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

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

O tempo dos oradores da Hora do Expediente da 
presente sessão será dedicado a homenagear o Car-
deal Dom Eugênio Sales, Arcebispo Emérito do Rio de 
Janeiro, pelos seus 90 anos de vida, de acordo com 
o Requerimento nº 805, de 2010, do Senador João 
Faustino e de outros Srs. Senadores.

Convido para compor a Mesa o Exmº Sr. Núncio 
Apostólico do Brasil, Reverendíssimo Senhor Dom 
Lourenzo Baldisseri; o Arcebispo Emérito de Brasí-
lia, Reverendíssimo Senhor Cardeal Dom José Freire 
Falcão; o Arcebispo Emérito de Natal, Reverendíssimo 
Senhor Dom Heitor de Araújo Sales, representando o 
Arcebispo Emérito do Rio de Janeiro, Reverendíssimo 
Senhor Cardeal Dom Eugênio Sales.

Convido para compor a Mesa o primeiro signatá-
rio do requerimento, Senador João Faustino.

Convido também para compor a Mesa o Sr. Reitor 
da Unilegis, Exmº Sr. Ministro Carlos Mathias.

É com imensa satisfação que presido esta ses-
são, em que procuramos, no Senado, comemorar os 
90 anos, completados ontem, do Cardeal Emérito do 
Rio de Janeiro, Dom Eugênio Sales.

Dom Eugênio dedicou toda a sua vida a serviço 
de Deus, a serviço da Igreja e a serviço do seu apos-
tolado. Ele nasceu em Acari, no Rio Grande do Norte. 
Eu o conheci há muitos anos, como Bispo de Natal. 
Marcava-o já então uma forte preocupação social, 
que não o abandonaria ao longo dos longos anos de 
serviço à Igreja.

Removido em 1964 para Salvador, feito Arce-
bispo de Salvador em 1968, feito Cardeal em 1969 
e, finalmente, em 1971, transferido para a Arquidio-
cese do Rio de Janeiro, tornou-se presença central 
na Igreja brasileira e figura importante no Colégio de 
Cardeais e na Santa Sé, em que foi membro de onze 
Congregações.

Um dos criadores das Comunidades Eclesiais de 
Base, Dom Eugênio foi, no entanto, um crítico de seu 
engajamento político. As Comunidades Eclesiais de 
Base eram um trabalho com lideranças laicas, para, 
sob a coordenação de um animador especialmente 
formado, cultivar a vida cristã por meio da oração, do 
culto dominical, da leitura da Bíblia, da reflexão, do 
apoio mútuo e da solidariedade.

Em 1958, Dom Eugênio começou uma experiência 
de escolas radiofônicas para alfabetização e formação 
das comunidades. Mais tarde, em 1961, um convênio 
entre a Presidência da República e a Confederação 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) fundou o Movi-

mento de Educação de Base e estendeu a experiência 
a outras áreas do Brasil.

Outra experiência desses tempos de pioneirismo 
foi a de entregar paróquias à direção de freiras.

Foi também um dos fundadores da Campanha da 
Fraternidade. Seu irmão, Dom Heitor de Araújo Sales, 
aqui presente, então sacerdote potiguar e mais tarde 
Arcebispo de Natal, estudando na Europa, trouxe para 
o Brasil subsídios que foram adaptados à realidade 
brasileira.

A primeira Campanha da Fraternidade ficou res-
trita à Arquidiocese de Natal, em 1962. A segunda, na 
Quaresma de 1963, abrangeu 25 dioceses do Nordeste. 
Nesse mesmo ano, o Secretário-Geral da CNBB, Dom 
Helder Câmara, escreve a todos os Bispos do Brasil, 
sugerindo sua adoção em âmbito nacional.

Corajosamente, tomou parte da acolhida a refu-
giados políticos latino-americanos, abrigando-os no 
Palácio São Joaquim, sede episcopal. Ajudava-os até 
a obter asilo político. Foi sempre firme na defesa dos 
direitos humanos, em que sua posição de absoluta 
isenção política lhe dava autoridade.

No Rio, formou uma equipe com Maria Cristina 
Noronha de Sá e com outros beneméritos, que levaram 
adiante o Banco da Providência e criaram programas 
como o Centro de Atendimento a Portadores de Aids, 
a Pastoral Carcerária, o Núcleo de Formação de Lí-
deres de Sumaré.

Por uma deferência especial do Papa João Paulo 
II, de quem foi grande amigo, foi autorizado a perma-
necer à frente da Arquidiocese do Rio de Janeiro até 
os 80 anos.

Dom Eugênio, aos 90 anos, completa 67 anos de 
sacerdócio, 56 de episcopado e 41 de cardinalato.

Dom Eugênio constitui para todos nós, brasileiros, 
um exemplo do homem que dedicou toda a sua vida 
a serviço de uma causa, a serviço da fé, a serviço de 
Deus. Ele, permanentemente, teve preocupação material 
também com as obras que realizou e que aqui acabei 
de relatar. Mas, sobretudo, o que nele ressalta é o ho-
mem extraordinário, o homem que, até hoje, por meio 
da sua pregação de princípios morais, de princípios de 
fé, alimenta, com o exemplo, o sacerdócio do Brasil e, 
sem dúvida alguma, de toda a Igreja no mundo inteiro.

Foi um homem extraordinário que Deus pôs a ser-
viço de sua causa no mundo. Eu, pessoalmente, sinto-
me honrado pelo fato de ser contemporâneo de Dom 
Eugênio Sales, isto é, de ter vivido num tempo em que 
ele também viveu, para poder testemunhar o grande ho-
mem de fé, o grande exemplo, o grande homem que, na 
Igreja, serviu de exemplo para todos nós, cristãos.

Muito obrigado.
(Palmas.)

NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL2



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 49235 

Concedo a palavra ao Senador João Faustino, 
primeiro subscritor do requerimento.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº 
Sr. Senador José Sarney, Presidente do Senado Fe-
deral e do Congresso Nacional brasileiro; Revmº Dom 
Lourenzo Baldisseri, muito digno Núncio Apostólico do 
Brasil; Revmº Dom Heitor de Araújo Sales, Arcebispo 
emérito de Natal, representando nesta solenidade o 
homenageado, Cardeal Dom Eugênio Sales; Revmº Sr. 
Cardeal Dom José Freire Falcão, Arcebispo Emérito 
de Brasília; Magnífico Reitor e Exmº Ministro Carlos 
Mathias; Srªs e Srs. Senadores aqui presentes; senho-
ras e senhores, sinto-me profundamente honrado por 
estar nesta tribuna, homenageando Dom Eugênio de 
Araújo Sales. Poucos, na minha geração, desfrutaram 
do privilégio de viver um momento como este.

Quis o destino que, na condição de Senador da 
República, eu propusesse a realização deste ato con-
sagrador e usasse desta tribuna, para falar sobre um 
homem que, na minha juventude, foi símbolo de luta, 
exemplo de líder, modelo de sacerdote. Portanto, Sr. 
Presidente, sinto-me aqui contemplando o tempo, re-
vivendo o passado, que é fonte da história, olhando a 
vida, para visualizar a imagem de um padre que fez 
tudo que lhe foi possível fazer, para combater injusti-
ças e levar o amor preconizado pela nossa religião a 
todas as pessoas.

Ontem, esse sacerdote completou 90 anos de 
existência; por esse motivo, é alvo de todas as home-
nagens que possam ser prestadas a um ser humano 
que amou o seu Deus sobre todas as coisas e que 
deu sinais desse amor, quando lutou por liberdade e 
promoção humana; quando organizou a sociedade, 
para que as pessoas tivessem força e capacidade 
de reivindicar direitos que são seus; quando motivou 
seus seguidores a percorrerem os caminhos da paz 
e da justiça social.

Dom Eugênio de Araújo Sales, nosso homena-
geado, não foi apenas o Bispo que revolucionou seu 
tempo com ideias e ações que, até hoje, marcam a 
história da Igreja no Rio Grande do Norte e no Brasil, 
mas um ser capaz de conciliar a elegância e a austeri-
dade de um príncipe com a simplicidade de um pastor 
de ovelhas que desejava seu rebanho sempre unido, 
resistente e disciplinado. Nada, absolutamente nada 
o intimidou na sua ação pastoral, por sinal exemplar 
e determinada.

