo aquilo com que tenho tam-
bém concordância.

Um governo bom é aquele que se volta 
para os principais interesses de sua popula-
ção, globalmente. 

No caso das mulheres, será fundamental man-
ter a continuidade da evolução das conquistas que 
alcançamos com o Governo Lula, e ainda podemos 
ter o gostinho delicioso da superação do preconceito 
elegendo uma mulher, Dilma Rousseff, como nossa 
presidenta.

Eu queria, Sr. Presidente, para finalizar, repetir o 
que disse antes: acredito que a Presidenta Dilma não 
apenas será digna para fazer avançar o Brasil, hoje a 
sétima economia do mundo, mas também cumprirá 
aquilo que é o desejo de milhares de mulheres brasi-
leiras, que é ver uma mulher na Presidência da Repú-
blica fazendo política para as mulheres.

E, como estou aqui ressaltando o papel das mu-
lheres poderosas no mundo, entre elas, a nossa Presi-
denta eleita, quero aproveitar a oportunidade também 
Sr. Presidente, para parabenizar as mulheres premia-
das com a 15ª edição do Prêmio Cláudia, realizado 
neste ano de 2010. A festa de entrega do prêmio foi 
na sexta-feira, dia 5, e agora se consagra como uma 
importante referência de reconhecimento ao trabalho 
das indicadas. 

Neste ano, as vencedoras foram: Luislinda Valois 
(Políticas Públicas); Eneida Agra Maracajá (Cultura); 
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Themis da Silveira (Ciências); Vitória da Riva Carvalho 
(Negócios), e Diza Gonzaga (Trabalho Social).

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer para re-
gistrar a minha alegria, a minha satisfação e a minha 
esperança no sentido de que a vida das mulheres bra-
sileiras vai melhorar ainda mais com a eleição da minha 
querida companheira, a ex-Ministra Dilma Rousseff, 
hoje primeira presidenta do Brasil.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA FÁTIMA CLEIDE EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

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

SE MUDA O BRASIL, MUDA A VIDA 
DAS MULHERES BRASILEIRAS

Por Fernanda Estima

No Brasil, a luta política pelos direitos das mulhe-
res e pela igualdade nas relações de gênero impulsio-
nou a adoção de políticas públicas e leis em campos 
como saúde sexual e reprodutiva, trabalho, direitos 
políticos e civis e violência sexistas.

Os direitos de cidadania das mulheres e as con-
dições para seu exercício são questões centrais da 
democracia, e não apenas questões das mulheres. Há 
avanços significativos na construção dos direitos civis 
e políticos das mulheres brasileiras. 

O papel dos movimentos feministas foi fundamen-
tal nesse percurso. Com sua articulação e mobilização, 
eles foram decisivos para a elaboração de leis e políti-
cas públicas voltadas a eliminar as desigualdades entre 
homens e mulheres, no espaço público e privado.

Os primeiros governos eleitos no Brasil após a 
ditadura e as diretrizes neoliberais impostas nacional-
mente atingiram de forma drástica a vida das mulhe-
res brasileiras: desemprego com níveis alarmantes, 
violência doméstica sem ação governamental, políti-
cas de privatização de serviços que prejudicaram es-
pecialmente as mulheres (creches, sistemas de água 
e luz, saúde).

Em 2003, o Presidente Lula criou a Secretaria Es-
pecial de Políticas para as Mulheres para desenvolver 
ações conjuntas com todos os Ministérios e Secreta-
rias Especiais, tendo como desafio a incorporação das 
especificidades das mulheres nas políticas públicas e 
o estabelecimento das condições necessárias para a 
sua plena cidadania.

O governo federal se empenhou para promover 
mais autonomia e mais cidadania para as brasileiras, 
transformando demandas históricas dos movimentos 
feministas e de mulheres em políticas públicas, e para 

mudar o vergonhoso panorama da violência sexista 
em nosso país.

Uma das mais importantes ações foi o desta-
que dado à promoção da igualdade de gênero, raça 
e etnia no Plano Plurianual 2008-2011, por meio do 
enunciado do seu quarto objetivo estratégico: “Forta-
lecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e 
etnia e a cidadania com transparência, diálogo social 
e garantia dos direitos humanos”.

Implementar políticas que se chocam, cotidia-
namente, com a cultura dominante não é tarefa fácil e 
muito menos para ser enfrentada de maneira exclusiva 
por qualquer das esferas governamentais e de poder. 
É necessária participação articulada e permanente de 
todos os atores sociais envolvidos.

O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 
(PNPM), que se encontra em sua segunda versão, é 
um poderoso instrumento no processo de incorporação 
da agenda de gêneros no âmbito das políticas públicas 
do governo federal. Por meio dele, ações relativas ao 
avanço dos direitos das mulheres foram incorporadas 
nas políticas e programas desenvolvidos nos diferen-
tes ministérios.

Em 2004, através de um processo inédito de di-
álogo entre governo e sociedade civil, realizou-se a I 
Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. 
As suas etapas municipais e estaduais envolveram 
diferentemente mais de 120 mil mulheres em todas 
as regiões do país.

Em 2007, envolvendo 200 mil mulheres em todo 
Brasil, realizou-se a II Conferência Nacional de Políti-
cas para as Mulheres. O II Plano Nacional de Políticas 
para as Mulheres é hoje um instrumento orientador 
para o enfrentamento às desigualdades entre homens 
e mulheres no Brasil.

A diversidade que caracteriza as mulheres bra-
sileiras demanda intervenção que considerem as es-
pecificidades e necessidades de cada grupo social. 
Historicamente, a intersecção de características como 
sexo, raça/etnia, região de origem, orientação sexual, 
entre outras, contribui para criar situações de maior ou 
menor vulnerabilidade no acesso aos serviços oferta-
dos pelo Estado e no usufruto dos direitos constitucio-
nalmente assegurados.

Oito anos de mudanças e conquistas para as 
brasileiras 

– Desigualdade de renda entre mulheres e homens 
começa a ficar menor no Brasil. Entre 2004 e 
2008 houve crescimento de 14,5% nos rendimen-
tos reais femininos e de 12,4% dos masculinos. 
Mudança decorre principalmente de dois fatores: 
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a política de valorização do salário mínimo e as 
políticas sociais de transferência de renda.

– Bolsa Família, o principal programa de transferência 
de renda para combate à miséria e a pobreza 
no país tem 53% de mulheres entre os atendi-
dos e 93% das responsáveis preferenciais pelo 
recebimento do benefício. Mais poder de deci-
são na hora de comprar reforça a segurança 
alimentar das famílias e também a autoestima 
das mulheres.

– Pedreiras, ceramistas, pintoras, encanadoras, azu-
lejistas, eletricistas são algumas das formações 
obtidas nos cursos de capacitação do Programa 
Mulheres Construindo Autonomia na Constru-
ção Civil. Desenvolvido pela SPM em parceria 
com governos municipais e estaduais, tem como 
meta inicial a formação de 2.670 mulheres em 
quatro estados (BA, RS, SP e RJ) até 2011. As 
atividades já começaram. Em junho de 2009, no 
Rio de Janeiro, 150 mulheres das comunidades 
do Morro da Formiga, Vila Paciência e Kelson se 
inscreveram para participar da iniciativa.

– Investimentos em habitação, saneamento e infra-
estrutura realizados no país nos últimos anos 
têm impacto direto na melhoria da vida de toda 
a população do país e beneficia, em particular, 
as mulheres, que passam a dispor de melhores 
condições para o desempenho de suas tarefas 
cotidianas e de mais tempo para cuidar de si 
mesmas. Na avaliação da SPM, destacam-se 
neste aspecto os programas de eletrificação 
construção de cisternas e de habitação.

– Outras iniciativas com impacto na inclusão social e 
também BA melhoria da qualidade de vida das 
brasileiras são o Programa Minha Casa, Minha 
Vida e a expansão do crédito para pessoas que 
nunca tiveram conta bancária ou acesso aos 
caixas eletrônicos. Hoje, mais de um terço dos 
financiamentos habitacionais são destinados às 
mulheres e elas passam a ser também signatá-
rias de 40% dos contratos de crédito imobiliário 
da Caixa Econômica Federal.

– O programa Brasil Alfabetizado tem entre seus ins-
critos, desde 2005, 57% de mulheres. Outra ação 
importante foi a sanção do Programa Empresa 
Cidadã, que amplia a licença maternidade para 
seis meses. Benefício implantado para todas as 
servidoras federais.

– A violência contra a mulher foi enfrentada pelo go-
verno Lula e encarada como problema de Estado: 
aprovação da Lei Maria da Penha (13.340/2006), 
criação do Ligue 180 (Central de Atendimento a 
Mulher) e implantação do Pacto nacional de En-

frentamento à Violência contra a Mulher. Neste 
ano, o investimento será de mais de um bilhão 
de reais na Rede Nacional de Atendimento às 
Mulheres Vítimas de Violência.
Mais de um milhão de documentos emitidos, em 

2.091 mutirões de documentação realizadas até 2009. 
Com documentos, mais de 550 mil mulheres do meio 
rural passaram a ter acesso às políticas públicas do 
governo.

35.697 contratos de financiamento, representan-
do mais de R$247 milhões para mulheres agricultoras 
de unidades familiares (Pronaf Mulher), entre 2003 e 
2008. Avanço de 24,1% para 55,8% no índice de mu-
lheres titulares de lotes da reforma agrária, entre 2003 
e 2007. Aumento de 13,6% em 2003 para 23% em 2007 
do total de mulheres chefes de família em relação ao 
total de beneficiários da reforma agrária.

Um governo bom é aquele que se volta para os 
principais interesses de sua população globalmente. No 
caso das mulheres, será fundamental manter a conti-
nuidade da evolução das conquistas que alcançamos 
com o governo Lula. E ainda podemos ter o gostinho 
delicioso de superação do preconceito elegendo uma 
mulher, Dilma Rousseff, como nossa presidenta.

*Texto preparado a partir da publicação “Com Todas as Mulheres, 
Por Todos os Seus Direitos”, da Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres.

Fernanda Estima é jornalista e militante feminista.

LISTA DAS MULHERES ATUALMENTE NO PODER 
(17)

Julia Gillard (premiê da Austrália desde 2010)

Cristina Kirchner (presidente argentina desde 2007)

Sheikh Hasina (premiê de Bangladesh pela 2ª vez, 
desde 2009)

Laura Chinchilla (presidente da Costa Rica desde 
2010)

Jadranka Kosor (premiê da Croácia desde 2009)

Tarja Halonen (presidente da Finlândia desde 2000)

Mari Kiviniemi (premiê da Finlândia desde 2010)

Angela Merkel (chanceler alemã desde 2005)

Johanna Sigurdardottir (premiê da Islândia desde 
2009)

Pratibha Devisingh Patil (presidente da Índia desde 
2007)

Mary McAleese (presidente da Irlanda reeleita em 
2004)
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Roza Otunbayeva (presidente interina do Quirguistão 
desde 2010)

Ellen Johnson Sirleaf (presidente da Libéria desde 
2006)

Dalia Grybauskaitè (presidente da Lituânia desde 
2009)

Iveta Radicová (premiê da Eslováquia desde 2010)

Doris Leuthard (presidente da Suíça desde 2010)

Kamla Persad-Bissessar (premiê de Trinidad e Toba-
go desde 2010)

Fonte: Portal de O Globo, 31 de outubro de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Meus cumprimentos, Senadora Fátima Cleide. 
Pode saber que eu assino embaixo do seu pronun-
ciamento.

Antes de chamar o próximo orador, eu tomo a 
liberdade de ler, da tribuna do Senado, uma nota de 
pesar que eu recebi neste momento da Feasapeb, pelo 
falecimento de Gilson Costa de Oliveira.

A Federação das Associações de Aposentados e 
Pensionistas Idosos da Bahia manifesta sua dor com a 
perda do grande líder do segmento dos aposentados 
e pensionistas idosos da Bahia.

Gilson Costa dedicou a maior parte da sua 
vida ao movimento e luta pela conquista de direitos 
desses segmentos, com ações, ideais, criativida-
de e mobilizações permanentes. Cabe a todos nós 
manter viva sua lembrança, cumprindo a missão que 
essa luta exige de cada um de nós que dedicamos 
nosso cotidiano de vida à defesa dos aposentados 
e pensionistas.

Dar continuidade a esse trabalho é garantia do 
fortalecimento do movimento no Estado e no Brasil. 
Sentiremos saudades. O Movimento sofrerá com mais 
essa voz que se cala. À sua família, a nossa solida-
riedade e pesar.

Gilson Costa, um dos fundadores da Cobap, fa-
leceu nesta sexta-feira.

Depois eu encaminharei, no momento adequado, 
um voto de pesar à família. 

Passamos, de imediato, a palavra, como orador 
inscrito, ao Senador Eduardo Suplicy.

Cumprimentamos os alunos que nos visitam, 
neste momento, do 7º ao 9º ano, do Centro Educa-
cional Fundamental nº 103, de Santa Maria, Brasília. 
Sejam bem-vindos.

Está nesta tribuna, neste momento, o Senador 
Suplicy, que vai honrar todos nós com a sua palavra.

Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) 

– Querido Presidente, Senador Paulo Paim, que tão 
bem tem representado o povo gaúcho e o povo brasi-
leiro. Cumprimento aos estudantes e professores da 
escola de Santa Maria.

Mas eu gostaria, Sr. Presidente, de ler aqui uma 
carta, que escrevi há pouco, na viagem de São Paulo 
a Brasília, aos queridos Excelentíssimo Senhor Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva e Exmª Srª Presidente 
eleita, Dilma Rousseff:

Ofício nº 1.367/2010 

Brasília, 8 de novembro de 2010

Excelentíssimo Senhor
Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente da República
Excelentíssima Senhora
Dilma Vana Rousseff
Presidenta Eleita

Aos cuidados dos senhores
Gilberto Carvalho, Cézar Alvarez, Giles Car-

riconde Azevedo e Deputado Antônio Palocci
Meus cumprimentos pela bela e extraor-

dinária vitória obtida, em 31 de outubro, com 
56% dos votos dos eleitores brasileiros. Meus 
parabéns também pelos pronunciamentos e 
entrevistas em que ambos ressaltaram a erra-
dicação da miséria e da pobreza absoluta, nos 
próximos quatro anos, como objetivo maior a 
ser alcançado, em continuação ao bem-suce-
dido esforço realizado desde 2003.

Foi muito positivo que Vossa Excelência, 
Presidenta Dilma Rousseff, tenha convidado 
Ana Maria de Castro, filha de Josué de Castro 
para estar presente no Teatro dos Bancários 
em Brasília, em 28 de outubro, por ocasião 
do lançamento de seu Programa de Desen-
volvimento Social, ao firmar seus objetivos 
primordiais. A filha de Josué de Castro ali es-
tava para apoiá-la, porque V. Exa. compreende 
muito bem o que ele diagnosticou: que a fome 
e a miséria decorriam de como alguns homens 
agiam para que outros homens passassem 
fome e vivessem na pobreza absoluta, mas 
que seria perfeitamente possível a sociedade 
humana se organizar para que não houvesse 
mais fome e miséria.

Em 23 de março de 1956, da tribuna da 
Câmara dos Deputados, o então deputado 
federal Josué de Castro, em pronunciamen-
to sobre os desníveis de renda, disse: “Eu 
defendo a necessidade de darmos o mínimo 
a cada um, de acordo com o direito que têm 
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todos os brasileiros de ter o mínimo para sua 
sobrevivência”.

Portanto, há 47 anos Josué de Castro 
foi um dos precursores dos passos que vêm 
sendo dados pelo Programa Bolsa Família e 
que serão passos dados pela Renda Básica 
de Cidadania – RBC de forma mais efetiva, 
conforme preconiza a Lei 10.835/2004, apro-
vada por consenso de todos os partidos no 
Congresso Nacional e que V.Exa., Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou em 8 de 
janeiro de 2004. 

Naquele dia V. Exa. recebeu do maior 
economista brasileiro Celso Furtado, outro pre-
cursor da RBC, a seguinte mensagem: “Neste 
momento em que Vossa Excelência sanciona 
a Lei da Renda Básica de Cidadania, quero 
expressar-lhe minha convicção de que, com 
esta medida, nosso país se coloca na van-
guarda daqueles que lutam pela construção 
de uma sociedade mais solidária. Com frequ-
ência o Brasil foi referido como um dos últimos 
a abolir o trabalho escravo. Agora, com esse 
ato (...) o Brasil será referido como o primeiro 
que institui um sistema de solidariedade tão 
abrangente e, ademais, aprovado pelos repre-
sentantes do seu povo.”

Gostaria de lhes propor, Senhor Presi-
dente, Senhora Presidenta, que possam, neste 
período de conclusão do presente governo e 
de transição do novo governo, ser definidos 
os passos previstos na Lei 10.835/2004 para 
a instituição por etapas, a critério do Poder 
Executivo, começando pelos mais necessita-
dos como o faz o Bolsa Família até que, em 
breve, todos os residentes no Brasil venham 
a receber a RBC.