As ideias que concebia rapidamente tomavam 
corpo, impregnando as pessoas de idealismo, porque 
nasciam de uma forte marca, própria daqueles cujas vi-
das se assemelham às dos sábios e às dos profetas.

Com muita altivez, fez prevalecer, em todos os 
momentos, a dignidade do líder que sempre foi. Nunca 
abdicou da representação que recebera, mesmo quan-
do pressionado pelos poderosos governantes ou pela 
virulência da ditadura. Lutou por tudo o que concebeu 
e não permitiu que suas iniciativas fossem sepultadas 
pela força do arbítrio.

Somente um homem com essas características 
seria capaz de aglutinar tantas pessoas, na sua grande 
maioria jovens, alguns ainda saindo da adolescência, 
para realizar o maior e mais abrangente programa social 
da história do meu Estado, o Rio Grande do Norte.

Fui um desses jovens a ser conquistado e atraído 
pelo idealismo de Dom Eugênio de Araújo Sales – e 
aqui estão alguns que também o foram, como Jarde-
lino Lucena, Astor Nina de Carvalho e muitos outros 
–, talvez pela liderança estudantil que naquela época 
exercia. Aliás, todos os líderes que militavam na Ação 
Católica eram por ele convocados para uma efetiva 
integração no Serviço de Assistência Rural ou no Mo-
vimento de Educação de Base.

Em muitas ocasiões, Sr. Presidente, fui designa-
do por ele para presidir assembleias de trabalhadores 
rurais e, em cada uma delas, via nascer um sindicato. 
A sensação era aquela de ver brotar, no meio dos mais 
pobres, um símbolo forte de cooperação, de solidarie-
dade e de justiça social.

Por outro lado, eu me sentia, Srªs e Srs. Sena-
dores, como se mágico fosse, quando ensinava Ma-
temática nas escolas radiofônicas por ele criadas. 
Em cada aula que gravava, eu me imaginava diante 
de milhares de pessoas, reunidas em casa de taipa, 
sem água e sem luz, em redor de um pequeno rádio 
movido por bateria de automóvel. Era aquele radinho 
que modificava a vida das pessoas, enchendo-as de 
otimismo e de força interior, organizando-as nos seus 
objetivos de viver.

Graças a Dom Eugênio, quantas e quantas pes-
soas descobriram, por meio das escolas radiofônicas, 
que não eram escravas de ninguém, que tinham uma 
vida dada por Deus e que essa vida somente tinha 
significado quando se via repleta de felicidade e de 
liberdade!

Quantos trabalhadores de mãos calejadas, de fa-
ces prematuramente enrugadas, vítimas de injustiças 
gritantes, obtinham, pela força dos sindicatos rurais, 
por ele criados, salários mais justos e condições de 
trabalho mais humanas! Quantos homens e mulhe-
res foram alfabetizados, concluíram o curso primário, 
fizeram exame de madureza, alguns até ingressaram 
no ensino superior, quando o ensino ginasial era pri-
vilégio de poucos!
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Somente um líder, um gestor eficiente, um sacer-
dote exemplar seria capaz de fazer tanto, de recons-
truir esperanças, de acender na consciência coletiva 
a confiança no futuro.

Certo dia, era um início de tarde, eu acabava de 
participar de uma reunião no Centro de Treinamento 
da Arquidiocese, que ficava na praia de Ponta Negra, a 
quatorze quilômetros de Natal. Eu aguardava o veículo 
que me conduziria de volta à capital. Quando menos 
espero, para o carro de Dom Eugênio, por ele mesmo 
dirigido. Era um automóvel de fabricação americana da 
marca Ford, de cor verde clara. Parou e me ofereceu 
uma carona. Confesso que fiquei um pouco descon-
certado. Ser “caroneiro” de Dom Eugênio, para mim, 
era algo inusitado. Aceitei, e fomos conversando. Meia 
hora de conversa foi o suficiente para confirmar tudo o 
que eu pensava a respeito daquele extraordinário ser-
vidor de Cristo, da sua firmeza, das suas convicções 
sobre o que fazia, do seu amor pela Igreja, da sua ad-
miração e crença nas ações e nas potencialidades da 
juventude. A conversa fluiu de tal forma, que o tempo 
passou, e, quando menos se esperava, estávamos na 
praça Pio X, seu local de trabalho. Nós nos despedimos, 
agradeci-lhe a carona, guardando comigo a imagem 
do líder e do estadista.

Dizia-nos sempre Dom Eugênio que o segredo 
para que se obtivesse êxito em qualquer projeto de 
promoção humana era cercar-se de jovens, confiar ne-
les, dar-lhes atribuições, cobrar-lhes eficiência. Assim, 
construiu a grande universidade por onde passaram 
dezenas de jovens, hoje líderes políticos, profissionais 
bem-sucedidos, professores universitários, escritores 
e cientistas. Hoje, todos, sem exceção, conduzem a 
marca de um tempo que se incorporou à vida e à per-
sonalidade de cada um.

Parte desse tempo foi de desafios, de arbítrio, 
de violência, de ditadura. Aí, diante do sofrimento de 
tantos, marcados pela perseguição, que poderia levar 
à morte ou à prisão, sua residência, conforme disse 
muito bem V. Exª, Sr. Presidente José Sarney, trans-
formou-se em refúgio, em porto seguro, restaurando, 
em muitos, a esperança de viver.

Nosso homenageado nasceu em Acari, região do 
Seridó do Rio Grande do Norte, e foi ordenado padre 
em Natal, em novembro de 1943. Foi Bispo Auxiliar, 
Administrador Apostólico e Arcebispo de Natal no perí-
odo de 1954, quando tinha apenas 33 anos, até 1965, 
quando foi nomeado Arcebispo de Salvador, Arcebis-
po Primaz do Brasil. Em 1971, tornou-se Arcebispo 
da Arquidiocese de São Sebastião no Rio de Janeiro, 
lá permanecendo por trinta anos em plena atividade, 
implantando um amplo programa de evangelização, 

quando, em 2001, completou seu ciclo de administra-
dor arquidiocesano.

Dom Eugênio de Araújo Sales foi o Bispo que 
fundou o Movimento de Educação de Base; que criou 
a Emissora da Educação Rural, o jornal A Ordem, as 
escolas radiofônicas e os primeiros sindicatos de tra-
balhadores rurais; que estimulou o cooperativismo; 
que fez nascer uma imprensa respeitada e ética; que 
formou líderes; que iniciou um amplo processo de re-
forma e colonização agrária; que acreditou na juven-
tude como fator de transformação; que construiu um 
tempo novo.

Srªs e Srs. Senadores, esse ser humano completo 
é modelo, é referência. Sua presença de príncipe da 
Igreja e de líder é uma marca de passado, de presente 
e de futuro. Quem o admira e nele encontra a vocação 
de servir, com certeza, estará pronto para mudar as 
estruturas injustas e desumanas.

Muito obrigado. Era o que eu tinha a dizer.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra, o Senador Francisco Dornelles, em 
permuta com o Senador Acir Gurgacz.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador José Sarney; Sr. Senador 
João Faustino, primeiro signatário do requerimento da 
presente sessão; Revmº Sr. Dom Lorenzo Baldisseri; 
Revmº Sr. Dom Heitor de Araújo Sales, representando 
o Arcebispo Dom Eugênio Sales; Arcebispo Emérito de 
Brasília, Revmº Sr. Cardeal Dom José Freire Falcão; 
Reitor da Unilegis, Sr. Ministro Carlos Mathias; senho-
ras e senhores, é com muita alegria que me junto aos 
que hoje prestam esta justíssima homenagem a Dom 
Eugênio Sales, Arcebispo Emérito do Rio de Janeiro, 
pela passagem de seus 90 anos de idade, completa-
dos ontem, dia 8 de novembro.

Dom Eugênio é mais uma dessas fortes figuras, 
surgidas no seio da Igreja Católica, que marcaram a 
história recente do País. 

Em março de 1971, Dom Eugênio Sales foi no-
meado cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro. Ainda 
em 1971, foi designado representante do episcopado 
brasileiro no Sínodo dos Bispos, em Roma.