Será perfeitamente possível mobilizar 
as inúmeras pessoas no Brasil, no Ministé-
rio da Fazenda, do Planejamento, do Desen-
volvimento Social e Combate à Pobreza, da 
Previdência, do Trabalho, do IPEA, do meio 
universitário, como os que em julho último par-
ticiparam do 13º Congresso Internacional da 
Basic Income Earth Network – BIEN, a exem-
plo de Nelson Barbosa – que tem estudado 
o parecer sobre o PL 7430/2006 que cria o 
Fundo Brasil de Cidadania, que financiará a 
RBC, aprovado pelo Senado Federal e trami-
ta na Câmara dos Deputados, onde o relator, 
Deputado Ciro Gomes, aguarda o parecer do 
Ministério da Fazenda – Lúcia Modesto, Lena 
Lavinas, Jorge Abrahão, Paul Singer, Célia 

Lessa Kerstenetzky, Márcio Pochmann, João 
Sabóia, Ladislau Dowbor, Fábio Waltenberg, 
Maria Carmelita Yazbek, Maria Ozanira Silva 
e Silva, Ana Fonseca, Marcelo Neri e dezenas 
de outros para colaborarem nesta tarefa. Os 
principais economistas dirigentes da BIEN que 
estiveram com V. Exa., Presidente Lula, em 29 
de junho último em São Paulo, estão dispostos 
a contribuir. Dentre eles, Philippe Van Parijs, 
Claus Offe, Guy Standing, Karl Widerquist, Da-
vid Casassas, Ingrid Van Niekerk, Pablo Yanes. 
Fossem vivos alguns dos maiores economistas, 
alguns laureados com o Nobel, como James 
Tobin, James Edward Meade, John Kenneth 
Galbraith que propugnaram pela idéia, também 
estariam dispostos a colaborar.

Certamente a instituição da RBC – ao 
lado da universalização das boas oportuni-
dades de educação para todos os meninos e 
meninas, para todos os jovens, e para adul-
tos que não obtiveram boas oportunidades de 
educação quando jovens – contribuirá de for-
ma eficaz para que o objetivo maior expresso 
pela Presidenta Dilma Rousseff que 100% da 
população pobre seja plenamente atingida, 
com todas as vantagens preconizadas pelos 
que advogam a RBC, torne-se uma realidade 
o quanto antes.

Quero colaborar para que entrem na his-
tória como os presidentes que instituíram a 
renda básica de cidadania.

Respeitosamente, o abraço amigo.– Se-
nador Eduardo Suplicy.

É essa a comunicação que hoje quis transmitir 
desta tribuna, ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 
à Presidenta eleita Dilma Rousseff, desejando a ambos 
que possam ter uma viagem de excelentes resultados 
em Seul, capital da Coréia do Sul, onde estarão se reu-
nindo com os Chefes de Estado do G-20. É importante 
que o Presidente Lula tenha convidado a Presidenta 
eleita, com esse extraordinário respaldo do povo, para 
ali, já como nossa futura Presidenta, colaborar com o 
Presidente Lula nos passos de coordenação que pas-
sarão a tomar junto com os demais Chefes de Estado, 
sobretudo para superar os problemas que ameaçam o 
melhor desenvolvimento sustentável de todas as eco-
nomias de cada país deste planeta.

Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Cumprimento o Senador Suplicy pelo seu pro-
nunciamento sempre brilhante.

Senador Simon, V. Exª está ao meu lado, e é 
com muita alegria que quero registrar a presença dos 
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nossos convidados aqui na galeria, advogados e gra-
duados do Conselho Federal da OAB. Uma salva de 
palmas aos senhores. (Palmas.)

Passamos a palavra ao Sr. Senador, meu colega 
quando fui Deputado Federal também, João Faustino.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senado-
res, ocupo esta tribuna hoje à tarde para me associar 
às preocupações e diria mesmo até à indignação que 
toma conta dos setores da vida brasileira quando se 
fala em recriação da CPMF. 

Como se não bastasse, senhoras e senhores, o 
escorchante percentual que se cobra de impostos dos 
servidores públicos, daqueles que produzem neste 
País, a carga tributária brasileira é uma das maiores do 
mundo: 25% do que se produz neste País, 25% desse 
contingente financeiro que se recebe de salários, con-
tribuições e remuneração se destinam a pagamento de 
impostos. Isso para não se falar, estimado e querido 
amigo Senador Gilvam Borges, na cobrança indevida 
e inadequada dos inativos e pensionistas, daqueles 
que recebem pela inatividade e pela aposentadoria 
após anos e anos de serviços prestados ao País, aos 
diversos setores, sejam públicos ou privados.

O Governo arrecadou e confiscou um salário por 
ano dos 12 salários, ou dos 13 se incluirmos o décimo 
terceiro salário, que é uma gratificação natalina, dos 12 
salários a que o servidor aposentado ou o trabalhador 
aposentado faz jus. Um desses salários foi confiscado 
pelo Governo a título de tributo, de contribuição para 
a Previdência Social. O que significa dizer que o apo-
sentado, que recebia 12 salários, passou a receber 
apenas 11 salários no decorrer do ano. 

A Folha de S.Paulo, em matéria publicada no 
dia de ontem, traz dados que nos preocupam. Falar 
em receita de CPMF quando o Tesouro Nacional ar-
recadou, após a recusa da CPMF por este Senado 
Federal, em noite memorável, em madrugada ines-
quecível, arrecadou duas vezes o valor da CPMF, e 
nada, absolutamente nada foi destinado para a saúde 
pública do País.

No meu entendimento, em vez de se cobrar, e se 
recompor, e se restaurar a CPMF, o Governo tem é que 
arrecadar bem e gastar bem os recursos arrecadados. 
O Governo precisa deixar de ser perdulário, gastar mal.. 
E o momento é oportuno, Senador Mão Santa. 

Por que o momento é oportuno? É oportuno por-
que se instalará, a partir de 1º de janeiro do próximo 
ano, portanto daqui a sessenta dias, menos do que 
isso, um novo governo, uma nova estrutura de poder, 
uma nova Presidenta da República tomará posse. E por 
que não cancelar metade dos cargos comissionados 

que foram criados no decorrer dos últimos anos? Eu, 
por exemplo, exerci uma função no Governo Fernan-
do Henrique Cardoso, no seu último governo, e tinha 
no meu gabinete oito funcionários, e cumpri todas as 
minhas atribuições e todas as minhas responsabili-
dades. Pois bem. Hoje, no mesmo órgão estão 120 
servidores. Significa que com oito se fazia o que hoje 
é feito com 120 servidores.

O Brasil precisa enxugar a sua máquina gestora, 
extinguir ministérios, extinguir cargos comissionados, 
e não pensar em ampliar a carga tributária, já insu-
portável. 

Pois bem, a Folha de S.Paulo publica em sua edi-
ção de sábado todos os números sobre o crescimento 
da arrecadação do Poder central. É algo surpreenden-
te como a União arrecadou nesses últimos anos, sem 
a CPMF, sem que fosse necessário instituir um novo 
imposto ou cobrar impostos além dos que já estão in-
corporados ao sacrifício do povo brasileiro.

Porém, eu queria apenas ler, Sr. Presidente, o ar-
tigo escrito na Folha de S.Paulo, publicado no dia de 
ontem, pelo jornalista Élio Gáspari. Intitula-se “Dilma 
ampara um lance de estelionato”. Por que estelionato? 
Porque em todos os momentos em que ela foi aborda-
da como candidata a Presidente da República, quando 
se perquiria e se procurava saber a opinião da futura 
Presidente sobre impostos, ela, de forma peremptória, 
dizia: “No meu governo não haverá aumento de tribu-
tos. No meu governo não se ampliará aquilo que é já 
exorbitante no cenário econômico brasileiro, que é a 
cobrança de tributos”.

Diz o editorialista da Folha de S.Paulo o seguin-
te:

Durou exatamente três dias a lorota da 
redução da carga tributária propagada pelo 
governo e pela oposição durante a campa-
nha eleitoral.

Foram três dias de ampla divulgação so-
bre a redução da carga tributária brasileira.

Continua o artigo:

Dilma Rousseff foi eleita no domingo e, 
na quarta-feira, docemente constrangida, dis-
se que ‘tenho visto uma mobilização dos go-
vernadores’ para recriar o imposto do cheque, 
a falecida CPMF, derrubada pelo Congresso 
Nacional em 2007.

Se ela acreditava no que dizia quando pedia votos, 
anunciaria sua disposição de barrar a criação de um 
novo imposto. No entanto, disse assim: ‘Não pretendo 
enviar ao Congresso a recomposição da CPMF, mas 
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não posso afirmar... Este País vai ser objeto de um 
processo de negociação com os governadores’.

Quando o repórter insistiu, ela se aborreceu: ‘Con-
sidero que essa pergunta já está respondida’.

Quem entendeu a resposta ganha uma viagem 
a Cuba. A ‘mobilização’ vem pelo menos de 13 dos 27 
governadores, inclusive – para estranheza nossa – do 
tucano Antonio Anastásia.

Nenhum deles, nem ela, teve a honestidade de 
defender a posição durante a campanha. Tentar em-
purrar a recriação da CPMF como coisa dos governa-
dores é uma ofensa à inteligência do eleitorado que 
deu 55 milhões de votos à Drª Rousseff.

Se ela começa o governo com tamanha passivi-
dade, vem coisa pior por ai. É preferível supor que a 
doutora soubesse da iniciativa, concordando com ela, 
desde que as cartas rolassem por baixo da mesa.

Dilma aceitou a enganação e perfilhará a res-
surreição de um imposto derrubado pelo Congresso. 
Pior: um imposto em cascata, pois uma transação que 
envolve cinco cheques será taxada cinco vezes com 
a alíquota de 0,1%.

O apoio de Anastasia e a bancada do silencio 
confirmam que o PSDB é capaz de tudo, menos de 
fazer oposição. Afinal, a CPMF foi criada e desvirtuada 
pela ekipeconômica tucana. 

Eu queria apenas dizer que o PSDB está fazendo 
oposição, tanto que este discurso é de contestação ao 
anúncio de um possível aumento na carga tributária 
brasileira.

Senador Mozarildo Cavalcanti, com prazer, con-
cedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Eu 
quero não aduzir muita coisa ao pronunciamento de 
V. Exª, mas dizer uma coisa que realmente me deixa 
pasmo. Eu participei bastante da discussão a respeito 
da CPMF tanto na Comissão quanto aqui, no plená-
rio. Eu me posicionei, como médico, claramente, con-
tra esse imposto. Primeiro porque... Estou falando da 
CPMF antiga. Nem sei se essa CPMF de que estão 
falando tem semelhança com ela, porque, na verdade, 
quando a CPMF foi implantada, a defesa dela era muito 
forte, porque era recolher dinheiro de movimentação 
financeira, portanto de quem tinha conta bancária, 
para aplicar na saúde. O que vimos ao longo do tem-
po? Vimos que esse dinheiro servia para fazer caixa, 
isto é, superávit primário do Governo Federal, vimos 
que depois se acrescentou também dinheiro para a 
seguridade social, aí incluindo o bolsa-família... Então, 
na verdade, a CPMF foi completamente desvirtuada, 
mutilada e, portanto, como disse V. Exª, serviu para 
encarecer até o pão do pobre, o arroz do pobre. Por 
quê? Porque, como disse V. Exª, era um pagamento em 

cascata. Quer dizer, quando o consumidor comprava o 
trigo, pagava CPMF, quando se pagava o transporte, 
pagava-se a CPMF, e a panificadora, ao final, também 
cobrava CPMF, embutida no preço do pãozinho. Assim, 
ara aquele pobre que não tinha conta bancária ou que 
não recebia aquele valor e ficava isento, tinha a ilusão 
de não estar pagando o imposto, mas estava. Então, 
eu entendo que não é preciso novo imposto para a 
saúde, não – estou falando como médico –, bastan-
do aprovar a Emenda nº 29, que está na Câmara há 
muito tempo.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – É essa 
a proposta.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Há 
muito tempo que está lá. Então, eu fico assim admi-
rado de ver governadores... Lógico que o governador, 
quanto mais dinheiro tiver, mais quer. É importante. 
Mas pensar que a saída para ter boa saúde é criar 
novo imposto eu acho temerário. Não quero discutir 
teses, mas, sim, o princípio de que o que nós vimos 
na CPMF não foi útil para a saúde. Posso até fazer 
uma redundância dizendo que não foi salutar para a 
saúde. O que é preciso na Saúde é realmente uma ad-
ministração séria, é não roubar na área da Saúde. No 
meu Estado, por exemplo, roubaram até de remédio, 
Senador. Só de uma transação lá, foram R$6 milhões. 
Assim, não tem CPMF que dê jeito. E isso se repete 
pelo Brasil afora. Agora, por que não olhamos os bons 
exemplos? Vamos ver aqui o exemplo de um hospital 
público, administrado direito, que não precisa, portanto, 
de CPMF, e que está funcionando muito bem, que é o 
Hospital Sarah Kubitschek. Por quê? Porque é admi-
nistrado com seriedade. E ele não cobra de ninguém. 
Ele atende pelo SUS e recebe recursos de emendas 
do Orçamento. E por que não se pode manter a mesma 
coisa nos Estados? Então, eu quero aqui, sem fechar 
questão, manifestar que não se pode, como colocou V. 
Exª, agora, depois da eleição, vir com essa tergiversa-
ção de que “ah, mas o Congresso pode aprovar uma 
emenda constitucional e criar o imposto de novo”. Va-
mos, portanto, primeiro aprovar a Emenda nº 29, que 
define percentuais a serem aplicados na saúde e vamos 
pedir que a Controladoria-Geral da União, o Tribunal de 
Contas da União fiscalize a correta aplicação desses 
recursos. Duvido que falte dinheiro para a saúde.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Agrade-
ço a V. Exª. Enriquece o meu discurso, contribui para 
uma discussão mais ampla sobre esse tema. 

Agora, a verdade, Senador Mozarildo, é que não 
podemos, por hipótese alguma, aprovar ampliação de 
carga tributária quando o Brasil já sofre, os brasileiros 
já sofrem com a monumental carga tributária que é 
imposta ao povo brasileiro. 
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Agora, entendo que cinco providências precisam 
ser tomadas para que o problema da saúde venha a 
ser atenuado, resolvido:

Primeiro, a Emenda nº 29, como V. Exª lembra 
muito bem. Com a Emenda nº 29, vamos ter defini-
das as responsabilidades da União, que não se sabe 
ainda quais são. Vamos ter as responsabilidades dos 
Estados também bem definidas e as responsabilida-
des dos Municípios, com recursos devidamente qua-
lificados e alocados.

Depois, é preciso, como V. Exª levantou, avalia-
ção da gestão dos hospitais e do sistema de saúde. 
V. Exª lembrou aqui o Sarah. Eu lembraria as Santas 
Casas, muito bem gerenciadas. Atendem ao SUS, 
como qualquer outro hospital público. Lembraria tam-
bém inúmeros outros hospitais espalhados pelo Brasil 
que são referência de competência, de administração 
e de gestão.

O terceiro tema é o Governo gastar menos. O 
Governo é perdulário. O Governo gasta desbragada-
mente. O Governo não tem critérios para os gastos 
públicos: aumento da folha de pagamento, aumento 
do custeio, aumento de ministérios, aumento de car-
gos comissionados e aumentos e aumentos de custos. 
Nunca redução e economia.

O quarto item, Senador, é uma discussão. Há 
que se resolver o problema da saúde pública brasilei-
ra. Criando um novo imposto? No meu entendimento, 
não. Temos mecanismos que podem muito bem bus-
car as soluções de que o Brasil precisa no campo da 
saúde.

Por fim, quero agradecer a V. Exª o aparte e dizer 
que estamos aqui, apesar de por pouco tempo mais, 
mas estaremos defendendo esse princípio fundamen-
tal. Aumento de imposto não dá mais! Temos de cuidar 
de resolver os nossos problemas com administrações 
devidamente qualificadas e competentes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. João Fausti-
no o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – De-
pois do brilhante pronunciamento do Senador Faustino 
sobre gastos do Governo e sacrifício do povo em pagar 
impostos, convidamos a Senadora Marisa Serrano, do 
PSDB do Estado de Mato Grosso do Sul.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Obrigada, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res. Mais uma vez, Sr. Presidente, milhares de jovens 
brasileiros se veem às voltas com os incidentes e as 

incertezas do Exame Nacional de Cursos do Ensino 
Médio, o Enem.

Desastroso e lamentável são apenas alguns dos 
adjetivos que podem ser usados para qualificar os fatos 
que rondaram as salas nas quais estudantes de todo 
o Brasil se surpreendiam ao encontrar problemas nas 
questões e erros nas folhas de respostas das provas 
realizadas nesse último sábado.

A mais recente edição do Enem é novamente 
marcada por muita confusão e desorganização, a pon-
to de a Defensoria Pública da União recomendar ao 
MEC anulação do primeiro dia do exame e sua nova 
aplicação.

Já o Inep, segundo o seu Presidente Joaquim 
José Soares Neto, não vê necessidade de anular a 
prova, uma vez que o Instituto teria agido de forma 
rápida e precisa, segundo ele.

Ocorre, Sr. Soares Neto, que estamos vendo a 
todo instante relatos de milhares de estudantes questio-
nando essa tal precisão. Era para responder o gabarito 
de trás para a frente ou seguir a ordem numérica? Eu 
imagino aqui a angústia desses jovens, em todo o País, 
que levaram anos se preparando para fazer uma prova 
e encontrarem erros inconcebíveis como esses.

O fato é que agora a Gráfica Donnelley Moore as-
sume a responsabilidade sobre o erro da prova amarela 
e os custos de uma nova reimpressão e aplicação do 
Exame. Mas, atenção, essa nova reaplicação do Exa-
me seria só para dois mil estudantes que, segundo o 
Inep, teriam sido prejudicados.

Será que, dos 3,5 milhões que participaram da 
seleção, apenas dois mil teriam sido prejudicados? 
Se um único estudante tivesse sido prejudicado, já 
seria muito.

Eu não sei, Senador João Faustino, se eu estou 
sendo radical. Pode até ser. Mas é porque, infelizmen-
te, mais uma vez, voltamos a falar das trapalhadas 
do Enem. Fico me perguntando: por que isso está 
acontecendo com uma ideia que é boa? Será que é 
porque as pessoas selecionadas para fazer com que 
esse exame chegasse a todos os rincões deste País, 
para fazer com que essa boa ideia se tornasse reali-
dade não estão preparadas para fazê-lo? Em outras 
palavras: será por incompetência, excesso de centra-
lização, falta de revisão e de fiscalização?

O fato é que, se não for decidida a aplicação das 
provas novamente para todos os estudantes, sempre 
haverá alguém, na Justiça, questionando o Enem 2010. 
Alguém vai entrar na Justiça, sempre será questiona-
do. O fato é que as universidades serão prejudicadas 
no início de seus anos letivos, até que essa celeuma 
seja resolvida. O fato é que novamente o Enem cai no 
descrédito de milhões de jovens que passaram meses, 
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até um ano, estudando para entrar na tão sonhada 
universidade pública e de qualidade.

Eu digo isso, Senador João Faustino, porque, 
ano passado, eu já vim falar do Enem, das mesmas 
trapalhadas. E eu fico imaginando até que é falta de 
logística. A questão é sempre o problema de gráfica, 
é o problema da aplicação das provas, é o problema 
do local das provas, é o problema de troca de salas de 
aula. O que significa que a logística do Enem não é bem 
feita, não é bem organizada, não há boa fiscalização. 
E é isso que me faz pensar e desacreditar numa ideia 
que realmente é boa para todo o País.

Com a palavra, Senador João. 
O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senadora 

Marisa Serrano, traz V. Exª, nesta tarde, à Casa um 
tema que hoje toma conta de todo o noticiário brasi-
leiro e que afetou direta ou indiretamente a vida das 
famílias do nosso País. Com o Enem, se gerou uma 
expectativa junto à juventude, uma expectativa do sonho 
distante da universidade particular ou da universidade 
pública, da frequência a cursos de referência. Criou-se 
uma grande expectativa. No entanto, o Enem é uma 
enrascada interminável. Ano passado, eram os proble-
mas da falsificação das provas, da gráfica que ninguém 
sabia quem havia credenciado; no outro momento, o 
transporte das provas; agora, é o gabarito, que eu não 
confere com as respostas. Olhe, eu não quero aqui ser 
pessimista com relação a esse quadro, mas imagine 
se a Justiça anular o exame que foi feito agora neste 
final de semana. Imagine! Diante de tanta denúncia, 
de tanta irregularidade, se chegar à Justiça... Vários 
alunos foram prejudicados. O Presidente do Inep disse: 
“se foram prejudicados, requeiram”. Aí vem a burocra-
cia interminável do Brasil. Vai o estudante requerer a 
quem? A alguém que está de plantão ninguém sabe 
onde. Imagine o que vai acontecer com as universida-
des, com os estudantes, com a vida deste País se a 
Justiça determinar a anulação dessas provas e uma 
nova logística se fizer necessária para se fazer uma 
nova prova. V. Exª traz um tema que merece a nossa 
reflexão, a reflexão do Governo e a reflexão do País 
inteiro, sobre a amostra da ineficiência de um setor 
público da vida brasileira. Muito obrigado.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Prin-
cipalmente – antes de passar a palavra ao Senador 
Mozarildo – no setor público da vida brasileira, como 
V. Exª disse, que é prioritário ou que deveria ser priori-
tário. Sem educação, não há desenvolvimento, não há 
como o País crescer. “Ah, estamos entre os mais ricos 
do mundo!” Ótimo, maravilhoso, mas, se a população 
for pobre e inculta, estamos com um país que não me-
rece ser chamado de país de Primeiro Mundo.

Senador Mozarildo.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nadora Marisa, V. Exª, como professora, tem toda a 
credibilidade para falar sobre esse tema e tem até a 
obrigação de fazê-lo. Falei de credibilidade, e o que 
falta agora para o Enem é justamente ter credibilidade. 
Todos nós estamos de acordo com o fato de que foi 
uma grande invenção e uma grande medida, tomada 
inclusive no Governo Fernando Henrique Cardoso, que 
o atual Governo procurou melhorar. Até dei um exem-
plo, quando fiz um aparte ao Senador Papaléo – como 
médico, sempre tendo a raciocinar como médico: se 
há um bom remédio para uma doença, mas, quando 
se começa a aplicar, ocorrem efeitos colaterais em 
vários eventos, há que se repensar o uso desse me-
dicamento ou adaptar para a dose adequada. O que 
acontece no caso do Enem? Vários fatos, anos suces-
sivos. O que fico preocupado é que a defesa passa a 
ser apaixonada. Por exemplo, a primeira coisa que um 
médico tem de fazer quando vê um insucesso de uma 
terapêutica é corrigir aquela terapêutica. No caso aí, 
parece que não querem; o Enem é intocável. As uni-
versidades não acreditam mais na qualidade das pro-
vas nem na forma de se levar a aplicação. Os alunos 
ficam também sem nenhum tipo de fé de que de fato 
aquilo seja uma coisa correta, isenta e de que eles não 
tenham prejuízo. É lamentável. Um instrumento que 
poderia ser extremamente válido, principalmente para 
beneficiar aqueles mais carentes, como diz V. Exª, que 
não podem pagar um cursinho pré-vestibular, etc. Fica 
esse instrumento prejudicado por falta de seriedade 
na elaboração das provas, seriedade na guarda das 
provas e seriedade na hora da execução. Então, é a 
hora – quero convidar V. Exª, aliás, pedir a V. Exª que 
encabece isso – de requerermos audiências públicas 
na Comissão de Educação, ouvindo o Ministro, ouvin-
do o Inep, ouvindo todo mundo, ouvindo reitores das 
universidades, ouvindo entidades representativa dos 
estudantes. Temos de encontrar um caminho que sig-
nifique dignidade para quem realmente faz essa prova 
e acredita que esse seja um caminho válido para se 
obter um aproveitamento bom.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – É 
verdade, Senador Mozarildo, V. Exª falou na transpa-
rência, na isenção, na seriedade, e é isso que está 
faltando para que o estudante brasileiro possa ir fazer 
uma prova que é tão vital para a sua formação e para 
o seu futuro com tranquilidade, principalmente porque 
é jovem, principalmente porque é adolescente e tem 
dificuldade, às vezes, de controlar sua ansiedade. Os 
mais idosos controlam essa ansiedade, mas a juven-
tude tem mais dificuldade. Imagem a angústia de fazer 
uma prova, de sentir o momento, não compreender o 
que está acontecendo e nem sempre ter recebido as 
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informações necessárias para resolver o problema por 
que está passando.

Mas V. Exª falou justamente na qualidade. E nes-
se ponto, Senador Mozarildo, há uma outra questão 
que desejo trazer.

Quero falar sobre o desempenho do Brasil no 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), da ONU, 
que saiu na semana passada. O nosso País ocupa a 
posição de número 73 entre os 169 países estudados. 
Porém, quando o indicador leva em consideração a de-
sigualdade na distribuição de renda, educação e saú-
de, o País perde mais de um quarto da sua pontuação. 
Quando o indicação é educação, o Brasil cai para 102º 
no ranking, com 7,2 anos de estudo por média.

Desde a gestão Fernando Henrique Cardoso, 
conseguimos chegar à marca histórica de termos qua-
se toda criança na escola. Chegamos aí à marca de 
92% de todas as crianças na escola, no nível funda-
mental.

Se considerarmos que, antes da Constituição de 
1988, uma parcela pequena da população era contem-
plada com acesso à escola pública, a universalização 
do ensino foi uma grande conquista para todos os bra-
sileiros. Sabemos, no entanto, que ainda há carência 
de vagas na rede estatal de ensino. O que nos faz 
lamentar mais é que, ao longo dos últimos oito anos, 
parece que não houve investimento na qualidade da 
educação – e aqui quero falar de qualidade mesmo, 
com letras maiúsculas.

Um levantamento da ONG Todos Pela Educa-
ção – uma ONG conhecida e respeitada no Brasil –, 
baseado em dados da Prova Brasil 2008, afirmava 
que apenas 25% dos alunos que chegam à 4ª série 
do Ensino Fundamental aprenderam matemática em 
níveis mínimos esperados. Apenas 25% dos alunos da 
4ª série conhecem o mínimo de matemática. Pior: dos 
que chegam à 8ª série, aqueles que estão terminando 
o Ensino Fundamental – agora há o 9º ano, mas an-
tes havia só até a 8ª série –, apenas 14% aprendem a 
disciplina. O que são 14% do alunado que está saindo 
do Ensino Fundamental? Só 14% sabem matemática! 
Isso é um desprestígio e um desalento para o País. 
Já entre os alunos do 3º ano do Ensino Médio – que 
estão indo para as universidades, estão chegando à 
porta da universidade –, só 10% absorvem o básico 
de matemática. Quer dizer, vão entrar na universidade, 
mas só 10% aprenderam matemática.

Eu trouxe só o exemplo de matemática, porque 
não dá para falarmos de todas as matérias aqui, mas 
quis dar esse exemplo para mostrar o quão ruim está 
a qualidade da educação neste País.

O que vemos hoje é uma educação desinteres-
sante para a maior parte dos nossos alunos. Segundo 

o IBGE, um em cada dez jovens abandona a escola. 
Ficamos envergonhados com os altos índices de evasão 
escolar, especialmente entre os jovens que trocam a 
sala de aula pelas drogas, pela pichação, pelo vanda-
lismo, pela inserção nas gangues, pelo crime. É claro 
que, em muitos casos, os jovens também abandonam 
a escola por outras razões: para poder trabalhar, para 
ajudar no sustento da família ou porque engravidou e 
tem que cuidar da criança, da formação de uma nova 
família. Há outros casos em que os jovens abandonam 
a escola, não só para entrar no crime, não só pelas 
drogas. Mas isso também é questão de educação.

Nossas escolas ainda são fracas em laborató-
rios de informática, que não há, e em laboratórios de 
ciências, que nem existem. Nossos professores estão 
desmotivados pelos baixíssimos salários. Ninguém 
mais quer ser professor hoje em dia no País. Não é 
uma carreira atrativa para jovem nenhum. Eles vão 
ser qualquer coisa, menos professores; dá muito tra-
balho e ganha-se muito pouco. Ainda há falta de pro-
grama de reciclagem, de formação e de valorização 
profissional.

Segundo o Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundeb, 47% dos professores da 
educação básica não têm formação adequada. Repi-
to: 47% não têm formação adequada, não estão no 
lugar certo, não sabem o suficiente daquele conteúdo 
da disciplina que estão lecionando. Os currículos não 
são atualizados e muito menos a forma de ensinar é 
modificada a fim de instigar a curiosidade e a criativi-
dade do aluno.

O próprio ambiente escolar muitas vezes não 
chega nem a ser elementar. No ano passado, lembro 
que fiquei estarrecida de ver escolas no País caindo 
aos pedaços, Senador João Faustino; uma mesma sala 
dividida ao meio, com um quadro para duas turmas di-
ferentes. É um absurdo o que se passa neste País!

Imagino se a gente pudesse até – e aqui vai ao 
Júlio, Secretário da nossa Comissão de Educação, uma 
ideia – fazer uma visita às escolas do interior deste 
País, em alguns Estados, para conhecermos in loco 
não só a escola do centro, não só a escola aqui da 
zona urbana, mas também a escolinha da zona rural, 
a escola da periferia das cidadezinhas.

Que tipo de escola nós temos? Isso só para dizer 
da parte física dessas escolas, do ambiente escolar, 
que já não é motivador para o aluno. Se nós pensarmos 
aqui nas práticas desportivas, a quantidade de escolas 
neste País que não têm uma quadra de esporte!... E 
ainda dizem para as nossas crianças que vale a pena 
fazer esporte, que o esporte é importante para elas não 
irem para as drogas, que o esporte é importante para 
não irem para as gangues... Mas, como vamos fazer 
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esporte nas nossas escolas se não há quadras espor-
tivas para que os nossos alunos possam praticá-lo?

E aí, Júlio, as práticas artísticas.
Falar de educação artística; falar do ensino de 

música para as nossas crianças; fazer com que elas 
pratiquem o teatro; que tenham uma boa biblioteca; 
que possam usufruir... Imagine pensar em visitar um 
museu se nem museus nós temos nas nossas cida-
des!? Quer dizer, como é que nós queremos que nos-
sas crianças cresçam na formação artística e cultural 
se nós também não damos nem o mínimo!? O mínimo 
que é uma biblioteca escolar, o mínimo que é oferecer 
às nossas crianças as práticas artísticas.

Mas, Senador João, Senadores presentes, por 
tudo isso nos deparamos com os resultados do PNUD 
2010. O brasileiro tem, em média, 7,2 anos de estudo, 
abaixo dos 13,8 esperados de educação, de escola-
ridade. Nós estamos muito aquém; nossas crianças 
ficam muito pouco tempo na escola, elas aprendem 
muito pouco neste País. O Brasil está entre os dez pa-
íses mais ricos do mundo, dez países mais ricos do 
mundo. É um orgulho dizer que o nosso País é rico, 
que é um País de riquezas, mas está em 73º no IDH, 
justamente por causa da fragilidade do nosso sistema 
educacional, que puxa o Brasil para baixo. Um País 
cujos governantes só dão prioridade à educação no 
discurso, especialmente em períodos pré-eleitorais, 
este País não pode ir para a frente. Infelizmente, a 
nossa Presidente eleita, Dilma Rousseff, considera 
a educação, em suas palavras, “muito bem encami-
nhada”. Foi o que ela disse na semana passada. Ela 
declarou prioridade à saúde, ao combate à violência 
e à infraestrutura – construir portos, estradas, hidre-
létricas é prioridade –, e dispensou a educação. Disse 
que a educação não precisava porque estava muito 
bem encaminhada.

E eu vim aqui dizer, nesta tarde, que não é ver-
dade, que os números dizem que não é verdade. Eu 
estou falando do Enem, estou falando do PNUD, es-
tou falando das nossas escolas e da nossa educação. 
Estou dizendo quanto o aluno está aprendendo pou-
quíssimo. Um País em que o aluno sai da 3ª série do 
ensino médio, tendo somente 10% de conhecimento 
sobre matemática, não pode ser um País sério.

Ora, Presidente Dilma Rousseff, não precisa ser 
nenhum expert para saber que, com a educação que 
temos, vamos continuar tendo mais violência, um povo 
menos saudável, com menos saúde! E o Senador Mão 
Santa sabe o que é isto: com educação, o povo é mais 
saudável e, principalmente, um povo mais informado, 
porque é a educação que faz o povo ficar informado, 
informado até para discernir o bom do ruim, para sa-

ber fazer boas escolhas, escolhas para si e para sua 
família.

Espero, sinceramente, que a Presidente Dilma 
Rousseff repense esse conceito e que de fato faça um 
bom encaminhamento para a educação deste País. 
Espero que ela repense e coloque como prioridade 
neste País a educação, que ela colocou de lado ao 
dizer que saúde, violência e infraestrutura são priori-
tárias no País, que educação está bem encaminhada 
e que, portanto, não é preciso.

Isso é o pior que podíamos ter ouvido neste País. 
A educação não merece isso, as nossas crianças não 
merecem isso, os nossos jovens não merecem isso!

Quero falar também aqui, Sr. Presidente, que es-
tamos vivendo uma situação inusitada. O Plano Nacio-
nal de Educação foi lançado em 2000, com vigência 
até o final deste ano agora, por dez anos.