Desde o início de sua administração episcopal 
no Rio de Janeiro, Dom Eugênio se caracterizou por 
uma atitude política moderada e cautelosa, que nun-
ca aliás o impediu de se manifestar em defesa dos 
direitos humanos.

Participou de alguns dos encontros da chamada 
Comissão Bipartite, fórum de discussão que se reuniu 
entre 1970 e 1974, com o objetivo de impedir a deterio-
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ração das relações Igreja-Estado e que era integrado 
por importantes líderes da Igreja.

Nessas reuniões, o primeiro escalão do clero co-
brou da cúpula militar a investigação de casos de vio-
lação de direitos humanos e o fim do cerceamento da 
liberdade de expressão e das perseguições políticas. 
Dom Eugênio deixaria de integrar essa Comissão em 
1972, depois que as autoridades violaram a promes-
sa de que não prenderiam um sacerdote suspeito de 
subversão.

Após o fechamento do Congresso em abril de 
1977, Dom Eugênio tornou-se um dos interlocutores 
do Presidente do Senado, Senador Petrônio Portella, 
em suas negociações com o que então se chamava 
de “representantes da sociedade civil”, visando encon-
trar pontos de convergência que tornassem possível 
o encaminhamento do projeto de abertura política do 
Presidente da República, Ernesto Geisel, e do Chefe 
do Gabinete Civil, Golbery do Couto e Silva.

Em dezembro de 1978, pronunciando-se a res-
peito do projeto de anistia que vinha sendo preparado 
pelo Presidente Ernesto Geisel, Dom Eugênio Sales 
declarou: “A anistia, independentemente da justiça ou 
injustiça, é uma forma de misericórdia e pode ser uma 
forma de sabedoria política”. Em agosto de 1979, já 
no governo do Presidente Figueiredo, quando o pro-
jeto da anistia tramitava no Congresso, Dom Eugênio 
declarou que desejava que a anistia fosse a mais am-
pla possível.

No início de setembro de 1980, Dom Eugênio 
celebrou na igreja da Candelária a missa de sétimo 
dia pela alma de Lyda Monteiro da Silva, secretária do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), morta num atentado terrorista da extrema direita 
à sede da entidade. Em novembro seguinte, como pro-
testo, recusou-se a receber a Medalha do Pacificador, 
que lhe fora conferida pelo Exército.

Amigo do Papa João Paulo II, grande defensor 
de suas ideias e considerado por muitos o homem 
forte do Vaticano no País, influenciou, direta ou indi-
retamente, a maior parte das decisões que afetaram 
a Igreja no Brasil no período. Segundo o jornal O Es-
tado de S.Paulo, Dom Eugênio era tão prestigiado no 
Vaticano que chegou a ser chamado nos bastidores 
eclesiásticos de vice-rei de Roma. Ao longo dos anos 
80, ele integrou simultaneamente mais de dez con-
gregações, comissões e conselhos que assessoram 
o papa e dirigem, de fato, o mundo católico, entre os 
quais destaco: a Sagrada Congregação para o Culto 
Divino; o Conselho Permanente dos 15 Cardeais, que 
trata dos assuntos financeiros do Vaticano, e o Con-
selho dos Negócios Públicos da igreja, órgão da Se-
cretaria de Estado do Vaticano.

Dom Eugênio integrou também o Conselho Per-
manente da CNBB.

Sr. Presidente, senhoras e senhores, ao chegar 
aos 90 anos de uma vida particularmente ativa e ple-
na, Dom Eugênio Sales nos apresenta um exemplo 
do que seja uma vida orientada pela fidelidade aos 
valores evangélicos e pela coerência. Seu reconheci-
do talento de administrador e de organizador deixou 
uma marca definitiva na Igreja Católica brasileira e 
mesmo latino-americana. Sua força espiritual animou 
e anima ainda todos aqueles que se dedicam à mis-
são pastoral própria da igreja. Sua visão social está na 
direta linha dos princípios consagrados pelo Concílio 
Vaticano II. Sua moderação e seu equilíbrio tiveram 
um papel fundamental em um momento especialmen-
te delicado da vida nacional, contribuindo para a paz 
e para a conciliação, que superam as dificuldades e 
curam as feridas.

Por tudo isso, Sr. Presidente, sinto-me feliz de 
poder participar desta justa homenagem que hoje o 
Senado Federal, comandado por V. Exª, presta ao Ar-
cebispo Emérito do Rio de Janeiro e pela oportunidade 
que tenho de manifestar a minha admiração por este 
grande personagem, que é Dom Eugênio Sales.

A Dom Eugênio, deixo aqui meus parabéns pela 
passagem de seus 90 anos e meus sinceros e pro-
fundos agradecimentos pela obra, que é sua própria 
vida, e pelo exemplo que nos deu, nos dá e continu-
ará a dar.

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

– Com a palavra, o Senador Acir Gurgacz. 
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente do Senado, Exmº Sr. Senador José Sarney; 
primeiro signatário do requerimento da presente ses-
são, Exmº Sr. Senador João Faustino; Núncio Apos-
tólico do Brasil, Revmº Sr. Dom Lorenzo Baldisseri; 
Arcebispo Emérito de Natal, Revmº Sr. Dom Heitor de 
Araújo Sales, representando o Arcebispo Emérito do 
Rio de Janeiro, Revmº Sr. Cardeal Dom Eugênio Sa-
les; Arcebispo Emérito de Brasília, Revmº Sr. Cardeal 
Dom José Freire Falcão; Reitor da Unilegis, Exmº Sr. 
Ministro Carlos Mathias, senhoras e senhores, é para 
mim muita satisfação estar aqui nesta homenagem 
que o Senado faz hoje ao Arcebispo Emérito do Rio 
de Janeiro, o Cardeal Dom Eugênio Sales, pelos seus 
90 anos de vida, comemorados ontem. Parabenizo o 
Senador João Faustino, conterrâneo de Dom Eugênio, 
do Rio Grande do Norte, pela iniciativa nobre e mui-
to feliz de fazer esta acertada homenagem a um dos 
grandes vultos deste País. 

5ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49238 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010

Dom Eugênio Sales foi um dos idealizadores do 
chamado Movimento de Natal, movimento religioso de 
repercussão internacional. Dom Eugênio foi idealizador 
das Comunidades Eclesiásticas de Base e da Campa-
nha da Fraternidade. Ele também ficou conhecido por 
ajudar perseguidos políticos durante o regime militar, 
colocando sua própria vida em segundo lugar, no intui-
to de cumprir com sua missão de ajudar as pessoas, 
independente das consequências.

Dom Eugênio Cardeal Sales foi ordenado sacer-
dote na manhã do dia 21 de novembro de 1943 por 
Dom Marcolino Esmeraldo de Souza Dantas, na anti-
ga Catedral de Nossa Senhora da Apresentação, em 
Natal, Rio Grande do Norte.

Na sua primeira missa, celebrada no mesmo dia, 
a homilia foi proferida pelo Monsenhor Paulo Herôncio. 
Ao final, assim o Monsenhor se expressou:

(...) Virgem Santa, Nossa Senhora da 
Apresentação, padroeira da Diocese de Na-
tal. No dia em que se celebra a vossa apre-
sentação no templo, a vossa consagração ao 
Altíssimo, nenhuma homenagem fala mais ao 
vosso coração de mãe do Sumo Sacerdote – o 
Cristo – do que esta com que a Diocese vos 
apresenta um sacerdote, um outro Cristo, que 
pela primeira vez sobe o altar, para o Santo 
Sacrifício, da Missa. Como outrora os vossos 
pais vos tomaram pela mão e vos apresentaram 
ao sacerdote da Lei, tomai agora pelas mãos o 
novo sacerdote do vosso Filho, subi com ele o 
altar para apresentá-lo a Deus, e no momento 
em que ele sustentar em suas mãos o Cristo 
Eucarístico, fazei com que aquele momento 
supremo seja toda a sua vida, para a glória 
de Deus e para o bem das almas, e para ele 
alcançar a mais alta e mais santa compreen-
são das palavras do salmista: Tu es sacerdos 
in aeternum.