Eu era Deputada Federal quando nós discutimos o 
Plano Nacional de Educação, quando votamos o Plano 
Nacional de Educação para dez anos, as metas que 
nós queríamos para os dez anos neste País. Estamos 
terminando o ano agora e não veio para o Congresso 
ainda o novo Plano Nacional de Educação para o de-
cênio seguinte, para o próximo decênio. Para nós, isso 
é muito ruim. Até ele chegar aqui, até ser discutido na 
Câmara, até ser discutido no Senado, provavelmente 
nós já vamos estar quase na metade dos dez anos, 
isto é, quando ele chegar aqui.

E a proposta desse Plano foi discutida por todo 
o País. Parece-me mesmo que é um pouco de desca-
so com a educação, é um descaso com a educação. 
Se não o fosse, assim que ele foi discutido por todo 
o País, que todo mundo se esforçou para apresentar 
suas propostas ao Plano, o Governo teria tido condições 
sobejas de mandar o projeto para esta Casa e pedir 
prioridade para o Plano Nacional de Educação.

É claro também que eu sei que o Plano Nacional 
de Educação, que nós votamos há dez anos, foi um 
Plano muito extenso. Nós colocamos, àquela época, 
Senador João Faustino, muitas metas, e eu lembro 
muito bem, como Deputada Federal, que muitas das 
ideias e das metas colocadas foram pela oposição, que 
não acreditava no Plano Nacional de Educação, que 
acreditava que a educação não precisava de planeja-
mento em médio e longo prazos. Hoje está vendo que 
é extremamente importante e fundamental – deveria, 
aliás, ver que é importante e fundamental, porque até 
agora não veio para esta Casa o Plano. Nós estamos 
esperando que o Governo mande o nosso novo Pla-
no Nacional de Educação para esta Casa, para que 
possamos discutir as suas propostas, aquilatar as 
propostas exequíveis para a nossa educação e que, 
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principalmente, possamos ter um planejamento para a 
nossa educação, em curto e em médio prazo.

Eu tenho certeza de que, nesta Casa, todos nós 
vamos discutir muito. Eu tenho visto o apoio e o inte-
resse dos Senadores que participam da Comissão de 
Educação, Cultura e Esportes, para que possamos 
discutir com seriedade o Plano Nacional de Educação, 
colocar as nossas metas e fiscalizar o Governo para o 
cumprimento das metas que acreditamos sejam fun-
damentais para o País.

Eu termino a minha fala, Sr. Presidente, nesta 
tarde, porque eu não queria deixar passar nenhum 
dia a mais, Senador Mozarildo, sem falar sobre essas 
questões. Não posso admitir que uma Presidente eleita 
deste País não coloque a educação como prioridade 
nacional, que ache que ela está muito bem e não preci-
sa mais de ajustes porque vai muito bem. Não vai não, 
Presidente Dilma! A educação no Brasil precisa muito! 
E tenho certeza de que vai ser com a nossa determi-
nação, com a força de todo o País, com esse levantar 
mesmo daqueles que fazem da educação a sua vida, 
que são os professores, com a força das famílias que 
têm filhos nas escolas e, principalmente, de todo homem 
e mulher deste País que veem a educação, a formação 
como qualidade indispensável para a gente construir 
um País mais justo, que nós vamos obrigar o Governo 
a ver a educação como prioridade nacional.

Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Marisa Ser-
rano, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. João Faustino.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN) 
– Congratulo-me com a Senadora Marisa Serrano por 
esse pronunciamento brilhante, apropriado, oportuno. 
Nós não teremos desenvolvimento nacional sem que 
se ofereça educação de qualidade à nossa juventude 
e às nossas crianças.

Concedo a palavra ao Senador Francisco Dor-
nelles.

Em seguida, haveremos de ouvir e de presenciar 
o brilhante discurso do Senador Mão Santa.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu entendo que 
descentralização e privatização são palavras básicas 
da reforma do Estado brasileiro.

Eu entendo que aquilo que pode ser feito pelos 
Estados nunca devia ser feito pela União. O que pudes-
se ser feito pelos Municípios nunca devia ser feito nem 
pelos Estados nem pela União. E o que pudesse ser 

feito pelo setor privado não devia ser feito nem pelos 
Municípios, nem pelos Estados, nem pela União.

Mas, se eu defendo uma posição de descen-
tralização e privatização, eu não vou àquele extremo. 
Existe sempre um meio termo. Eu nunca defenderia a 
privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, 
do BNDES. Eu nunca defenderia a privatização da Pe-
trobras, embora eu entenda que a introdução do modelo 
da partilha, substituindo o modelo da concessão, foi 
um equívoco muito grande de política energética que 
está se cometendo no Brasil.

Mas o que eu quero falar hoje, Sr. Presidente, 
no momento em que se discute algumas privatiza-
ções feitas nos últimos anos, é sobre a privatização 
da Vale do Rio Doce, essa empresa que realmente 
teve um sucesso absoluto depois do seu sistema de 
privatização.

Nos últimos dez anos, Sr. Presidente, a Vale pas-
sou por uma enorme transformação. A empresa pulou 
da posição de oitava mineradora do mundo para a de 
segunda maior mineradora diversificada e maior pro-
dutora de minério de ferro

O valor de mercado da empresa em bolsa passou 
de R$16,7 bilhões no fim de 2000 para R$285 bilhões 
esta semana, um aumento de 1.607%. Isso coloca a 
Vale do Rio Doce como a 19ª maior empresa do mun-
do, de acordo com o ranking do Financial Times. A 
empresa se diversificou e hoje, além do minério de 
ferro, investe também em níquel, carvão, fertilizantes, 
cobre. A Vale está presente em 38 países, levando o 
nome do Brasil para lugares tão distantes quanto a 
Guiana e a Zâmbia, na África, Omã, no Oriente Médio, 
e a Nova Caledônia, na Oceania.

De acordo com a consultoria do Boston Consul-
ting Group, a Vale é uma das empresas que mais ge-
raram valor para seus acionistas até 2008. Somando a 
valorização na bolsa com o pagamento de dividendos, 
quem aplicou R$10 mil em ações da Vale em 2000, 
hoje tem R$218,4 mil. Somente para 2010, a empresa 
anunciou o pagamento de cerca de US$3 bilhões de 
dividendos e juros sobre o capital próprio, comparados 
a US$256 milhões no ano de 2000.

Os números que fizeram da Vale uma das maio-
res empresas do mundo impressionam muito. Em ape-
nas uma década a empresa, multiplicou suas cifras de 
forma geométrica. Em receita líquida, a Vale passou 
de R$9 bilhões em 2000 para R$48 bilhões em 2009, 
sendo que chegou a faturar R$70 bilhões em 2008, 
antes da crise. Em termos de lucro, a Vale saltou de 
R$2 bilhões em 2000 para R$21 bilhões em 2008, o 
recorde até hoje, um crescimento de 914%. Neste pe-
ríodo, a empresa conseguiu negociar vários aumentos 
para o preço do minério de ferro no Brasil, que custa-
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va US$20 a tonelada e hoje passa de US$140. E todo 
esse crescimento também resultou em mais empre-
gos, Sr. Presidente. Antes de ser privatizada, a Vale 
empregava pouco mais 11 mil pessoas. Hoje, são 113 
mil postos de trabalho.

Enquanto o preço do minério de ferro se multi-
plicou por três, o valor da empresa se multiplicou por 
30 nos últimos anos. 

Essa é a mais inconteste prova de que a gestão 
da Vale foi também a grande responsável por esse 
sucesso. O presidente e diretores da Vale souberam 
identificar e aproveitar o momento econômico para 
expandir os horizontes de uma empresa que se trans-
formou em referência em todo o mundo. Um orgulho 
do Brasil aqui e no exterior.

Eu queria, Sr. Presidente, fazer essa menção à 
Vale do Rio Doce em decorrência de notícias divulga-
das pela imprensa sobre o sucesso da empresa que, 
em decorrência do processo eleitoral, não puderam 
ser repercutidas no Senado. A empresa é realmente 
orgulho do Brasil e também uma demonstração de que 
privatizar não significa alienação do Estado. O Estado 
é sócio oculto e privilegiado de todas as empresas que 
operam no Brasil. Por que sócio oculto privilegiado? 
Porque participa dos lucros sem participar dos preju-
ízos; porque uma parte do seu lucro vai para o Esta-
do por meio do Imposto de Renda, sem o desgaste 
gerencial, sem os riscos que decorrem da atividade 
empresarial.

Por isso quero dizer que a privatização da Vale 
foi da maior importância para o País, para o setor. 
Quero cumprimentar a Presidência e a Diretoria da 
Vale pelo sucesso administrativo da companhia nos 
últimos anos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN) 

– A Presidência se associa a V. Exª na forma como é 
exaltada a competência, o nível de responsabilidade 
da Vale do Rio Doce. 

A Vale, hoje – não quero fazer nenhum discurso, 
pois o discurso foi de V. Exª, por sinal brilhantemente 
posto –, é um exemplo de gestão para o Brasil e para 
o mundo e, também, uma fonte de riqueza inesgotável 
para o povo brasileiro. 

Congratulo-me com V. Exª pelo discurso e conce-
do a palavra ao Ilustre Senador Mão Santa.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador, 
permite-me pela ordem, só para um registro? 

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – 
RN) – Com muito prazer, Senador Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Não chega a um minuto. Eu só 
queria dizer, Sr. Presidente, que recebi, neste momen-

to, do gabinete do Deputado, eleito Deputado Federal, 
agora, Dionilso Marcon, a seguinte informação:

Nota de Falecimento
Com pesar informamos que faleceu nesta 

madrugada Artur Pretto, irmão do Deputado 
Estadual eleito Edegar Pretto, do PT. Ele es-
tava em tratamento de leucemia no Hospital 
Cristo Redentor havia duas semanas. Morava 
em Miraguaí.

Será velado e sepultado no Cemitério Jar-
dim da Paz, em horário ainda não definido.

Eu fiz questão porque esse menino, o Artur Pret-
to, era filho do Deputado que V. Exª conheceu bem, 
Adão Pretto, que perdemos também, há pouco tempo 
faleceu. E agora o filho dele, Edegar Pretto, se elege 
Deputado Estadual, mas, infelizmente, perdemos o 
seu irmão Artur Pretto.

Eu vou encaminhar depois à Mesa um voto de 
pesar e solidariedade tanto ao Edegar Pretto, como 
a mãe e aos familiares. Era isso. Obrigado, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN) 
– A Mesa acolhe o Requerimento de V. Exª.

Com a palavra o Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-

guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador João 
Faustino, que preside esta sessão de segunda-feira, 
Parlamentares presentes na Casa, brasileiras e brasi-
leiros que nos assistem aqui, no plenário do Senado 
da República, e que nos acompanham pelo fabuloso 
sistema de comunicação deste Congresso. 

João Faustino, eu atentamente estava ouvindo. 
E, realmente, Shakespeare disse que – está ouvindo, 
Mozarildo? – não tem nem bem, nem mal; o que vale 
é a interpretação. Tivemos umas eleições. Olha, o Rui 
Barbosa está ali, está ouvindo, Paulo Paim? Hoje, 
além de ser o jurista, o Senador, o jornalista, o confe-
rencista em Buenos Aires, em Haia, ele é um profeta, 
como Deus, na Bíblia, que anunciava que viria o sal-
vador do mundo, o Filho de Deus. Ele é um profeta. 
Olha, atentai bem. Aqui, passando e vendo, Rui Bar-
bosa profetizou:

De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto 
ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer 
a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os po-
deres nas mãos dos maus, o homem chega a 
desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a 
ter vergonha de ser honesto.

Paulo Paim, chegou! Rui Barbosa profetizou e 
chegou. Nunca antes, como diz o nosso Presidente 
Luiz Inácio, nunca dantes – ele plagiando Camões – 
houve tanta corrupção neste País. Nunca antes, Luiz 
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Inácio, ou nunca dantes – para os que sabem que há 
o dantes do poeta Camões. Mozarildo Cavalcanti...

E aqui nós aprendemos com um dos líderes que 
fizeram renascer esta democracia, quando disse que 
“a corrupção é o cupim que mais corrói a democracia”: 
Ulysses Guimarães.

Paulo Paim, aquele mar de lama que Afonso 
Arinos, daqui desta tribuna, bradou: “Será mentira a 
viúva? Será mentira o órfão? Será mentira o mar de 
lama?” E o bondoso Getúlio Vargas, com sua dignida-
de, reconheceu e saiu da vida.

Mas eu quero dizer que chegou, Rui Barbosa. E 
Getúlio, homem de vergonha, preferiu a honra, mas re-
conheceu que estava rodeado do que hoje Luiz Inácio 
chama de “aloprados”. E um desses aloprados, que o 
Rio Grande de Sul, de tanta bravura – ouvi o discurso 
de V. Exª, ouvi sobre a bravura, sobre a história da Far-
roupilha, dos Lanceiros Negros, de Bento Gonçalves, 
de Alberto Pasqualini, de Getúlio, de João Goulart, 
de Brizola, de Pedro Simon, do Paim, do Zambiasi... 
Mas houve um gaúcho que foi lá no Piauí e fez a mais 
vergonhosa corrupção da história deste Brasil: o tal 
de Alexandre Padilha. A destruição foi tão grande que 
ele usou o instrumento da corrupção, João Faustino, e 
destruiu sua própria família. A ignorância é audaciosa. 
Ele não ouviu, Mozarildo, o que Rui disse: “A Pátria é 
a família amplificada”. Deus mandou o seu Filho e o 
colocou numa família. Ele destruiu, ele enlouqueceu, 
ensandeceu-se. São assim as coisas. Mas nunca vi – 
eu sei, eu estudo – tamanha corrupção. Não existe.

Ô Mozarildo, V. Exª que representa a firmeza ma-
çônica nesta Casa, quero dizer o que aprendi – João 
Faustino, que é um homem de Deus, que vai homena-
gear amanhã Dom Eugênio Sales, pelos noventa anos: 
nós acreditamos em Deus, que Deus é amor, que Deus 
une, mas, no Piauí, o dinheiro venceu Deus. E a Igreja 
Católica previu isso, porque ela disse que não se pode 
servir a Deus e ao dinheiro. Há uma mensagem agora 
da Campanha da Fraternidade. 

Eu sempre procurei servir a Deus, ao Filho de 
Deus. Quando veio ao mundo, Ele disse: “Eu não vim 
ao mundo para ser servido, mas, sim, para servir”. Mas 
essa gente serve o deus.

Ô Mozarildo, o dinheiro é coisa do cão, mas que 
é forte é forte. O Piauí sabe e nós sabemos o que é 
política. Há cidades em que as lideranças políticas não 
se encontram, nunca se encontraram. Nós temos uma 
cidade grandiosa, Piripiri, onde os líderes de lá há 30 
anos se digladiam; um está de um lado, e o outro, do 
outro. Deus nunca conseguiu uni-los. Nós temos outra 
cidade, lá na praia, em que os prefeitos estão dispu-
tando na Justiça agora o mandato, o que ganhou e o 
que perdeu. São de dois lados, está na Justiça, vai ser 

decidido. Aliás, a Justiça deveria prender os dois. Pois 
o dinheiro do cão juntou essa gente. Mulheres que se 
digladiavam. A gente viu de tudo. Quatro o dinheiro 
uniu. Nunca dantes! Nunca antes! Você sabe o que é 
isso. Eles não se uniram por Deus, pelo amor, mas se 
uniram pelo dinheiro, pela sem-vergonhice.

O que o Rui Barbosa disse... Mas isso foi lá. Nunca 
vi! E eu sei História, estudo. Mas nunca vi um escândalo 
desses. Você conhece. O dinheiro! Deus não uniu. Des-
moralizaram até Deus. Como é que pode? O amor que 
Deus prega, a família! Eles nunca se uniram, nunca se 
respeitaram. Tem gente que está na Justiça agorinha, 
um derrubando o outro. E se uniram. Está na Justiça, 
o caso de Luís Correia, dois líderes. Pode ser julgado. 
Um derrubando o outro, mas o dinheiro uniu.

Então, foi essa corrupção. Para isso, é necessária 
uma reflexão. Não há bem nem mal – Shakespeare –, 
o que vale é a interpretação.

Portanto, quero dar a minha contribuição para a 
candidata eleita. Ela foi eleita, e nós somos democra-
tas nas regras do jogo e queremos aperfeiçoar. Ela 
não teve culpa da corrupção. Não votei nela. Votei e 
confesso, é muito bom e todo mundo está homenage-
ando o sol que nasce, mas eu quero dizer que perdi, 
com muito orgulho, ao lado de um homem de bem, 
José Serra, em quem acredito, pela sua história, pela 
sua luta, por seu passado. E no Piauí também perdi, 
do lado de um homem de bem, honrado, honesto, ex-
Prefeito de Teresina.