A homilia foi profética. Dom Eugênio viveu para 
a glória do Senhor e faz de sua vida um testemunho 
de fé, solidariedade, compreensão e opção pelo Evan-
gelho.

Em Natal, o ministério de Dom Eugênio foi exer-
cido de 1943 a 1964. Lá, no período, ocorreram diver-
sas iniciativas que culminaram com o que se chamou, 
então, de “O Movimento de Natal”. Muitas das inicia-
tivas foram incorporadas à vida da igreja brasileira: o 
incentivo às Comunidades Eclesiásticas de Base e a 
Campanha da Fraternidade, entre outras.

O Movimento de Natal teve repercussão inter-
nacional: 

Bispos e religiosos, leigos e leigas, não apenas 
brasileiros, mas também estrangeiros (...) afluem, em 
número sempre maior, à capital do Rio Grande do Norte, 
para tomar conhecimento daquilo que podemos cha-
mar o ‘Movimento de Natal’ e que constitui sem dúvida 
nenhuma a mais bem sucedida experiência pastoral 
de grande envergadura, em extensão e profundidade, 
realizada no Brasil.

Voltando à Campanha da Fraternidade, aconteci-
mento que é conhecido pela maioria dos brasileiros e 
brasileiras: teve origem alguns anos antes do início do 
Concílio Ecumênico Vaticano II, quando um pequeno 
grupo de padres recém-ordenados, sob a coordenação 
de Dom Eugênio Sales, reunia-se em Natal, cada mês, 
para rezar e refletir sobre a Igreja e a Pastoral.

Foi na cidade de Nísia Floresta que surgiu o em-
brião da Campanha da Fraternidade. Caminhados a 
pé, de casa em casa, de rua em rua, de povoado em 
povoado, assim foi no início: semanas da fraternidade. 
Eram doados ovos, galinhas, hortaliças e frutas, e o re-
sultado era comercializado numa feira cuja renda tinha 
como finalidade a compra de colchões, redes, dentre 
outras coisas, para as famílias pobres espalhadas em 
treze comunidades ligadas ao Município. As semanas 
se transformaram em Campanha da Fraternidade. 
Em 1962, aconteceu a primeira, restrita à Diocese de 
Natal. Foi assumida em nível nacional pela CNBB no 
ano de 1964.

No seu trabalho pastoral, Dom Eugênio sempre 
exerceu vivamente as palavras do Evangelho. Esteve 
sempre um passo à frente.

Em 1979, Dom Eugênio acolheu em sua residên-
cia no Sumaré refugiados que protestavam contra regi-
mes de opressão em seus países. Após desocuparem 
o Consulado da Suécia, sob negociação do Cardeal, 
eles lá permaneciam por mais de três meses, até que 
alguns países os acolhessem. Ao partirem, Dom Eu-
gênio os acompanhou, um a um, até a aeronave que 
os transportou para fora do país.

Entre os anos de 1976 e 1982, estiveram no 
Brasil, sob a proteção de Dom Eugênio, mais de qua-
tro mil refugiados perseguidos pelas ditaduras. Sua 
participação foi sempre decisiva e constante. Não se 
pode falar dessa época sombria sem deixar de citar 
sua importante colaboração.

Após esse período, muito mais Dom Eugênio fez. 
Exerceu de muitas formas seu compromisso com o 
Evangelho e com Jesus Cristo. Não é possível, agora, 
aqui, citar todo seu serviço prestado.

Quero encerrar citando dois artigos escritos por 
ele. Em um deles, ele fala que o cristão deve ser fiel à 
sua consciência, à luz do Evangelho, principalmente no 
contexto atual, onde tudo ocorre com muita rapidez. E 
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nos diz, em outro artigo, que é importante termos espe-
rança. Aliar a esperança a uma postura ética, frente a 
fatos estarrecedores que vimos pelos meios de comu-
nicação ou no nosso cotidiano, é a melhor maneira de 
fazermos com que no país haja vida, e vida em abun-
dância, conforme nos diz o evangelista João Batista. 
Essas palavras, para nós, que auxiliamos a construir 
o Brasil, devem nortear nosso trabalho. 

A Dom Eugênio, obrigado por sua dedicação e 
compromisso. Muita saúde para que possa, sempre, 
continuar a nos iluminar em nossa vida e em nosso 
trabalho. 

Senhoras e Senhores, muito obrigado pela aten-
ção.

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

AP) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Júnior.

Temos a satisfação de ter presentes em nossas 
galerias os alunos do 1º e 2º anos do Centro de Ensi-
no Médio nº 3 do Gama, Brasília.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Sr. Presidente do Senado Federal, Exmo. Senador 
José Sarney, primeiro signatário do requerimento da 
presente sessão, Exmº Senador João Faustino, Sr. 
Núncio Apostólico no Brasil, Reverendíssimo Senhor 
Dom Lorenzo Baldisseri, Arcebispo Emérito de Natal, 
Reverendíssimo Senhor Dom Heitor de Araújo Sales, 
representando o Arcebispo Emérito do Rio de Janeiro, 
Reverendíssimo Senhor Cardeal Dom Eugênio Sales, 
Arcebispo Emérito de Brasília, Reverendíssimo Senhor 
Cardeal Dom José Freire Falcão, reitor da Unilegis, 
Exmº Sr. Ministro Carlos Mathias, senhoras e senho-
res, vou ser breve, pois não pretendo discorrer sobre 
toda a longa, profícua e exemplar trajetória do Arce-
bispo Emérito, Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales, 
que hoje tem os seus noventa anos de vida festejados 
pelo Senado Federal, mais uma justa homenagem a 
um homem que vem trabalhando toda a sua vida em 
favor dos homens, levando a palavra de Deus e o con-
forto cristão a todos. 

Vou procurar fixar-me principalmente em um pe-
ríodo específico de sua vida religiosa: o tempo em que 
Dom Eugênio Sales esteve à frente da Arquidiocese 
de São Salvador da Bahia, como Arcebispo Primaz do 
Brasil de 1968 até 1971, quando foi designado Cardeal 
Arcebispo do Rio de Janeiro.

Dom Eugênio sempre foi um homem e um reli-
gioso à frente de seu tempo.

Sua passagem por Salvador, que coincide com 
um período bastante difícil do regime militar que então 
vigorava no país, é um exemplo de sua dedicação à 
Igreja, ao seu rebanho de fiéis, mas também de sua 

preocupação extremada, embora discreta, com todos 
os brasileiros, sem distinção de credo.

Foi nesta realidade, à frente da mais antiga arqui-
diocese do Brasil, que Dom Eugênio pôde demonstrar 
todo o seu espírito dinâmico, empreendedor e profun-
damente ligado aos desígnios da Igreja.

Dom Eugênio ajudou a criar as Comunidades 
Eclesiais de Base, que passaram a reunir religiosos e 
não religiosos em ações que aproximavam ainda mais 
a Igreja Católica dos problemas cotidianos e endêmi-
cos dos segmentos mais desassistidos da sociedade 
brasileira.

Dom Eugênio foi um dos bispos brasileiros pio-
neiros na implantação do Diaconato Permanente, mi-
nistério clerical que é concedido a homens casados 
– mais uma demonstração de que o Cardeal sempre 
esteve sintonizado com os novos tempos.

Dom Eugênio era, naquele tempo, um homem 
extremamente ativo e atento aos acontecimentos, 
como é ainda hoje, aos noventa anos, quando segue 
trabalhando incansavelmente.

Dom Eugênio sempre teve a sabedoria de for-
talecer a Igreja, levar a palavra de Deus a todos os 
homens, mas também de cuidar dos problemas ter-
renos, da sua gente, envolver-se pessoalmente em 
questões espinhosas na defesa dos direitos do cida-
dão. Conseguiu fazer isso sem jamais aceitar que a 
Igreja se engajasse politicamente, especialmente por 
intermédio das Comunidades Eclesiais de Base que 
ele ajudara a criar.

Nos momentos mais difíceis do regime militar, foi 
abrigo, por suas palavras e por sua ação, para refugia-
dos e perseguidos políticos não apenas do Brasil, mas 
de outros países latino-americanos. Para socorrê-los, 
o Cardeal não mediu esforços. 

Com sua voz, ele enfrentou momentos de extre-
ma tensão, como no famoso episódio do telefonema 
para o General Sílvio Frota.

Dom Eugênio teria dito que, se chegasse a ele, 
General Frota, a informação de que refugiados políti-
cos estariam sendo abrigados no Palácio São Joaquim, 
sede da Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, e que 
ele, Dom Eugênio, é quem os estaria protegendo, que 
o general soubesse que era verdade o que lhe infor-
mavam. Diz-se que as palavras do Cardeal teriam sido: 
“General, saiba que é verdade, eu sou o responsável. 
Ponto final.”

Com ações corajosas, ele saiu em defesa dos 
perseguidos. Juntamente com a Cáritas brasileira e o 
Alto Comissariado das Nações Unidas para refugia-
dos, Dom Eugênio abrigou refugiados, posteriormen-
te financiou a estadia destes refugiados em imóveis 
alugados até conseguir-lhes asilo político em países 
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europeus. Estima-se que mais de quatro mil pessoas 
foram ajudadas.

Dom Eugênio é um homem que dignifica a Igre-
ja. É alguém muito especial e que podemos chamar 
“um homem bom”. Um homem que pratica a caridade, 
que ama o próximo, que enfrenta as dificuldades, sem 
alarde, mas com eficiência exemplar.

Srªs e Srs. Senadores, para concluir, quero reve-
lar-lhes algo que me diz respeito pessoalmente.

Em certo momento, as vidas de Dom Eugênio 
Sales e de Antonio Carlos Magalhães, meu pai, se 
cruzaram – ACM Prefeito de Salvador e, depois, Go-
vernador da Bahia; Dom Eugênio, Cardeal Primaz do 
Brasil em Salvador.

Desde logo, uma sólida e discreta amizade co-
meçou a surgir entre os dois. A partir de então, um 
sem-número de vezes eles se encontraram, no período 
em que Dom Eugênio esteve à frente da Arquidiocese 
de Salvador. Meu pai, por várias vezes, o procurava 
para aconselhar-se e, segundo nos contava em famí-
lia, jamais voltava sem um conselho valioso ou uma 
demonstração sincera de carinho e atenção.

Se eu fosse citar os maiores amigos que meu pai 
teve em vida, Dom Eugênio seria um deles. Isso mar-
cou muito a minha adolescência e a minha juventude. 
Eu vivi esse ambiente de amizade entre os dois.

Sr. Presidente, a amizade desses dois homens, 
aparentemente tão diferentes entre si, seguiu por todos 
esses anos da mesma maneira inabalável e discreta.

Quando meu irmão Luis Eduardo faleceu, lá es-
tava Dom Eugênio a nos confortar. Quando meu pai 
faleceu, não foi diferente: seu amigo, Dom Eugênio 
Sales, não faltou conosco.

É esse homem santo, Srªs e Srs. Senadores, que 
homenageamos hoje.

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

– Com a palavra o Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia 

o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Exmo. 
Sr. Presidente do Senado Federal, Senador José Sar-
ney, que preside a presente sessão; Exmo. Sr. Senador 
João Faustino, primeiro signatário do requerimento 
para realização da presente homenagem; Sua Emi-
nência Núncio Apostólico do Brasil, Reverendíssimo 
Dom Lorenzo Baldisseri; Exmo. Sr. Arcebispo Emérito 
de Natal, Reverendíssimo Dom Heitor de Araújo Sales, 
representando o Arcebispo Emérito do Rio de Janei-
ro, Reverendíssimo Cardeal Dom Eugênio Sales, seu 
irmão; Exmo. Sr. Arcebispo Emérito de Brasília, Reve-
rendíssimo Cardeal Dom José Freire Falcão; Exmo. Sr. 
Ministro Carlos Matias, Reitor da Unilegis, senhoras e 

senhores, autoridades presentes, desejaria, em bre-
ves palavras, expressar nosso contentamento em ver 
Dom Eugênio Sales celebrar o nonagenário depois de 
haver realizado um notável trabalho a serviço de Deus 
e da Igreja, como lembrou o Presidente José Sarney, 
e, ao longo de sua vida sacerdotal, desempenhado 
um papel extremamente importante na divulgação do 
Evangelho de Cristo. 

Dom Eugênio Sales, como sabemos e aqui foi 
lembrado, nasceu em Acari em 1920 e sua obra não se 
limitou apenas às suas atividades em Natal. Exerceu, 
a seguir postos importantes a serviço da Igreja. 

Frequentemente vestido de preto, com um crucifi-
xo de prata no pescoço, fazia questão de estar sempre 
a serviço da sua comunidade. Aliás, procurava rece-
ber as pessoas que o procuravam, sobretudo aquelas 
necessitando de assistência eclesial ou mesmo de al-
gum ensinamento que pudesse ampliar a sua doação 
à Igreja de Cristo. 

Dom Eugênio é citado também como um grande 
empreendedor. Ao assumir a Arquidiocese do Rio de 
Janeiro, na década de 1970, mandou construir nos 
fundos do Palácio São Joaquim um prédio de dez 
andares para reunir, num só lugar, serviços da Igreja 
espalhados pela cidade. Criou dezenas de pastorais, 
entre elas a Pastoral Penal, a das Favelas e a do Me-
nor, e mais a Pastoral do Turismo, que organiza visitas 
guiadas e concertos em igrejas históricas. Sem contar 
que foi graças à sua ajuda que pela primeira vez, nos 
anos setenta, moradores de favela tiveram o seu direito 
a casa garantido judicialmente.

Por ocasião da passagem dos seus 90 anos de 
vida e da notável atuação em diferentes dioceses, in-
clusive a de Salvador, na Bahia, Dom Eugênio Sales 
realizou um trabalho muito positivo no diagnóstico das 
questões relativas à infância no sertão nordestino. Sua 
vocação o levou a realizar uma série de ações sociais 
que ainda hoje repercutem.

Gostaria de aproveitar a ocasião para dizer que 
Dom Eugênio Sales estava frequentemente se valen-
do dos veículos de comunicação social para divulgar 
o Evangelho de Cristo. É algo semelhante ao que Dom 
José Freire Falcão fazia e faz na imprensa do Distrito 
Federal, por meio de artigos no Correio Braziliense. 

Leitor das crônicas escritas por Dom Eugênio de 
Araújo Sales, desejo lembrar uma, datada de 1998, 
na qual diz:

A expressão “política” se aplica a dois setores de 
atividade, conexas, mas distintas. O primeiro visa ao 
bem comum e para isso trata das grandes linhas que 
orientam adequadamente a sociedade. 

Ocupa-se da boa ordem temporal e os leigos 
agindo, neste terreno, “consagram a Deus o próprio 
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mundo”, conforme o Concílio Vaticano II (Lumen Gen-
tium nº 34), nessa área cabe à Igreja uma significativa 
missão: a defesa e a proposição de valores éticos na 
vida pública. O segundo, a política partidária, de gru-
pos que se organizam, ainda que de inspiração cristã 
não podem se arrogar o direito de se proclamarem os 
únicos que representam o Evangelho. Esse é o espa-
ço próprio dos leigos, nos diz o Vaticano II (Gaudium 
et Spes nº 43).

Por isso não podemos deixar de reconhecer que 
Dom Eugênio Sales, além do mundo a que ele se con-
sagrou na Igreja, esteve sempre atento às diferentes 
vertentes de sua atividade pastoral. Portanto, no mo-
mento em que comemora os seus 90 anos, não po-
demos deixar de ressaltar o trabalho que realiza, não 
somente em favor da difusão do Evangelho, como 
também no campo social em diferentes Estados da 
Federação brasileira, mormente naqueles em que es-
teve diretamente envolvido no cumprimento de seus 
deveres eclesiásticos.

Encerro as minhas palavras dizendo do reconhe-
cimento que sei que é de todo o País, pela notável obra 
de Dom Eugênio Sales em favor da Igreja e do povo 
de Deus, com o qual ele interage positiva e frequen-
temente nas suas ações, não apenas religiosas, mas 
no campo social e cultural.