Por isso, Mozarildo, nunca recebi dinheiro de po-
lítico nenhum, também nunca dei dinheiro a ninguém. 
Nunca recebi nenhum, também nunca dei e nunca fiz 
nenhum título, Paulo Paim.

Então, quero apenas dizer o seguinte: a contri-
buição, a mulher gaúcha...

Aliás, no Rio Grande do Sul, tudo é grandeza. 
Não podia ser tudo. Houve aquele caso da instituição, 
que foi um verdadeiro descalabro moral. Mas aquela 
era de Santa Catarina, a que lutou lá com os Lanceiros 
Negros: Anita Garibaldi, que vai ser até...

Mas quero dizer o seguinte: essa daí é a Presi-
dente de todos nós. Ganhou mesmo. E nós, como bra-
sileiros, desejamos que ela seja feliz, que seja forte, e 
quero dar a minha contribuição, Paulo Paim, diante de 
você, que é o melhor quadro do Partido dos Trabalha-
dores. V. Exª é o melhor quadro. Como já tivemos tanto 
Presidente professor, Presidente operário, e agora vai 
ser uma mulher, tomara que dê um negro na próxima. 
Aí eu estarei vibrando com Paulo Paim, não é? Não 
aconteceu nos Estados Unidos?

O que eu queria dizer é o seguinte, a minha 
contribuição... Ela não teve culpa. Não sei. Ganhou as 
eleições. Eu quero que Deus a abençoe e que lhe dê 
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coragem. É mulher, e a mulher tem suas grandezas. 
Nós que somos bíblicos vimos que os homens todos 
falharam: Anás, Caifás, Pilatos, os apóstolos. Todos os 
homens se acovardaram, e a mulher, não. A mulher de 
Pilatos; a Verônica, enxugando o rosto de Jesus; as três 
Marias, na hora da dor... As outras foram buscar lá no 
sepulcro. E quem deu o sepulcro foi um Senador, José 
de Arimateia. Que sejamos nós um José de Arimateia 
na política, que teve sensibilidade.

Mas quero dizer que acredito, porque mulher é 
mais brava.

Na crucificação de Cristo, o maior drama, to-
dos os homens falharam; e as mulheres, firmes. Mas 
quero dizer o seguinte: nossa Presidente vai ganhar, 
como nunca antes, um País de corrupção. Nunca an-
tes! Nunca antes!

Pergunta-se por que entrei na política. Hoje, sou 
tido até como otário no Piauí: “Mão Santa é abestado. 
Governou duas vezes o Piauí, foi Prefeito, foi tudo, Se-
cretário de Saúde, não roubou e não tem dinheiro.” É! 
Ouviu, João Faustino? Otário. Sou otário.

É aquilo de Rui Barbosa: “De tanto ver triunfar as 
nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto 
ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os 
poderes nas mãos dos maus, o homem chega a de-
sanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha 
de ser honesto.”

É o que eu disse: “Mão Santa é otário. Não rou-
bou.” Paim, não sei, que não se chegue a isso. Ganhei 
este apelido agora: “Otário. Não roubou.”

Dilma, quero dar a contribuição. Realizado, 68, 
casado, uma família linda. Por isto, sou do lado de 
Deus: Ele fez Adalgisa para mim. Temos 41 anos de 
casados e vamos fazer 42. Estou com Deus e nunca 
vou fazer oposição a Deus, porque Ele fez Adalgiza 
para mim. Tenho quatro filhos lindos, extraordinários, 
melhores do que eu, oito netos e realizado.

Tombamos como tombou aqui Rui Barbosa e 
como tombou Joaquim Nabuco! Aquele que defendeu 
os negros aqui! Ele tombou, pela mesma coisa da épo-
ca, os poderosos. O Gilberto Freyre, que desmascarou 
a elite, sei que é lá do Nordeste. E o seu Paulo Brossard 
tombou depois. Então, todo esse time dos tombados 
de vergonha, dos Ruis Barbosas. É!

Antes ter perdido com os candidatos do que ter 
ganho com a quadrilha do Piauí, comandada pelo gaú-
cho Alexandre Padilha. Antes...

Ó Deus, eu vos agradeço não ter caído na cor-
rupção! 

E queria dizer o seguinte, Dilma: Dilma, eu vejo 
história. O Presidente Fernando Henrique Cardoso 
para mim é um estadista. Nunca votei nele. Eu era do 
PMDB, votei no Quércia, todo mundo sabe, e no se-

gundo mandato, não é, votei, na última vez, em Luiz 
Inácio, no primeiro mandato dele. Votei no Ciro, na re-
eleição, porque era do Nordeste ali, e votei nele.

Mas eu vi o estadista. O maior brasileiro vivo 
hoje é Fernando Henrique Cardoso. E talvez a santa 
também, que o Brasil tem que canonizar, essa D. Ruth 
Cardoso. Nós não temos uma santa... Agora é que 
deu um Frei Galvão. O Peru tem cinco santos! Eu fui 
lá. Tem santo branco, santo preto... É, o Peru. Então, 
está aí essa Ruth Cardoso. 

Eu os conheci depois, não votei neles não. Mas 
o homem era um estadista. E vou dizer por quê. Não 
são esses programas que eles fizeram não. Esses 
menininhos do PSDB foram fracos mesmo, foram in-
competentes, incapazes. Ele é um grande homem. Eu 
nunca fui nem do partido dele. Eu estou fazendo por-
que faço história, sei história e sou o pai da Pátria até 
2 de fevereiro. Nunca votei nele

Mas isso aqui era uma zorra, Paulo Paim. Eu 
governei o Piauí. Esse negócio de dívida, todo mundo 
devia. Ô Mozarildo, tinha um tal de ARO, Antecipação 
de Receita Orçamentária. Todo prefeito que perdia 
ia ao banco e tirava. No Ceará tinha um BIC. Rapaz, 
perdia lá era dinheiro. Aí, as dívidas ninguém sabia. 
Isso era uma molecagem. Isso era um horror. Não era 
bom pagar não. Eu fui um dos que paguei a dívida do 
Piauí, não vou dizer. Mas se não tivesse aquilo não 
tinha estabilidade, não tinha moral, essa responsabili-
dade fiscal. Estou fazendo história. É isso, o partido foi 
muito fraco. O melhor mesmo de todos é o Fernando 
Henrique Cardoso. 

Já está batendo aqui o telefone, na certa é aplau-
dindo, já vou desligar (o Sr. Senador apresenta o toque 
de seu celular: “Queremos Mão Santa de novo”.). Olha, 
é Deus. O Brasil todo vai ouvir o que o Piauí canta. 
Vou desligar, Sr. Presidente, mas é Deus que escreve 
certo por linha torta.

Mas o Fernando Henrique é isso. Olha, aqui era 
uma zorra. Ninguém sabia quanto devia. Esse Malan 
merece uma estátua. Ô homem sério, ô homem honra-
do. Nunca mais vi. Estou fazendo história. Ô Faustino, 
como V. Exª sabe, tenho essa liberdade.

Mas ele deu um conselho, passar a faixa para o 
operário. Mas ele deu um conselho, eu vi. Ó, de novo, 
o cara quer botar aqui ( o Sr. Senador apresenta no-
vamente o toque do seu celular) O Brasil vê agora. 
Vou desligar aqui, foi Deus. Pelo telefone, acho que é 
o Roberto Brother, é um engenheiro danado, na certa 
ele já cutucou.

Mas o seguinte, aí o Fernando Henrique Cardoso 
deu um conselho, eu vi: Luiz Inácio, cada presidente tem 
a sua missão histórica. O Pedro I fez a Independência; 
o Pedro II essa unidade do Brasil grandão – graças ao 
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Piauí, à Batalha do Jenipapo, que ia se dividir em dois, 
Maranhão ligado a Portugal, e nós... E aí vai indo cada 
um com sua missão. 

No tempo moderno nós vimos, o Tancredo se 
imolou, o Sarney teve paciência, redemocratizou. Maior 
zorra era essa moeda, a inflação, fui prefeito, era 100% 
ao mês. Esse Itamar, Fernando Henrique... Mas o Fer-
nando Henrique disse o seguinte: “Luiz Inácio, olhe a 
violência”. E a violência está aí, e ele não cuidou. En-
tão quero, inspirado pelos grandes presidentes, todos 
foram grandiosos, cada um deu a sua participação, 
quero dizer à minha Presidenta – porque ela é de todos, 
eu não votei nela, mas não abro mão da democracia, 
e a democracia diz, não quero o pior pelo melhor, eu 
quero que ela esteja bem, seja feliz e construa a pátria 
para os nossos filhos –: a corrupção, é a corrupção que 
Vossa Excelência, Srª Presidente, tem que enfrentar. 
Olha o que Ulysses, que está encantado no fundo do 
mar, disse: “É o cupim que corrói a democracia”. 

Mas está aqui a Folha de S.Paulo, porque eu 
quero presentear isso, isso é que é Oposição decen-
te, não é aquela raivosa, não. Ô, Paim, ninguém aqui 
nunca... Eu sou é sorridente. Onde tiver tristeza, leve 
alegria; onde tiver discórdia, a união; o desespero, a 
esperança, e o ódio, o amor. Nós sempre trouxemos 
amor ao povo. A democracia, raivosa, raivosa? 

Ô, Paim, eu tenho centenas de e-mails querendo 
saber as riquezas do filho do Luiz Inácio. Eu nunca li 
nenhum aqui porque eu respeito a família, a sagrada 
família, o que o Rui Barbosa disse. Nunca ter raiva 
não, sair daqui como Senador raivoso, não, Luiz Inácio, 
isso não; como Senador que cumpriu a sua missão, 
igual ao Rui Barbosa aí, com coragem, com firmeza, 
ele foi perseguido, ele passou mais tempo. E nunca 
dissemos nada. 

Aqui, a gente vota quase tudo, tudo que o Presi-
dente quer. Quantas e quantas vezes eu fui buscado 
por gente do PT para dar quorum? Para permanecer 
a reeleição...., para realizar? Agora, chamar de rai-
voso, não. Nós temos é amor, o amor constrói para a 
eternidade. Quem me conhece... 

O próprio apelido que ganhei na minha profissão 
não é com raiva que se ganha, mas se ganha com es-
tudo, com competência, com dedicação e amor – não 
é não, Mozarildo? Você, que é médico... –, nas ma-
drugadas, operando de graça, fazendo parto de gra-
ça, atendendo em uma Santa Casa de Misericórdia! 
Então nós não aceitamos.

Então eu quero dar a grande contribuição, não é 
com raiva não, é com amor ao Brasil, amor à decência, 
amor à lei de Deus, que diz: “Não roubar”.

Está aqui, na Folha de S.Paulo. Atentai bem, 
minha Presidente Dilma Rousseff:

Onde há Corrupção?
Percepção de práticas de corrupção é maior nas 

instituições políticas.
Percentual de entrevistados responderam que 

há corrupção, pelo que se sabe ou ouviu dizer de 
uma lista de 20 instituições”. [Atentai bem] No Con-
gresso, 92%.

Não sou eu e nem Senador raivoso, não. É Se-
nador do amor. Agora o amor tem que ter coragem. O 
amor tem que ter fidelidade. Esse meu amor me dá 
uma fidelidade à democracia que foi construída para o 
povo, gritando liberdade, igualdade e fraternidade. Isso 
não é raiva, não; isso é amor à democracia.

Defira isso, Senador João Faustino.
Então, 92% dos brasileiros dizem que tem cor-

rupção no Congresso.
O mensalão esteve aí, todo mundo sabe. O pró-

prio Luiz Inácio chegou a dizer que tinha trezentos 
picaretas.

Partidos políticos: 92%;
Presidência e Ministérios: 88%;.
É o povo.
Governos Estaduais: 87%;
Assembléias Legislativas: 86%.
Está aqui, bota aqui, é a Folha de S.Paulo. Não 

é Senador raivoso; é Senador do amor.
Eu amo o próximo, amo a minha mulher, meus 

filhos, meus amigos, a pátria, a democracia... Isso não 
é raiva; é amor ao que é certo.

Então está aqui. Prefeituras... E até Polícia Civil. 
Você já assistiu, Mozarildo, o Tropa de Elite 2? Pois vá. 
Já foi, Paim? Vá. Já foi, João Faustino? Vá. Está aí como 
retrato da corrupção na Polícia, no Governo e tudo. Mui-
to real. O filme do Luiz Inácio quase ninguém assistiu. 
Mas o Tropa de Elite está aí. Vá. Ô filme real.

Então é o seguinte... E quero lhe dizer o que é 
corrupção. Eles dizem aqui no trabalho. Olha a gravi-
dade:

Não obstante, para a maioria da popula-
ção entrevistada, o ordenamento estatístico, 
canônico das opiniões sobre a corrupção resul-
ta ser o seguinte: trata-se de algo que ocorre 
no setor público, no governo (43%), (...) 

Isso é o trabalho.
(...) é identificado com falta de ética 

(21%), com o roubo de bens, de dinheiro (19%), 
com a comissão de atos ilícitos, 4%; crimes 
fiscais e relacionamento com impostos, 3%; 
extorsão e suborno para aquisição de favores 
pessoais, 2%.

Está aqui. Quarenta e três por cento dos entre-
vistados citaram o Governo e o Poder Público. 
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Então, está aqui. Um trabalho bem completo.
Vi Marisa Serrano, João Faustino, Níura falando 

da educação, mas... Nós, que somos médicos – eu 
e o Mozarildo... O médico dá valor à etiologia, à ori-
gem das coisas. Minha Presidenta Dilma Rousseff, a 
origem é aqui. Nós, médicos, não damos valor à con-
vulsão, à febre, à dor. Damos à causa. Isso se chama 
etiologia. Minha Presidenta eleita – eu não votei, mas 
agora... Sou da democracia. Então, a democracia tem 
que se curvar à força do povo. Agora, uma verdade: 
Nunca minta! 

Ó, Luiz Inácio, esse negócio de dizer que você 
tem 80%... Você não tem nada disso! Ninguém é otá-
rio, não! Lá, no Piauí, me chamam de otário porque 
não roubei. Agora, sei as coisas. Você não tem nada 
disso. Você apenas seguiu o que o Hitler fez, o que o 
Goebbels fez. Ele dizia que uma mentira repetida se 
torna verdade. 

Quarenta e quatro milhões de brasileiros vota-
ram contra o Presidente da República e contra Dilma. 
Então, é isso! Você tem o outro. É majoritário? É. É o 
maior Líder? É. Tem mais votos do que eu? Tem, por 
enquanto. Daqui a quatro anos nós podemos nos en-
contrar e eu poderei até vencê-lo, quando a verdade 
surgir. É mais fácil tapar o sol com a peneira do que 
esconder a verdade.

Isso não quer dizer nada! Nós perdemos aqui. 
O Rui perdeu, o Tancredo Neves... Hoje eu recebi do 
Dornelles: “O Fernando Henrique perdeu a eleição para 
São Paulo e foi o Presidente da República”.

Então, V. Exª não tem esse negócio. Eu não tenho 
o mínimo medo de enfrentá-lo nas urnas, o mínimo... 
Pode até ele ganhar! V. Exª tem o seguinte: tire os 44 
milhões e V. Exª teve os 56%. Essa... No mais, está 
procedendo igual ao Hitler, Joseph Goebbels: “Uma 
mentira repetida se torna verdade”. 

Ele é o maior? É, hoje! Eu desejo que a Presi-
denta combata a corrupção do mesmo jeito. 

Viu, Faustino? Não precisa essa tribuna, não! 
Paulo Paim, no dia 2 de fevereiro, eu sou povo. Mas 
quero ser o povo, e não o povo enganado; não o povo 
ludibriado; não o povo incapaz; não o povo omisso; 
não o povo com preguiça. Quero ser o bravo povo! 
Aquele que saiu às ruas e gritou liberdade, igualda-
de e fraternidade, e tirou o poder dos absolutistas, 
desses que querem ser o absoluto, L’État c’est moi, 
o totalitário.

No dia 02 de fevereiro, eu sou povo, mas um povo 
de vergonha, um povo de dignidade, um povo que 
acredita em Deus, um povo que acredita no estudo e 
no trabalho; o estudo que leva à sabedoria e vale mais 
do que ouro e prata. Esse é o povo que eu quero ser. 
E esse é o povo, como o meu candidato diz, que está 

no nosso Hino: “Verás que um filho teu não foge à luta”. 
Para lutar pela democracia, cujo dono....De novo? Ra-
paz, de novo. São os caras. Deixa eu desligar aqui, de 
novo, senão vai tocar o hino do Mão Santa.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Eu me 
inscrevo aí para um aparte.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Um aparte a 
Mozarildo, que simboliza o nascer da democracia aqui; 
o nascer da independência, o nascer da República, 
essa força maçônica que é povo. Eu quero ser esse 
povo de vergonha, como Gonçalves Ledo, o próprio 
Rui, V. Exª. Eu tenho um amigo médico, meu compa-
dre, Valdir Aragão Oliveira, que agora é maçom; pegou 
seus livros todos. Ele é meu amigo de fé, meu irmão 
camarada.

Mas, V. Exª, eu quero que contribua com esse 
pronunciamento.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Mão Santa, até antes de V. Exª assumir a tribu-
na, comentamos ali, em particular, e V. Exª começou 
o pronunciamento de V. Exª justamente mencionando 
Rui Barbosa. Eu quero só dizer que, primeiro, assim 
como V. Exª diz que no Maranhão o chamam de otário 
por estar tanto tempo na política e não ser milionário, 
não ser rico, eu também ouço isso. Muito gente diz: 
“Como é que pode você ter tido dois mandatos de De-
putado Federal, estar no segundo de Senador, e não 
ter dinheiro para fazer certas coisas que a gente vê 
fazer?” E eu quero só dizer a V. Exª que se, no Mara-
nhão, aconteceu aí o que V. Exª citou...

O SR. MÃO SANTA (PSC - PI) – No Piauí.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB - RR) – Ali-

ás, no Piauí, se a corrupção uniu opostos até então, 
em Roraima, isso não só aconteceu - a união de 
opostos históricos -, como ocorreu algo pior; olhe a 
manchete que é de um jornal de Roraima, o Monte 
Roraima, mas transcrevendo matéria da Folha de 
S.Paulo: “Roraima é campeã da compra de votos”. 
No primeiro turno, Senador Mão Santa, a Polícia Fe-
deral, no Brasil todo, apreendeu R$4 milhões; só em 
Roraima, foram R$2,5 milhões. No menor Estado da 
Federação, Senador Mão Santa, no menos populoso, 
a Polícia Federal apreendeu... E imaginem que foi o 
que ela pôde apreender, porque, na verdade, a Polí-
cia Federal tinha um contingente ínfimo, comparado 
com a guerra de sujeira que foi feita pelo Governa-
dor do Estado e, portanto, pelo seu secretariado. Li 
essa matéria aqui hoje, e li outra matéria em que 
uma indígena denuncia compra de votos nas comu-
nidades indígenas de Roraima. E é bom frisar que 
Roraima é o terceiro Estado em população indígena. 
E mais: o presidente do comitê de combate à cor-
rupção eleitoral falou que o pleito foi marcado pela 
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compra de votos. Olha, foi uma coisa - como disse V. 
Exª repetindo o Presidente - “nunca antes” vista na 
história de Roraima. Foi uma corrupção deslavada, 
descarada e até – digo assim – às vistas de todo 
o mundo. Eu fiz este registro hoje, e estou aprovei-
tando agora o aparte a V. Exª para dizer uma coisa, 
até aproveitando a frase de Rui Barbosa: “de tanto 
ver triunfarem as nulidades, de tanto ver prosperar 
a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto 
ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, 
o homem – aí, quer dizer, o homem de bem – chega 
a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter 
vergonha de ser honesto”. Rui Barbosa disse isso há 
96 anos, mais de nove décadas, portanto. Isso em 
1914. Portanto, quero conclamar pessoas como V. 
Exª e outros tantos que não conseguiram ser reelei-
tos que não desanimem, que não desistam do bom 
combate, porque é isto o que os maus querem: que 
os bons desistam, que os bons cruzem os braços, 
que os bons se calem, porque terão o terreno fértil 
para continuar prosperando e agigantando o poder 
nas mãos deles. Portanto, quero parabenizar V. Exª, 
porque, quando alguém chama V. Exª de otário por-
que é honesto, é um elogio. E é isto que nós que-
remos realmente: o bem do povo. Devemos insistir. 
Pode demorar, uma geração, duas gerações, mas 
nós estamos avançando. E avançaremos na medida 
em que persistirmos. V. Exª citou a Maçonaria. Eu 
tenho dito na tribuna que essa tarefa de mudar a 
mente da sociedade não é uma tarefa que tem que 
ser feita só pela família ou pelas escolas, tem que 
ser feita pelas religiões, pelas instituições como o 
Rotary, o Lyons, a Maçonaria e tantas outras. Tem 
que ser uma coisa contínua. Não adianta, por exem-
plo, o Tribunal Superior Eleitoral colocar na época 
da eleição aquelas inserções magníficas alertando 
para não vender o voto. Tinha que ser uma coisa 
permanente. Em ano não eleitoral, principalmente. 
Tinha que haver a volta para as escolas de matérias 
como a Organização Social e Política; Moral e Cívi-
ca. Isso precisa ser feito. É um trabalho sociológico. 
Não pode ser uma coisa em um estalar de dedos. 
Não se pode exigir de um pobre coitado que está 
passando fome que ele não venda o voto. Ora, co-
nheço gente rica que vende o voto e ainda vende o 
voto dos outros por tabela. Então, é um trabalho de 
conscientização. Eu quero dizer que V. Exª está de 
parabéns por ter enfrentado lá os poderosos. Como 
disse V. Exª, os poderosos eram antagônicos até 
então e se uniram, com certeza não em benefício 
de coisas para o bem do povo. Então, não se sinta 
derrotado. Pelo contrário: vamos continuar comba-
tendo o bom combate.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Não, pelo con-
trário. Cristão que sou, eu posso dizer aqui, terminando, 
que não aceito terem dito que a oposição é raivosa. Eu 
não aceito isso de Sua Excelência o Presidente. Se 
assim o fosse, eu teria lido mais de cem e-mails que 
recebi, querendo indagações sobre a riqueza do filho 
dele. Eu nunca fiz isso, em respeito não ao Presidente, 
mas em respeito à família, ao amor e tal. Isso cabe ao 
Ministério Público investigar e a Polícia Federal deve 
ter coragem nessas coisas. Eu, não; eu tive a coragem 
aqui de manter a democracia neste País. Quando to-
das as instituições foram corrompidas, nós ficamos 
aqui oferecendo ao povo essa democracia, para que 
o povo fosse soberano.

Então, Francisco disse – e esse é o meu nome 
– que onde tiver ódio, que eu procure sempre levar 
amor; discórdia, a união; desespero, a esperança; o 
erro, a verdade. 

Então eu queria dizer aqui que eu posso dizer, 
como o Apóstolo Paulo. Nós só somos cristãos, João 
Faustino, porque o Apóstolo Paulo viveu e viveu muito. 
O Cristo viveu muito pouco, não escreveu. Nós só sa-
bemos quem é Cristo mesmo pelo Apóstolo Paulo. Os 
melhores escritos da Bíblia. Ele, com muito sofrimen-
to, com muita coragem, dominou aquele mundo todo 
dos Césares, e então eu posso dizer que a luta que 
ele teve... nós somos cristãos pela luta dele, que viveu 
muito. Ele terminou e disse: terminei minha carreira, 
preguei e guardei minha fé, combati o bom combate.

E eu digo mais: nós estamos combatendo o bom 
combate.

João Faustino, não vou deixar a política porque 
seria deixar a luta. Deixar a luta é a vida. Eu aprendi 
lá do meu Nordeste a Canção dos Tamoios:

Não chores, meu filho;
Não chores, que a vida
É luta renhida:
Viver é lutar.
A vida é combate,
Que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos
Só pode exaltar.

E o piauiense, sempre é forte e bravo. Esse é o 
povo que eu represento.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN) 
– Depois do discurso repleto de sabedoria do ilustre 
Senador Mão Santa, abrilhantado pelo aparte do Se-
nador Mozarildo Cavalcanti, resta-nos tão-somente, 
não havendo mais nenhum orador inscrito...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente.
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O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN) 
– Com a palavra o Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revi-
são do orador.) – Eu havia me comprometido, Sr. Pre-
sidente, de encaminhar à Mesa, dois requerimentos 
de pesar, um deles encaminho neste momento, do 
Gilson Costa, de 82 anos, da Cobap e da Associação 
de Aposentados da Bahia, pelo seu falecimento nesta 
sexta-feira. Deixou a mulher, Eulina Ataíde Barroso, com 
quem criou um orfanato no Bairro Ondina, na Bahia, e 
deixou também quatro filhas.

Segundo nota da Federação da Associação dos 
Aposentados e Pensionistas da Bahia, Gilson Costa 
dedicou a sua vida ao movimento de luta pela conquis-
ta dos direitos dos aposentados e dos pensionistas. 
Cabe a nós manter viva a sua lembrança, cumprindo 
a missão que essa luta exige de cada um de nós, que 
dedicamos parte da nossa vida na luta pelo benefício 
dos mais idosos.

Em resumo, portanto, eu gostaria que o presente 
voto fosse enviado para a Federação da Associação 
dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado da 
Bahia, localizada à Rua Santa Clara do Desterro, nº 73, 
Nazaré, Salvador, Bahia, Brasil. Aqui está o CEP.

Não estou lendo na íntegra, porque já li, na ver-
dade, este documento.

Entrego-o oficialmente e, naturalmente, essa é 
uma homenagem a esse lutador que foi um dos fun-
dadores da Cobap. Então, neste momento, em nome 
da família, e de milhões de idosos, eu requeiro esse 
voto de pesar e solidariedade aos familiares.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN) 

– Será encaminhado na forma regimental.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO No 862, DE 2010

Requeiro nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da 
Casa no período compreendido entre os dias 10 a 12 
de novembro do corrente ano, para representar o Se-
nado Federal no VI Foro Parlamentario Iberoamericano, 
na cidade de Buenos Aires, Argentina.

Comunico, nos termos do art. 39, I, do mesmo 
Diploma Legal, que estarei ausente do País no período 
de 10 a 13 de novembro do corrente ano.

Brasília, 5 de novembro de 2010. Senador Mar-
co Maciel.

REQUERIMENTO No 863, DE 2010

Requeremos, nos termos do art. 154, III, com-
binado com o art. 199, ambos do Regimento Interno 

do Senado Federal, seja o período do Expediente da 
sessão do dia 16 de novembro, para homenagear o 
Instituto Tecnológico da Aeronáutica – ITA.

Sala das Sessões, Senador Cristovam Buar-
que.

REQUERIMENTO Nº 864, DE 2010

Requeremos, nos termos do art. 154, III, com-
binado com art. 199, ambos do Regimento Interno 
do Senado Federal, seja o período do Expediente da 
sessão do dia 10 de dezembro para comentar o Dia 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos. – Se-
nador Cristovam Buarque

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – 
RN) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
à publicação e serão votados oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler:

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 865, DE 2010

Nos termos do art. 218, inciso VII do RISF, re-
queiro voto de pesar pelo falecimento de Gilson Costa 
de Oliveira.

Gilson Costa, 82 anos, foi fundador da Associa-
ção dos Pensionistas e Aposentados da Previdência 
Social da Bahia. Deixou a mulher, Eulina Ataíde Barro-
so, com quem criou um orfanato, no bairro de Ondina, 
e quatro filhos.

Segundo nota da Federação das Associações dos 
Aposentados, Pensionistas e Idosos da Bahia, Gilson 
Costa dedicou grande parte de sua vida ao movimento 
e luta pela conquista dos direitos desses segmentos, 
com ações, idéias, criatividade e mobilizações perma-
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nentes. Cabe a todos nós manter viva sua lembrança 
cumprindo a missão que essa luta exige de cada um 
de nós que dedicamos em nosso cotidiano de vida.

Dar continuidade a este trabalho é a garantia do 
fortalecimento do movimento no Estado. Sentiremos 
saudades! O movimento sofrerá com mais essa voz se 
cala. À sua família nossa solidariedade e pesar.

Para tanto gostaria que o presente voto fosse en-
viado para Federação das Associações de Aposentados 
e Pensionistas Idosos do Estado da Bahia, Rua Santa 
Clara do Desterro nº 73 – Nazaré, Salvador – Bahia – 
Brasil, CEP: 40040-450. – Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – 
RN) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.O requerimento que acaba de ser lido vai 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, mensagem do Presidente da Re-
pública que passo a ler

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 300, DE 2010  
(Nº 638/2010, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei 

do País no período de 8 a 13 de novembro de 2010, 
em viagens oficiais a Moçambique, nos dias 8 a 10, e 
à República da Coréia, nos dias 11 a 13.

Brasília, 5 de novembro de 2010. – Luís Inácio 
Lula da Silva.

Aviso nº 777 – C. Civil

Em 5 de novembro de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Viagem presidencial.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretária Mensagem na qual 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República co-
munica que se ausentará do País no período de 8 a 
13 de novembro de 2010, em viagens oficiais a Mo-
çambique, nos dias 8 a 10, e à República da Coréia, 
nos dias 11 a 13.

Atenciosamente, – Carlos E. Esteve Lima Mi-
nistro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência 
da República, interino.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN) 
– A mensagem que acaba de ser lida vai à publicação 
e será juntada ao processado da Mensagem do Sena-
do Federal nº 58, de 2010.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – 
RN) – A Presidência recebeu o Aviso nº 75, de 2010 
(nº 327/2010, na origem), de 28 de outubro último, do 
Ministro da Fazenda, que encaminha, nos termos do 
art. 4º da Resolução nº 20, de 2004, do Senado Fe-
deral, relatório sobre as emissões externas de títulos 
da República, no período de 1º de julho a 30 de se-
tembro de 2010.

É o seguinte o Aviso:

AVISO NO 75, DE 2010 
AVISO NO 327/MF

Brasília, 28 de outubro de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Programa de Emissão de Títulos e de Admi-
nistração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro 
Nacional no Exterior

Excelentíssimo Senhor Presidente,
No contexto da execução do Programa de Emis-

são de Títulos e de Administração de Passivos de Res-
ponsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, de que 
trata a Resolução do Senado Federal no 20, de 16 de 
novembro de 2004, e em cumprimento ao art. 4o do 
referido normativo, apresento a V. Exª relatório sobre 
as emissões de títulos da República no período de 1 
de julho de 2010 a 30 de setembro de 2010.

2. O relatório inclui, além da parte descritiva, qua-
dros com detalhamento das operações realizadas no 
período (Anexo I), dos títulos da dívida pública resga-
tados com os recursos oriundos das referidas opera-
ções (Anexo II), de todos os demais bônus emitidos 
ao amparo do referido Programa (Anexo III).

Respeitosamente, Guido Mantega Ministro de 
Estado da Fazenda.
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O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN) 

– O expediente, juntado ao processado da referida Re-

solução, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN) 
– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – 
RN) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.433 a 
1.435, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, que concluem pela prejudicialidade das 
seguintes matérias:

– Proposta de Emenda à Constituição nº 35, de 
2003, tendo como primeiro signatário o Senador 
Efraim Morais, que acrescenta o inciso XII e §§ 
5º e 6º ao artigo 167 da Constituição Federal, 
criando regras para a limitação de empenhos 
e de pagamentos para a execução da lei orça-
mentária anual;

– Proposta de Emenda à Constituição nº 95, de 
2003, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor Paulo Paim, que dá nova redação ao inciso 
III, do § 1º e § 2º do art. 40 e aos §§ 1º e 8º do 
art. 201 da Constituição Federal, para dispor 
sobre a aposentadoria das pessoas portadoras 
de deficiência;

– Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 
2009, tendo como primeiro signatário o Senador 
Osmar Dias, que altera o § 2º do art. 20 da Cons-
tituição Federal, para reduzir a faixa de fronteira 
para quinze quilômetros de largura.

As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 
oportunamente, a fim de serem declaradas prejudi-
cadas, nos termos do § 1º do art. 334 do Regimento 
Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – 
RN) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.436, de 
2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, concluindo contrariamente ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 157, de 2008 (nº 7.356/2006, na Casa de 
origem, do Deputado Geraldo Resende), que acres-
centa dispositivo à Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre o aviso de vencimento da Carteira 
Nacional de Habilitação.

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

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – 
RN) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.437, de 
2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2010 
(nº 4.023/2008, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que altera a Lei nº 11.358, 

de 19 de outubro de 2006, no tocante ao subsídio dos 
Policiais Rodoviários Federais.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, d, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – 
RN) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 
1.438 a 1.440, de 2010, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, concluindo pela rejeição das se-
guintes matérias: 

– Proposta de Emenda à Constituição nº 8, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador Pau-
lo Octávio, que aperfeiçoa o Sistema Tributário 
Nacional e o financiamento da Seguridade So-
cial, estabelece normas de transição e dá outras 
providências; 

– Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 
2003, tendo como primeira signatária a Senadora 
Ana Júlia Carepa, que altera o Sistema Tributário 
Nacional e dá outras providências; e 

– Proposta de Emenda à Constituição nº 2, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador Paulo 
Paim, que altera os arts. 102 e 105 e acrescenta 
parágrafo ao art. 111 da Constituição Federal, 
para restringir a utilização dos recursos extraor-
dinário, especial e de revista. 