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

Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente do Senado, Senador José 
Sarney, Sr. Senador João Faustino, autor do requeri-
mento desta sessão, Revmº Sr. Dom Lorenzo Baldis-
seri, Núncio Apostólico do Brasil, Sr. Dom Reitor De 
Araújo Sales, representante do Arcebispo Emérito do 
Rio de Janeiro, o Revmº Cardeal Dom Eugênio Sales, e 
Revmº Sr. Cardeal Dom José Freire Falcão, Arcebispo 
Emérito de Brasília, como também o Reitor da Unilegis, 
o Exmº Sr. Ministro Carlos Mathias, meus senhores e 
minhas senhoras, Srªs e Srs. Senadores.

Esta sessão em homenagem aos 90 anos do 
Cardeal Dom Eugênio Sales cumpre um papel muito 
importante: destacar a figura de um cidadão, de um 
homem religioso que, na sua atividade diária como 
sacerdote e, naturalmente, um sacerdote que atuava 
também como homem público, demonstrou qualidades 
excepcionais, a coragem cívica, a solidariedade huma-
na e o devotamento à Igreja, qualidades inerentes a 
um homem de responsabilidade, a um brasileiro que 
tem marcado sua passagem dando exemplos edifi-
cantes de como o cidadão deve se comportar na vida 

privada, na vida pública, no exercício de seu mister, 
de sua profissão. 

Para não ser repetitivo, muitos dos episódios aqui 
relatados neste discurso que fiz já foram evidenciados 
em discursos anteriores. Não o faço com o mesmo bri-
lho dos oradores que me antecederam, mas cumprindo 
esse dever de um Senador que, seguindo os passos 
da vida desse homem religioso, não poderia deixar de 
me somar a quantos aqui estiveram nesta tribunal para 
enaltecer as qualidades do homenageado. 

A solidariedade humana, uma das marcas de 
Dom Eugênio Sales. Numa época em que a violência 
pontifica, numa época em que a ambição pelo lucro 
está entre as prioridades da pessoa humana, num am-
biente em que as nações, não só as pessoas, procuram 
burlar as regras econômicas de uma boa convivência 
na obtenção de vantagens para os seus povos em 
detrimento de outros povos, principalmente os menos 
desenvolvidos, falar em solidariedade humana é, por-
tanto, uma questão da mais alta importância, porque 
a figura de Dom Eugênio Sales representa tudo isto: 
solidariedade ao seu próximo, ao seu semelhante. 
Nos momentos mais difíceis é que nós conhecemos 
o que é um homem agir nesta direção, em defesa dos 
perseguidos, dos refugiados, no combate à violência 
dos regimes políticos e na defesa dos mais pobres, 
na formação dos sindicatos – os sindicatos rurais que 
antes eram tão perseguidos e cujas lideranças eram 
consideradas comunistas. 

Ele teve este papel gracioso, importante de, atra-
vés das Comunidades Eclesiásticas de Base, dar fun-
damentos sociais e legais para a criação dos sindicatos 
rurais e também fomentar a educação como condição 
essencial básica para a formação do ser humano.

Tudo isso ele fez não só no Rio Grande do Nor-
te, onde começou a sua vida religiosa. Foi bispo aos 
33 anos de idade e, aos 48, já era cardeal. Quer di-
zer, um homem que, pelo seu valor, pela sua condição 
de padre dedicado à Igreja e à sociedade, motivou o 
Papado a reconhecer as suas qualidade, o seu valor, 
as suas características humanas, que todos nós aqui 
estamos a enaltecer.

No período compreendido entre 1976 a 1982, 
como aqui foi evidenciado, ele foi um grande defensor 
de refugiados políticos, não só do Brasil, mas também 
dos regimes militares latino-americanos. E, para isso, 
ele contou com o apoio da Cáritas brasileira e do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
para financiar essa permanência, essa estadia, até 
conseguir asilo político a essas pessoas em países 
europeus.

É importante dizer: sob a direção de Dom Eugê-
nio Sales, todas essas obras foram articuladas com o 
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prisma básico da Igreja que é de caráter nitidamente 
eclesial e não meramente sociológico ou outro.

Portanto, creio que a melhor homenagem aos 90 
anos de Dom Eugênio Sales é reconhecer que suas 
obras precisam sempre ser aplaudidas, apoiadas, re-
novadas, até para surgirem novas obras e novos afaze-
res ao povo de Deus, carente de evangelização nesse 
mundo marcado pela mercantilização da vida.

E se a vida de Dom Eugênio é única, e por isso 
não pode ser repetida em si mesma, ela serve de pa-
radigma para todos os crentes de Deus. É uma vida 
que induz um modelo de simplicidade e de prática de 
um dos maiores ensinamentos de Cristo: amai a Deus 
sobre todas as coisas e amai-vos uns aos outros.

A Carta Autógrafa do Papa Bento XVI deixa isso 
muito claro ao dizer: 

Soube gastar-se inteiramente por aqueles que 
Deus lhe havia confiado, num fecundo ministério vi-
vido em profunda comunhão com o Sucessor de Pe-
dro, sendo até hoje um referencial para toda a Igreja 
no Brasil, principalmente para as novas gerações de 
ministros ordenados.

Por isso, encerro a minha homenagem usando 
as palavras do Monsenhor Paulo Heroncio proferidas 
na homilia da primeira missa de Dom Eugênio. Ele 
disse:

Os sacerdotes são o prolongamento, a continui-
dade do sacerdócio do Cristo através dos tempos. (...) 
os sacerdotes seriam aquele novo traço de união, e, 
mais que isso, outros Cristos a sacrificar pela salvação 
do mundo. Pelo sacerdócio, o Cristo comunica-se aos 
homens, pelo sacrifico da missa e pelos sacramentos. 
É pelo sacerdote que o Salvador passa dos céus para 
as almas. Poderá haver maior grandeza do que a de 
ser sacerdote, do que se tornar participante do poder 
de Deus? A grandeza do sacerdote excede a grandeza 
dos anjos. Entre o anjo e o sacerdote, Deus escolhe 
este para levar o seu Filho às almas, para transmitir 
aos homens os segredos do seu amor.

Portanto, meus amigos, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, minhas homenagens, em nome do Parti-
do Socialista Brasileiro, ao sempre Cardeal Primaz do 
Brasil e, permita-me dizer, ao nosso Sacerdote Dom 
Eugênio Sales, que foi escolhido por benções de Deus 
e escolheu pelo seu livre arbítrio exceder a grandeza 
dos anjos, transmitir aos homens os segredos do amor 
de Deus: ser sacerdote.

Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Teremos, agora, a satisfação de ouvir algumas pa-
lavras proferidas por Dom Lorenzo Baldisseri, Núncio 
Apostólico no Brasil.

DOM LORENZO BALDISSERI – Exmº Sr. Presi-
dente, Senador José Sarney, Eminentíssimo Cardeal 
José Falcão, Arcebispo emérito de Brasília, Exmº Dom 
Heitor Araújo Sales, Arcebispo emérito de Natal, Exmº 
Ministro Carlos Fernando Mathias, Reitor do Unilegis, 
Exmº Senador João Faustino, primeiro signatário pelo 
requerimento desta sessão, Exmºs Senadores e ami-
gos, tenho a honra de tomar a palavra para expressar, 
em nome do Santo Padre, minhas mais profundas felici-
tações por ocasião do 90º aniversário natalício de Sua 
Eminência Reverendíssima, o Cardeal Dom Eugênio 
de Araújo Sales, Arcebispo emérito de São Sebastião 
do Rio de Janeiro.

Conheci Dom Eugênio em 1981, quando era 
Conselheiro da Nunciatura Apostólica aqui no Brasil, 
sendo Núncio Apostólico o saudoso Dom Carmine 
Rocco, que foi muito estimado pelo nosso ilustre ho-
menageado.

A figura do Cardeal Sales marcou, nestas últimas 
décadas, a história do Brasil, especialmente nas fases 
difíceis da sua vida política, como seguro ponto de re-
ferência, tanto no âmbito eclesial como civil.

Suas brilhantes intuições no campo social ainda 
hoje permanecem válidas, constituindo-se, por isso 
mesmo, numa eficaz resposta às necessidades do 
País. Firme na doutrina, fiel à Igreja e ao Santo Padre, 
Dom Eugênio caracterizou-se como homem de visão 
e grande Pastor. Sua ação sentou as bases dessa co-
luna inquebrantável de fé da Igreja e tem sido sinal de 
esperança e de amor em tempos de crises e de trans-
formações para um mundo melhor.