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 372, combinado com o art. 254 do Re-
gimento Interno, abrirá o prazo de dois dias úteis para 
interposição de recurso, assinado por, no mínimo, um 
décimo da composição do Senado, no sentido da con-
tinuação da tramitação das matérias.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN) 
– A Presidência lembra ao Plenário que o tempo dos 
oradores do Período do Expediente da sessão delibe-
rativa ordinária de amanhã será destinado a homena-
gear o Cardeal Dom Eugênio Sales, Arcebispo Emérito 
do Rio de Janeiro, pelos seus 90 anos de existência, 
de acordo com o Requerimento nº 805, de 2010, do 
Senador João Faustino e outros Srs. Senadores.

Esclarece, ainda, que continuam abertas as ins-
crições para a referida homenagem.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 80, de 2010, na 
origem, do Presidente da Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo, que encaminha, para as providên-
cias necessárias, cópia do Relatório de Auditoria e do 
Acórdão nº 2.297/2010, do Tribunal de Contas da União, 
bem como do relatório e voto que o fundamentam, rece-
bidos por aquela Comissão em meio magnético.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – 
RN) – A Presidência determina a autuação do expe-
diente como Ofício nº S/24, de 2010, e o devolve ao 
exame da Comissão de Desenvolvimento Regional e 
Turismo.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – 
RN) – A Presidência recebeu o Ofício nº 47/2010, 
na origem, de 3 do corrente, da Agência Goiana de 
Comunicação, que comunica a retificação, no Diário 
Oficial da União, da Portaria nº 931, de 22 de de-
zembro de 2008, que renova a permissão outorgada 
a essa entidade para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, de que trata o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 530, de 2010. 

É o seguinte o Ofício:

OFÍCIO No 47/2010 – Rd.

Goiânia, 3 de novembro de 2010

Assunto: Projeto de Decreto Legislativo – PDS No 
530/2010 de 9-8-2010 (SF)

Senhor Presidente,
Ao lado dos meus melhores cumprimentos, cum-

pre-me dirigir a sua presença a fim de fazer juntar ao 

Projeto de Decreto Legislativo – PDS no 539/2010 

de 9 de agosto de 2010, que aprova o ato de reno-

vação e permissão outorgada à Agência Goiana de 

Comunicação – AGECOM para explorar serviço de 

radiodifusão em frequência modulada na cidade de 

Goiânia, Estado de Goiás, a publicação no Diário 

Oficial da União de 28 de outubro de 2010, Seção 

1, página 85, da Retificação na Portaria no 931, de 

22 de dezembro de 2008, publicado no Diário Ofi-

cial de 20 de janeiro de 2009, no art. 1º, onde se lê: 

“Agência Goiana de Comunicação – AGECOM”, lê-

se: “Estado de Goiás”.

Sem outro particular, apresento ao ensejo os 

meus sinceros e antecipados agradecimentos, com 

votos de próspera gestão à frente dos trabalhos atri-

buídos a essa Casa.

Cordialmente, Marcus Vinícius de Faria Felipe, 

Presidente da AGECOM.
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O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – 
RN) – O Ofício nº 47, de 2010, será juntado ao Pro-
jeto de Decreto Legislativo, que retorna à Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, 
para análise.

Serão publicados novos avulsos da matéria para 
fazer constar a retificação mencionada.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – 
RN) – Depois do discurso do ilustre Senador Mão 
Santa, um dos maiores e melhores Governadores do 
Estado do Piauí, um dos mais atuantes e brilhantes 
Senadores desta legislatura, homem culto, prepa-
rado, democrata, só nos resta encerrar esta sessão 
não deliberativa do Senado Federal da República 
Federativa do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – 
RN) – O Sr. Senador Alvaro Dias enviou discurso à 
Mesa para ser publicado na forma do disposto no art. 
203, combinado com o art. 210, inciso I e o § 2º, do 
Regimento Interno.

S. Exª será atendido.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para fa-
zer o registro da matéria intitulada, “É agora, José?”, 
publicada pela revista Época, em sua edição de 6 de 
setembro de 2010.

A matéria destaca que em queda nas pesquisas, 
José Serra explora o grave crime da violação do sigilo 
fiscal de sua filha Verônica para tentar levar a eleição 
presidencial para o segundo turno.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-
tada seja considerada parte integrante deste pronun-
ciamento, 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 ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN) 
– 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, dia 9, 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.

Parecer nº 412, de 2010-CAE, relator ad 
hoc Senador Antonio Carlos Júnior, concluin-
do pela aprovação da matéria, nos termos do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 279, de 2010, 
que apresenta.

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.

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

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 origem, 
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências”, para determinar que o 
atendimento de urgências e emergências mé-
dicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
seja prestado pela iniciativa privada, mediante 
ressarcimento, nos casos em que as disponi-
bilidades do Sistema forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial.

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

(Relator-CAS no turno único: Senador 
Expedito Júnior)

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.

(Relatores no turno único:
– CAS, Senador Juvêncio da Fonseca;
– CCJ, “ad hoc” Senador Valter Pereira)

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.(Relator-CMA 
no turno único: Senador Flávio Arns)

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.

(Relatores no turno único:
– CE, Senador Cícero Lucena;
– CAS, Senador Mozarildo Cavalcanti)

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 
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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 
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 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 nº 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 
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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 
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, fa-
vorável, 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 
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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: 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, Relator: 
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, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança.

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa.
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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 
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 Fis-
calização, Relator: Senador João Ribeiro), 
que aprova as contas do Governo Federal, do 
Senado Federal, da Câmara dos Deputados, 
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tri-
bunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Fe-
deral de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da 
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal 
e Territórios e do Ministério Público da União, 
relativas ao exercício de 2003.

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 
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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 Ci-
dadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio 
Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto, em turno único, perante a Comis-
são): favorável, nos termos de emenda substi-
tutiva, que oferece; 2º pronunciamento (sobre 
as emendas, apresentadas ao Substitutivo, 
no turno suplementar, perante a Comissão): 
favorável, nos termos da Emenda nº 1– CCJ 
(Substitutivo), que apresenta.

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  

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-Complementar, 
de autoria do Senador Renan Calheiros e outros 
Senhores Senadores, que altera os arts. 1º e 22 
da Lei Complementar nº 64, de 1990 -Lei das 
Inelegibilidades (dispõe sobre crimes e proce-
dimentos relativos a inelegibilidades e sobre o 
sistema de prestação de contas eleitorais).

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da 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  

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 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  

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 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  

Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
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  

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-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  

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-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  

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 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  

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.

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-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  

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.
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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 Vala-
dares, que altera a redação do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 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  

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-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.

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.
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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, 
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  

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-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  

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-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.
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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-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon, que 
acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 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 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 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 
da Emenda nº 6– CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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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 prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo.

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

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

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

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 
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-
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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 Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com a 
Emenda nº 1– CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda, que oferece.

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 Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.

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 (João Faustino. PSDB – 
RN) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 10 
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
Minoria-DEM - Alfredo Cotait* (S)

Bloco-PT - Aloizio Mercadante*
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 - Ideli Salvatti*
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (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 (28)

RELATOR: Senador Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (27)

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007

Prazo final: 12/05/2008
Prazo prorrogado: 22/11/2008
Prazo prorrogado: 01/07/2009
Prazo prorrogado: 21/02/2010
Prazo 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) (12,19)

Fátima Cleide   (PT-RO) (2,6,21)

Eduardo Suplicy   (PT-SP) (3,11,16,18)

 1.  Paulo Paim   (PT-RS) (22,31,33)

 2.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO-RR) (25,35)
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Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB-SC) (23,34,36)

VAGO (32)

Valter Pereira   (PMDB-MS)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO) (24)

 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (14,17,26)

PDT/PSOL (9)

 1.  Osmar Dias   (PDT-PR)

Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na Sessão do dia
10.10.2007.
3. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita para a
Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº 138/2007.
7. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
8. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
9. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
10. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
11. Em 13/05/2008, o Senador Flávio Arns é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Sibá Machado
(Of. 55/2008/GLDBAG).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
13. Em 08.07.2008, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao
Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 070/2008-GLDEM).
14. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
15. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
16. Em 06.08.2008, o Senador João Pedro é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns
(Ofício nº 080/2008 - GLDBAG).
17. Em 21.05.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jeferson Praia (Of. nº 46/09
-LPDT).
18. Em 27.05.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João Pedro
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
19. Em 27.05.2009, o Senador Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
20. Em 27.05.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Sérgio Guerra (Ofício nº 97/09 - GLPSDB).
21. Em 27.05.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Inácio Arruda
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
22. Em 27.05.2009, o Senador João Pedro é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Suplicy
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
23. Em 02.06.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
24. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
25. Em 09.06.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti (Ofício nº 106/2009 - GLDBAG).
26. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
27. Senador Inácio Arruda passou à Relatoria em 14.10.2009, conforme notas taquigráficas da 29ª reunião da CPI, realizada na mesma data.
28. A Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em 16.12.2009 (Of. 204/09 - GLPSDB).
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29. Em 16.12.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (Of. nº 204/09 - GLPSDB).
30. Em 10.03.2010, o Senador Tasso Jereissati é designado membro titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão (OF.Nº
10/10-GLPSDB)
31. O Senador 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.
36. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
*. 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
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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado. 

(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)

Número de membros: 7 titulares  e 5  suplentes

PRESIDENTE: Senador Magno Malta   (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (9)

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
VAGO (10)  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.



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5. 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).
6. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
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).
9. Em 26.10.2010, vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma.
10. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
***. Prorrogado até 02.05.2010 através do Requerimento nº 1.275, de 2009, lido em 22.09.2009.
****. Prorrogado até 11.11.2010 através do Requerimento nº 431, de 2010, lido em 28.04.2010.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais. 

(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 15/05/2009
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jayme Campos   (DEM-MT) (1,4)

Gilberto Goellner   (DEM-MT) (1,9)

Flexa Ribeiro   (PSDB-PA) (1)

 1.  Adelmir Santana   (DEM-DF) (1)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Aloizio Mercadante   (PT-SP)
João Ribeiro   (PR-TO)
Renato Casagrande   (PSB-ES)

 1.  Marcelo Crivella   (PRB-RJ)
 2.  Flávio Arns   (PSDB-PR) (5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Renan Calheiros   (PMDB-AL)
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (3)

Gilvam Borges   (PMDB-AP) (7)

 1.  Valter Pereira   (PMDB-MS)
 2.  VAGO (8)

PTB
Mozarildo Cavalcanti   (RR) (1)  1.  João Vicente Claudino   (PI) (1)

PDT
Cristovam Buarque   (DF) (2)

Notas:



1. Indicações das Lideranças.
2. Em 03.06.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
51/09-LPDT).
3. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (OF. GLPMDB nº 015-A/2009).
4. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
5. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
7. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
8. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
9. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br

4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DNIT

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos do Requerimento nº 783, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta de treze titulares e sete suplentes,
para apurar, no prazo de cento e oitenta dias, as causas, condições e responsabilidades supostamente
praticadas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT. 

(Requerimento nº 783, de 2009, lido em 24.06.2009)

Número de membros: 13 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 24/06/2009

5) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - MEDICAMENTOS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.106, de 2009, de
autoria do Senador Romeu Tuma e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a falsificação de medicamentos e equipamentos médicos
em todo o território nacional. 

(Requerimento nº 1.106, de 2009, lido em 01.09.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 01/09/2009
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6) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - INSS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.531, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, no período entre 2003 e os dias atuais, problemas na
Previdência Social, como: fraudes no INSS; sonegações; desvio de recursos; dívidas para com o INSS e
procedimentos adotados; certidões negativas; situação econômico-financeira do INSS. 

(Requerimento nº 1.531, de 2009, lido em 18.11.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 18/11/2009
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel  (DEM-PE) (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE) (2)

RELATOR:  Senador Gerson Camata  (PMDB-ES)
Leitura: 05/03/2008

Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009
Prazo 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 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.
******. Em 1º.09.2010, lido e aprovado o Requerimento nº 799, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br
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3) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais. 

(Requerimento nº 8, de 2009, do Senador Garibaldi Alves Filho, aprovado em 10.03.2009)

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Eliseu Resende   (DEM)
2. Senador Jayme Campos   (DEM) (2)

3. Senador Flexa Ribeiro   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
Senador Tião Viana   (PT)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

1. Senador Marcelo Crivella   (PRB)
2. Senador Magno Malta   (PR)
3. Senadora Marina Silva   (PV) (1,3)

Maioria ( PMDB, PP )
1.
2.
3.

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. VAGO (4)

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.
4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 330311176
E-mail: willw@senado.gov.br
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4) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro. 

(Requerimento nº 231, de 2009, da Senadora Kátia Abreu, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (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
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5) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília. 

(Requerimento nº 247, de 2009, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF) (3)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG) (3)

RELATOR:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC) (3)

Instalação: 16/09/2009
MEMBROS

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Adelmir Santana   (DEM)

Senador Eduardo Azeredo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Eduardo Suplicy   (PT)
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1,2)

PTB
Senador Gim Argello 

Notas:
1. Em 23/06/2009, o Senador Mauro Fecury é designado Titular do Bloco da Maioria, na Comissão (Of. GLPMDB nº 008-A-2009).
2. Em 24.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita Junior é designado membro do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Mauro Fecury
(OF. GLPMDB Nº 019-A-2009).
3. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente o Senador Aldemir Santana e Vice-Presidente o Senador Eduardo Azeredo. O Senador Geraldo Mesquita
Júnior foi designado relator (Of. nº 031/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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6) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte. 

(Requerimento nº 449, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, aprovado em 20.05.2009)

Número de membros: 7

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Senador Arthur Virgílio   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (3)

Senadora Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1)

Senador Valdir Raupp   (PMDB) (2)

PTB
VAGO (4)

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.
4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
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7) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte. 

(Requerimento nº 592, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador José Sarney, aprovado em 21.05.2009)

Número de membros: 7

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:
Coordenação:

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador César Borges   (PR)
Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa   (PSC) (2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (1,5)

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.
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8) VIII CONFERÊNCIA DAS PARTES DE REVISÃO DO TRATADO
SOBRE A NÃO-PROLIFERAÇÃO DE ARMAS NUCLEARES

Finalidade: Representar o Senado Federal na VIII Conferência das Partes de Revisão do Tratado sobre a
Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), que acontece em maio de 2010, na sede das Nações Unidas. 

(Requerimento nº 391, de 2010, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, aprovado em 29.04.2010)

Número de membros: 3

MEMBROS
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) (1)

Notas:
1. Designado o Senador Inácio Arruda em 19.05.2010.

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



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

 ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE

(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5

PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles  (PP-RJ)
Instalação: 03/03/2009

MEMBROS
Senador Pedro Simon   (PMDB)
Senador Francisco Dornelles   (PP)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Tasso Jereissati   (PSDB)
Senador Aloizio Mercadante   (PT)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.

Número de membros: 11

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana  (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  VAGO (8)

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
VAGO (7)

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).
7. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
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8. Em 26.10.2010, vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma.

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
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

 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:  VAGO (4)

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
VAGO (5) 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.
4. Em 26.10.2010, vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma.
5. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. 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.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS  - CAE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN) (112)

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.  Ideli Salvatti   (PT) (36,106,114,121,122)

 5.  VAGO (29,72)

 6.  VAGO (4,39,81,82,83,84,87,95)

 7.  João Ribeiro   (PR) (32)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (66,68)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (56,59,110)

Gerson Camata   (PMDB) (54,70)

Valdir Raupp   (PMDB) (63)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,53,69,117,119)

Pedro Simon   (PMDB) (57,62)

Renan Calheiros   (PMDB) (58,78)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (55,61)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (64,67,88,92,100,101)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (3,60,97,98)

 4.  VAGO (2,60,80,85,86,91)

 5.  Edison Lobão   (PMDB) (9,65,71,96,99)

 6.  Regis Fichtner   (PMDB) (1,60,108,116)

 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) (52,107,111,113)

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.  Gilberto Goellner   (DEM) (43,102,103,118,120)

 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) (5,45,109,115)

 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. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
92. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(OF. GSALFN nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
95. 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).
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 Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
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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. 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).
109. 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).
110. 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).
111. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
112. 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).
113. 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).
114. 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).
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, em 05/09/2010.
119. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
120. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
121. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
122. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 070/10-GLDBAG).