Dom Eugênio é para o Brasil e para a Igreja um 
ícone na constelação do episcopado, especialmente 
nas missões que lhe foram confiadas (as Arquidioce-
ses de Natal, Salvador e do Rio de Janeiro).

Muito estimado pelos Papas que se sucederam 
nestas décadas, quando elevado à Púrpura cardina-
lícia, foi chamado a colaborar em vários, numerosos 
Dicastérios da Cúria Romana e em várias missões que 
lhe foram confiadas.

Sr. Presidente, permita-me formular à Sua Emi-
nência um especial agradecimento, na qualidade de 
Núncio Apostólico e Representante de Sua Santidade 
o Papa Bento XVI, com os votos de que o Altíssimo o 
abençoe sempre na sua caminhada sacerdotal.

Estou certo, enfim, de que sua ação pastoral per-
manecerá sempre consolidada pelos seus sucessores 
que recolherem seu legado na construção do Reino 
de Deus neste mundo.

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

– Eu quero registrar a presença, aqui no plenário, do 
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Prefeito de Acari, Sr. Antonio Carlos Fernandes de Me-
deiros, Município onde nasceu Dom Eugênio Sales. 

Peço a Dom Heitor de Araújo Sales que proceda, 
para satisfação de todos nós, à leitura da carta que o 
Papa dirigiu a Dom Eugênio Sales.

DOM HEITOR DE ARAÚJO SALES – Exmº Sr. 
Presidente do Senado, Senador José Sarney, demais 
Membros, a minha missão é apenas cumprir o desejo 
de que todos tomem conhecimento da carta autógrafa 
que o Santo Padre Papa Bento XVI dirigiu a Dom Eu-
gênio agora, por ocasião do seu 90º aniversário:

Meu Venerado Irmão, Cardeal Eugênio 
de Araújo Sales, Arcebispo emérito de São 
Sebastião do Rio de Janeiro, é com íntima 
alegria que lhe apresento as minhas cordiais 
felicitações e os ardentes votos no seu 90º ani-
versário natalício, a 8 de novembro de 2010, 
unindo-me à Ação de Graças que eleva a Deus, 
juntamente com o povo da dileta Arquidioce-
se de São Sebastião do Rio de Janeiro – da 
qual por três décadas foi zeloso Pastor. Fiel 
ao seu lema episcopal, “impendam et su-
perimpendar”, soube gastar-se inteiramen-
te por aqueles que Deus lhe havia confiado, 
num fecundo ministério vivido em profunda 
comunhão com o Sucessor de Pedro, sendo 
até hoje um referencial para toda a Igreja no 
Brasil, principalmente para as novas gerações 
de ministros ordenados.

Por tudo isto, exprimo-lhe a minha grati-
dão e confirmo a minha estima e o meu afeto 
para que lhe sejam de apoio e infundam no 
seu ânimo alegria e serenidade. Nesse senti-
do, invoco sobre a sua pessoa as mais seletas 
graças e consolações divinas, para continuar a 
fazer da vida motivo e meio de glorificar a Deus 
na sua condição de emérito Pastor da Igreja. 
E, congratulando-me no Senhor, envio-lhe de 
bom grado, extensiva às pessoas que lhe são 
queridas, às Comunidades diocesanas que 
pastoreou, particularmente ao povo carioca, 
uma particular Benção Apostólica.

Vaticano, 16 de outubro de 2010.
Papa Bento XVI”

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

– Cumprida a finalidade desta sessão, suspendo os tra-
balhos por cinco minutos para que S. Emª Dom Heitor 
de Araújo Sales receba os cumprimentos de todos os 
presentes que desejam, na sua pessoa, cumprimentar 
e desejar longa vida a Dom Eugênio Sales.

Está suspensa a sessão por cinco minutos.

(Suspensa às 15 horas e 39 minutos, a 
sessão é reaberta às 15 horas e 49 minutos sob 
a Presidência do Senador Acir Gurgacz.)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Está reaberta a sessão.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 866, DE 2010

Brasília, 8 de novembro de 2010

Senhor Presidente,
Venho à presença de V. Exª com fundamentação 

na Resolução no 2, de 2007 – CN, requerer:

1.a formalização da minha indicação para 
participar da Sétima Assembleia Plenária do 
FIPA, representando o Senado Federal, que 
ocorrerá nos dias 17, 18 e 19 na cidade do 
México – México.

2. a liberação dos tramites necessários 
para tornar a referida missão em oficial con-
forme a Resolução no 2 de 2007-CN e nos ter-
mos do art. 40, II, “a”, do Regimento Interno 
do Senado Federal.

Por oportuno, comunico que sou membro titular 
da Comissão Mista Representativa do Congresso Na-
cional no Fórum Interparlamentar das Américas – FIPA, 
Presidida pelo Exmº Sr. Deputado Luiz Carlos Hauly.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência pro-
testos da mais alta consideração. – Senador Mão 
Santa.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O requerimento que acaba de ser lido será encami-
nhado à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 867, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado no 016/2009, 
que “Institui Programa para a Revitalização das áreas 
atingidas pelas enchentes no Brasil nos anos de 2008 
e 2009”, com o Projeto de Lei do Senado no 65/2010, 
que “Altera as Leis no 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urba-
no e dá outras providências; no 9.433, de 8 de janeiro 
de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 
21 da Constituição Federal, e altera o art. 1o da Lei no 
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8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei no 
7.990, de 28 de dezembro de 1989; no 10.257, de 10 
de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 
da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da 
política urbana e dá outras providências; no 10.438, de 
26 de abril de 2002, que dispõe sobre a expansão da 
oferta de energia elétrica emergencial, recomposição 
tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo 
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a 
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe 
sobre a universalização do serviço público de energia 
elétrica, dá nova redação às Leis no 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, no 9.648, de 27 de maio de 1998, 
no 3.890-A, de 25 de abril de 1961, no 5.655, de 20 
de maio de 1971, no 5.899, de 5 de julho de 1973, no 
9.991, de 24 de julho de 2000, e dá outras providên-
cias; e no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que esta-
belece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 
8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho 
de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a 
Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras pro-
vidências, para impedir a ocupação de áreas de risco 
e fortalecer o planejamento de medidas de drenagem 
de água pluviais urbanas e de manejo da vazão dos 
rios”, por versarem sobre o mesmo assunto. – Sena-
dor Delcídio Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado 
e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 868, DE 2010

Nos termos do art. 40 do Regimento Interno do 
Senado Federal – RISF, requeiro licença, para ausen-
tar-me dos trabalhos da Casa no dia 12 de novembro 
corrente, para fins de representar o Senado Federal 
no encontro com o Senador Gilberto Bonalumi, Pre-
sidente da RIAL – Rede Itália América Latina, em Mi-
lão, na Itália.

O objetivo principal do encontro é tratar de as-
suntos de interesse recíproco entre o Brasil e a Itália, 
relacionados a diversos temas globais e áreas de co-
operação, tais como as perspectivas de estreitamento 
das relações da União Européia; o desenvolvimento de 
ações no âmbito do Acordo de Parceria Estratégica, 
firmado entre os dois países, em 12 de abril e, ainda, 
as questões relativas ao “Momento Itália no Brasil”, 
evento que ocorrerá no Brasil em outubro de 2011.

Comunico, nos termos do art. 39 do RISF, que 
estarei ausente do País no período da noite do dia 11 

até a manhã do dia 16 de novembro de 2010. – Sena-
dor Alfredo Cotait.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O requerimento que acaba de ser lido será encami-
nhado à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O Senhor Presidente da República adotou, em 5 de 
novembro de 2010, e publicou no dia 8 de novembro 
do mesmo ano, a Medida Provisória nº 511, de 2010, 
que “Dispõe sobre medidas para assegurar a susten-
tabilidade econômico-financeira do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, sobre 
autorização para garantia do financiamento do Trem de 
Alta Velocidade – TAV, no trecho entre os Municípios 
do Rio de Janeiro – RJ e Campinas – SP, 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

*PSC

Mão Santa 1.