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.  Ideli Salvatti   (PT) (31,32,107,113,120,121)

 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) (6,56,111,115)

VAGO (48,80,102,118,119)

Mão Santa   (PSC) (50,76,79)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (51,94,101)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (53)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (54)

 4.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (49,74,80,110)

 5.  Gerson Camata   (PMDB) (55,93,103)

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)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (20,66,100,105,106,122)

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) (4,40,109,116)

 5.  Sérgio Guerra   (PSDB) (24,67,85,92,97)

 6.  Marisa Serrano   (PSDB) (25,81,86,87)

 7.  Lúcia Vânia   (PSDB) (21,38,84)

PTB (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,59)  1.  Gim Argello (14,16,62)

PDT
João Durval (17,47)  1.  Cristovam Buarque (19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
27. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
30. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
31. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
34. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
38. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
41. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
42. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
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43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 -
GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
73. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
82. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
83. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
84. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
87. Em 18.11.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 195/09-GLPSDB).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Em 26.03.2010, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of. nº
17/10-GLPSDB).
93. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
94. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
95. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
96. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
97. Em 06.05.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).
98. Em 11.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of. nº
36/10-GLPSDB).
99. Em 19.05.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
38/10-GLPSDB).
100. Em 25.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
39/10-GLPSDB).
101. Em 26.05.2010, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
103. Em 26.05.2010, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 78/2010).
104. Em 01.06.2010, o Senador Antônio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
033/2010-GLDBAG).
105. Em 16.06.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
40/10-GLPSDB).
106. Em 01.07.2010, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
48/10-GLPSDB).
107. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, 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 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).
110. 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).
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).
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115. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 103/2010).
116. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (OF. GLDEM nº 055/2010), em substituição ao Senador
José Agripino.
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).
119. Vago em virtude de a Senadora Selma Elias ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Neuto de Conto, a partir de
1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
120. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
121. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 069/10-GLDBAG).
122. Em 22.10.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
072/10-GLPSDB).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30 hs - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652

E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (16)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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 (102)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Serys Slhessarenko   (PT) (38,74,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,31)

Eduardo Suplicy   (PT) (38)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (39)

Ideli Salvatti   (PT) (38,111,113,120,121)

Tião Viana   (PT) (34,40,87,88,89,100)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,33)

 2.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (1,15,17,30,116)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (35)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,32,73)

 5.  César Borges   (PR) (37,40)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,36,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (58,67)

Almeida Lima   (PMDB) (62,67)

Gilvam Borges   (PMDB) (57,67,96,99,106,107)

Francisco Dornelles   (PP) (60,67)

Valter Pereira   (PMDB) (2,67)

Edison Lobão   (PMDB) (9,18,55,63,103,104)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (54,68)

 2.  Renan Calheiros   (PMDB) (56,69,86,93)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (61,64,78)

 4.  Hélio Costa   (PMDB) (5,66,76,101,105)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (41,59,65)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,67,115,119)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Kátia Abreu   (DEM) (47)

Demóstenes Torres   (DEM) (43)

Jayme Campos   (DEM) (50,82,85,97,98)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (51)

Alvaro Dias   (PSDB) (24,75)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB) (29,70,91)

Lúcia Vânia   (PSDB) (24)

Tasso Jereissati   (PSDB) (24)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (45)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (46)

 3.  Níura Demarchi   (PSDB) (52,110,117,118)

 4.  José Bezerra   (DEM) (4,49,112,114)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,44)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (26)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (28)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (25,71)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (27,72,90,92)

PTB (7)

VAGO (48,122)  1.  Gim Argello (42,108,109)

PDT
Osmar Dias (12,13,22)  1.  Patrícia Saboya (11,23,53,79,80,94,95)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
24. Em 12.02.2009, 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 Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
27. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
28. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
29. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, o Senador 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.
31. 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.
32. 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.
33. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
34. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
35. Em 16.02.2009, o Senador 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.
36. 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.
37. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
38. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
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39. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
40. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
41. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
42. 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.
43. 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.
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
45. 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.
46. 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.
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 Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
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 Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
51. 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).
52. 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.
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 Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(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 Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
58. 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).
59. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
60. 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).
61. 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).
62. 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).
63. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-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 Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
67. 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).
68. 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).
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 Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
71. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
72. Em 10/03/2009, 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 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).
74. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
75. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. 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).
102. Em 30.03.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
103. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
104. Em 06.04.2010, o Senador 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 suplente do DEM na Comissão (OF. GLDEM nº 055/2010), 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).
119. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
120. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
121. Em 20.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 066/2010-GLDBAG).
122. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa
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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
VAGO (4)  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).
4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. 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) (92,106)

VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (74,79)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (31,81,89,91,94)

Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (31,126)

Fátima Cleide   (PT) (31)

Paulo Paim   (PT) (31,47,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (32)

Ideli Salvatti   (PT) (38,76,78,80,96,115,121,132,133)

VAGO (35,85,86,87,98,100,107)

 1.  VAGO (1,36,110)

 2.  Gim Argello   (PTB) (37,96,101)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,34)

 4.  José Nery   (PSOL) (33)

 5.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (30,67,94,95)

 6.  João Ribeiro   (PR) (30,71)

 7.  Marina Silva   (PV) (30,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (56)

Mauro Fecury   (PMDB) (8,16,57,70,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (54,102,105,111,112)

VAGO (64,109,127,131)

Gerson Camata   (PMDB) (60)

VAGO (5,9,61,88)

VAGO (53,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (55)

 2.  Francisco Dornelles   (PP) (55,83,88)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (55)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (58,125,129)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (62)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,63,119)

 7.  VAGO (59,108)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Níura Demarchi   (PSDB) (4,50,116,118,120)

Marco Maciel   (DEM) (40)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,41)

Heráclito Fortes   (DEM) (42)

João Faustino   (PSDB) (13,49,117,122,123,124)

Adelmir Santana   (DEM) (45)

Alvaro Dias   (PSDB) (26)

Flávio Arns   (PSDB) (22,93)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (28,68,73,75)

Marisa Serrano   (PSDB) (25)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (48,113,114,128,130)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,43)

 3.  Jayme Campos   (DEM) (46,77,82,103,104)

 4.  Efraim Morais   (DEM) (52)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (14,18,44)

 6.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (2,39)

 7.  Cícero Lucena   (PSDB) (29,69,75,84,90,97,99)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (23)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (27)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (24)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,51)

VAGO (51,134)

 1.  João Vicente Claudino (51)

 2.  Mozarildo Cavalcanti (51)

PDT
Cristovam Buarque (20)  1.  Jefferson Praia (10,21)

Notas:
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
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 Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
30. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
31. 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).
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, 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.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
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 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.
37. 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.
38. 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.
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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 Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
41. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. 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.
43. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. 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.
45. 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.
46. 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.
47. 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).
48. 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.
49. 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.
50. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
51. 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).
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
José Agripino.
53. 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).
54. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
62. 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).
63. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
64. 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).
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 Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como membro 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 deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
92. 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.
93. 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.
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 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 159/2009-GLDBAG).
101. 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)
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 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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. 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).
116. 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).
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. 54/10-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 04.08.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador José Bezerra ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
124. 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.
125. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
126. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
127. Em 18/08/2010, a Senadora Selma Elias é designada membro titular do PMDB na Comissão (OF.GLPMDB nº 124/2010).
128. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
129. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
130. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
131. Vago em virtude de a Senadora Selma Elias ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Neuto de Conto, a partir de
1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
132. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
133. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 067/10-GLDBAG).
134. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121

E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Número de membros: 12 titulares  e 12 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (7,16,23,25)

Paulo Paim   (PT) (8,17)

Inácio Arruda   (PC DO B) (19)

 1.  VAGO (7)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (16,17,21)

 3.  VAGO (7)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata   (PMDB) (3,20)

VAGO (22)

Francisco Dornelles   (PP) (15)

 1.  VAGO (7)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)
 3.  VAGO (14)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (4)

Marco Maciel   (DEM) (10)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)
Eduardo Azeredo   (PSDB) (9)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (1,6,13)

 2.  VAGO (10)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (5,24)

 4.  Cícero Lucena   (PSDB) (9,18)

 5.  Papaléo Paes   (PSDB) (7,11)

PDT
Cristovam Buarque (7,12)  1.  VAGO (12)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
9. Em 30.09.2009, o Senador Eduardo Azeredo deixa a suplência e é designado membro titular do PSDB na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marconi Perillo (Of. nº 183/2009/CE).
10. Em 30.09.2009, o Senador Marco Maciel deixa a suplência e é designado membro titular do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador
Romeu Tuma (Of. nº 183/2009/CE).
11. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
12. 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).
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 Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Subcomissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (Of.
nº 183/2009/CE).



16. 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).
17. 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).
18. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB 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 Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
21. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
22. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
23. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, 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).
25. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão de Educação, em substituição à
Senadora Ideli Salvatti (Of. 051/2010-GLDBAG).

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) (6,7)

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.
7. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
*. 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) (22)

Marina Silva   (PV) (7,22,43,45)

Alfredo Nascimento   (PR) (24,55,60)

João Ribeiro   (PR) (23)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (21)

 2.  César Borges   (PR) (25)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B) (20)

 4.  Delcídio Amaral   (PT) (26)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges   (PMDB) (38,47,48,49,54,59)

Hélio Costa   (PMDB) (38,56,57)

VAGO (40,50,53,58)

Valter Pereira   (PMDB) (38)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (38)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,39)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (38)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (38)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner   (DEM) (32,61,62,64,65)

Kátia Abreu   (DEM) (27)

Heráclito Fortes   (DEM) (30)

Eliseu Resende   (DEM) (35)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,17)

Cícero Lucena   (PSDB) (14)

Marisa Serrano   (PSDB) (15)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (29)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,34,63)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,28)

 4.  Jayme Campos   (DEM) (9,31,44,46,51,52)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,19)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (18)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (16)

PTB
Gim Argello (6,33)  1.  Sérgio Zambiasi (33)

PDT
Jefferson Praia (8,13,37,42)  1.  Cristovam Buarque (12,36,41)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 -
GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
16. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
17. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
18. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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).
23. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 16.02.2009, o Senador 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.
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 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.
27. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
28. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
31. 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.
32. 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.
33. 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).
34. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
35. 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.
36. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, 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 Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
48. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
49. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
50. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
51. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
52. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
53. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
54. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
55. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
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, em 05.09.2010.
65. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060

E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS

Finalidade: Destinada a analisar os problemas ambientais e sociais decorrentes dos chamados "lixôes" e
apresentar propostas para a solução destes problemas, propondo parâmetros, metodologias e orbigações a
serem adotadas pelos municípios. 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

César Borges   (PR)
VAGO (8)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)
 2.  VAGO (8)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (9)  1.  VAGO (3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (1)

Cícero Lucena   (PSDB) (5,7)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
9. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.



5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA

Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (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:  VAGO (2,11,13)

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 (3,9)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1,5,6,7)

VAGO (8)

 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 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 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).
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).
13. Vago 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, de 11.05.10).
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 48/2009-CMA.
**. Em 16.10.2009, lido o Ofício nº 78/2009-CMA, que altera a denominação da Subcomissão e o quantitativo de membros e informa mudanças na
composição, nos termos de aditamento ao RMA nº 48/2009-CMA.

5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS
DA USINA DE BELO MONTE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)
Leitura:  10/05/2010

Instalação:  13/05/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Renato Casagrande   (PSB)
Delcídio Amaral   (PT)

 1.  Jefferson Praia   (PDT)
 2.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Romero Jucá   (PMDB)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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 (19,73)

 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 (37,74)

 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 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 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
74. 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).
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 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) (22,41,50,72,106)

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) (4,101,102)

 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) (23,27,56,100,103,104,105)

 4.  Alfredo Cotait   (DEM) (53,78,79,80,107,108)

 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.



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
49. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
50. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
52. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
53. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
54. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
55. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
56. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
57. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
58. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
70. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).
92. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
93. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
94. O Senador 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. GSALFN nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
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. 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).
101. 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).
102. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 105/2010).
103. 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.
104. Em 04.08.2010, o DEM cede a vaga de suplente ocupada pelo Senador José Bezerra ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
105. 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.
106. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
107. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
108. Em 03.11.2010, o Senador Alfredo Cotait é designado membro suplente do Democratas na Comissão (Of. nº 66/2010-GLDEM).

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
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

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.
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
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)

VAGO (2,7)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)
 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB) (1,3)

 1.  Pedro Simon   (PMDB)
 2.  Romero Jucá   (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho   (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 Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).
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.
7. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Serys Slhessarenko   (PT) (18)

Delcídio Amaral   (PT) (18,33,56)

Ideli Salvatti   (PT) (18,90,92,98,99)

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 (22,81)

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) (43,80,83)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,54,94,97)

 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 )
Gilberto Goellner   (DEM) (34,87,88,95,96)

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 Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
81. O Senador 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 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
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, em 05/09/2010.
96. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
97. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
98. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
99. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 065/10-GLDBAG).

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:  Senador Neuto De Conto  (PMDB-SC) (56,58,67,72)

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) (38,48,55,57,68,70)

Valter Pereira   (PMDB) (1,46)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,45)

Almeida Lima   (PMDB) (44)

 1.  VAGO (43,62)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (47)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (41)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (42,49,51)

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.  Gilberto Goellner   (DEM) (35,63,64,69,71)

 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).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
16. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
17. Em 12.02.2009, 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 Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
42. 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).
43. 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).
44. 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).
45. 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).
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46. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
47. 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).
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. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
57. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).
59. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
60. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
61. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 07/10-GLPSDB).
62. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
63. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
64. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
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, em 05/09/2010.
70. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
71. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
72. Em 06.10.2010, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 79/2010-CDR).

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) (20,60,61,63,64)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (17,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (2,11,35,44,59,68,69,74)

Neuto De Conto   (PMDB) (37,40,86,89)

Gerson Camata   (PMDB) (43,46)

Valter Pereira   (PMDB) (34,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (36,45)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (38,47)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (39,42)

 4.  Regis Fichtner   (PMDB) (41,48,82,84)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner   (DEM) (26,77,79,88,90)

José Bezerra   (DEM) (27,80,85)

Kátia Abreu   (DEM) (28)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,30,57,58,72,73)

João Faustino   (PSDB) (13,53,56,65,66,83)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,55)

Marisa Serrano   (PSDB) (15)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM) (3,33)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM) (31)

 3.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,24)

 4.  José Agripino   (DEM) (25,81)

 5.  Mário Couto   (PSDB) (16,55)

 6.  João Tenório   (PSDB) (15)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (12)

PTB (5)

VAGO (9,29,91)  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).



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
35. 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).
36. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
37. Em 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).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
41. Em 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).
42. 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).
43. 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).
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44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 -
GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
64. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
65. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
76. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
77. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
78. 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).
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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 é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 56/10-GLPSDB).
84. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 111/2010).
85. 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
Raimundo Colombo.
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, em 05.09.2010.
89. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
90. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
91. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS -

Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

VAGO (2)

VAGO (4)

 1.  Paulo Paim   (PT)
 2.  VAGO (5,7,9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)
Neuto De Conto   (PMDB) (13,14)

 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.
14. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).

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.  VAGO (2)

Notas:
1. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.
2. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. 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) (63,78)

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) (34,65,66)

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) (2,53,56,58,61,73,74,76)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,25)

José Bezerra   (DEM) (6,12,24,75,77)

Efraim Morais   (DEM) (26)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,29)

Sérgio Guerra   (PSDB) (16,62)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (28,70,71,79,80)

 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. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
64. O Senador 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. 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).
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 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 112/2010).
77. 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.
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, em 05/09/2010.
80. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
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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



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS

1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR

(Resolução nº 17, de 1993)

SENADORES CARGO
VAGO (1,2) CORREGEDOR

VAGO 1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO 2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

3º CORREGEDOR SUBSTITUTO

Atualização:  26/10/2010

Notas:

1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009
2. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
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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 (15)

VAGO (1)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (18)

 1.  Delcídio Amaral   (PT-MS)
 2.  Ideli Salvatti   (PT-SC) (16,19)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT-SP)
 4.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO-RR)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (14)

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 (9)

VAGO (12)

VAGO (11)

VAGO (7)

VAGO (7)

 1.  VAGO (6)

 2.  VAGO (10)

 3.  VAGO (8)

 4.  VAGO (7)

 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)
VAGO (/) (20)

Atualização:  26/10/2010
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. 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.
7. 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.
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. 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.
10. 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.
11. 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.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
14. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
15. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
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.
19. A Senadora Ideli Salvatti reassumiu o mandato em 06.10.2010, conforme Of. 047/2010-GSISAL, lido na sessão de 06.10.2010 e publicado na mesma
data.
20. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Demóstenes Torres   (DEM/GO) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 João Tenório   (PSDB/AL) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 Antonio Carlos Valadares   (PSB/SE) (2)   Bloco de Apoio ao Governo

  PMDB

 Gim Argello   (PTB/DF) (1)   PTB

Atualização:  17/04/2008

Notas:

1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ

(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)

Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (3)

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

MEMBROS
PMDB

VAGO (4,5)

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO)

PTB
VAGO (2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (6,8,9)

PR
Magno Malta   (ES) (1,7,10)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ) (11)

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  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.
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES

(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)

Número de membros: 14 titulares

PRESIDENTE: Senador João Tenório   (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles   (PP-RJ)

1ª Designação:  23/03/2010

MEMBROS
PMDB

DEM
Adelmir Santana   (DF)

PSDB
João Tenório   (AL) (2)

PT
Tião Viana   (AC) (3)

PTB
Gim Argello   (DF) (5)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (4)

PR
César Borges   (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares   (SE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ)

PSOL
José Nery   (PA)

PSC
Mão Santa   (PI)

PV
Marina Silva   (AC) (1)

Atualização:  27/04/2010
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Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.
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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 
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