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

*PHS

Miguel Martini

* 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 seguinte o 
calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 8-11-2010
– Designação Prevista da Comissão: 9-11-2010(SF)
– Instalação Prevista da Comissão: 10-11-2010
– Emendas: até 14-11-2010 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 8-11-2010 a 21-11-2010 (14º dia)
– Remessa do processo à CD: 21-11-2010
– Prazo na CD: de 22-11-2010 a 5-12-2010 (15º ao 28º 
dia) 
– Recebimento previsto no SF: 5-12-2010
– Prazo no SF: de 6-12-2010 a 19-12-2010 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 19-12-2010
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 20-12-2010 a 22-12-2010 (43º ao 45º dia)
-Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
2-2-2011 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 16-2-2011

A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-

dos.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER N° 1.441, DE 2010

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem n° 274, de 2010, 
do Presidente da República (n° 546, de 15 
de setembro de 2010, na origem), que so-
licita autorização do Senado Federal para 
que seja contratada operação de crédito 
externo, com garantia da República Fede-
rativa do Brasil, entre o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), no valor total de até 
US$1.000.000.000,00 (um bilhão de dólares 
dos Estados Unidos da América), de princi-
pal, destinada ao financiamento parcial do 
“Programa BNDES de Crédito Multissetorial 
de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Em-
presas – Primeira Etapa do Convênio de Li-
nha de Crédito Condicional (CCLIP) – II”.

Relator: Senador Aloizio Mercadante

I – Relatório

É submetida à apreciação do Senado Federal a 
Mensagem nº 274, de 2010, do Presidente da República, 
que solicita autorização para que seja contratada opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, entre o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor total de até US$1 bilhão.

Os recursos dessa operação de crédito destinam-
se ao financiamento parcial do “Programa BNDES de 
Crédito Multissetorial de Apoio as Micro, Pequenas e 
Médias Empresas – Primeira Etapa do Convênio de Linha 
de Crédito Condicional (CCLIP) – II”, inserido no Segun-
do Convênio de Linha de Crédito Condicional celebrado 
entre o BNDES e o BID, no valor de até US$ 3 bilhões. 
O Programa também contará com recursos de contra-
partida do BNDES no valor de até US$3 bilhões.

Esse Segundo Convênio representa a continui-
dade do bem sucedido Primeiro Convênio de Linha 
de Crédito Condicional celebrado entre o BNDES e o 
BID, em 2005, e objetiva apoiar as micro, pequenas e 
médias empresas. No âmbito do Segundo Convênio, 
ficou estabelecido que o BNDES poderá assinar três 
contratos com o BID, cada um no valor total de até 
US$1 bilhão, referente a uma fase específica do Pro-
grama Multissetorial. A operação em analise refere-se 
a primeira etapa desse convênio.

Toda execução do Programa será efetuada pelo 
BNDES, consistindo no repasse de recursos, a médio e 
longo prazos as micro, pequenas e médias empresas do 
setor privado brasileiro, por meio das instituições finan-
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ceiras intermediarias autorizadas. A taxa de juros a ser 
utilizada para os empréstimos as empresas será calcula-
da com base na Taxa de Jurus de Longo Prazo (TJLP), 
acrescida de margem determinada pelo BNDES.

A operação de crédito) externo será contrata-
da sob a modalidade de empréstimo do mecanismo 
unimonetário, com taxa de juros baseada na Libor, e 
as demais condições usuais de empréstimos do BID. 
O custo efetivo do empréstimo e estimado em 4,31% 
a.a., flutuante conforme a variação da Libor. Situa-se, 
portanto, em patamar aceitável, considerando o custo 
atual da curva média de captação do Tesouro Nacional, 
em dólar, no mercado internacional.

O contrato prevê que o BNDES poderá solicitar ao 
BID a conversão, de dólares para reais, dos desembol-
sos ou do saldo devedor do empréstimo. Isso significa 
que as condições financeiras do empréstimo ficarão 
vinculadas ao Real, permanecendo nesse caso o dólar 
como moeda de liquidação. Caso o BNDES opte pela 
conversão, o cronograma de amortização será esta-
belecido no momento de cada conversão, por meio de 
uma Carta de Notificação de Conversão enviada pelo 
BID, com base nos termos propostos pelo BNDES.

Entre os documentos encaminhados ao Senado 
Federal, constam os pareceres da Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Na-
cional (PGFN) que examinam as informações referentes 
ao pleito e concluem favoravelmente à sua aprovação, 
desde que obedecidas as condicionalidades prévias à 
formalização dos instrumentos contratuais.

II – Análise

As operações de crédito interno e externo da 
União, de suas autarquias e demais entidades con-
troladas pelo Poder Público Federal, subordinam-se 
à observância e ao cumprimento dos limites e condi-
ções estipuladas pela Resolução nº 48, de 2007, do 
Senado Federal. As operações de crédito externo são 
sujeitas a autorização específica do Senado Federal, 
nos termos dessa Resolução.

Por sua vez, a concessão de garantias pela União 
também se subordina ao cumprimento dos limites e 
condições estabelecidos na Resolução nº 48, de 2007, 
com as alterações introduzidas pela Resolução nº 41, 
de 2009, e também são sujeitas a autorização espe-
cífica do Senado Federal.

Ademais, devem ser obedecidas as disposições 
constantes da Lei Complementar nº 101, de 2000, a 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A STN emitiu o Parecer GEOPE/CODIP/SUB-
SEC3/STN nº 1.390, de 20 de agosto de 2010, favorável 
ao pleito e à concessão de garantia da União nessa 
operação de crédito externo.

No parecer, são fornecidas informações acerca 
da situação do BNDES no que diz respeito ao cum-
primento das condições e exigências de natureza fi-
nanceira e processual, estipuladas nas resoluções do 
Senado Federal e na LRF.

Relativamente aos aspectos de natureza financei-
ra, nos termos das condições e exigências definidas nas 
resoluções supracitadas, aplicáveis ao financiamento 
pretendido, cabem os seguintes esclarecimentos:

a) O referido programa foi identificado 
como passível de obtenção de financiamento 
externo pela Comissão de Financiamentos Ex-
ternos (COFIEX), conforme a Recomendação 
nº 1.089, de 3 de março de 2009, homologa-
da pelo Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão.

b) A contratação da operação de crédito 
foi analisada no Parecer STN/COREF/GEAFE 
no 1.079, de 16 de dezembro de 2009, que 
considerou que o Bndes apresenta capacidade 
de pagamento suficiente para suportar a ope-
ração em tela. De acordo com esse parecer, 
as aplicações do Bndes geram retorno sobre 
investimento de 13,27% ao ano, que é superior 
ao custo do financiamento em análise.

c) Relativamente à exigência constitucio-
nal de que programas ou projetos constem do 
plano plurianual e da lei orçamentária anual, 
é informado que a operação em análise está 
contemplada no Plano Plurianual 2008-2011, 
na ação 90BX – Financiamento a Aquisição 
de Máquinas e Equipamentos, integrante do 
programa 0812 – Competitividade das Cadeias 
Produtivas.

d) Ademais, no Programa de Dispên-
dios Globais (PDG) do Bndes para 2010, está 
prevista a captação de recursos externos no 
valor de até R$10,2 bilhões, onde se insere a 
operação em análise.

e) Como o Bndes é empresa pública 
cujo capital pertence integralmente à União, 
não cabe vinculação de contragarantias nos 
termos do art. 40, § 1o, inciso I, da LRF.

f) De acordo com o Relatório de Gestão 
Fiscal da União para o primeiro quadrimestre de 
2010, há margem para a concessão da pleiteada 
garantia da União, dentro do limite estabelecido 
no art. 9o da Resolução no 48, de 2007.

g) Consulta realizada em 12 de outubro 
de 2010, não indicou a existência de débito 
do Bndes com a União e entidades controla-
das pelo Poder Público Federal, conforme a 
lista de CNPJ encaminhada. Também não há 
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registro de pendências no âmbito do SIAFI re-
lativamente à prestação de contas de recursos 
recebidos da União.

h) Não há registro de compromissos 
honrados pelo Tesouro Nacional em nome 
do Bndes em operações garantidas nos últi-
mos anos.

i) A operação de crédito externo pretendi-
da encontra-se com suas condições financeiras 
devidamente incluídas no Sistema de Registro 
de Operações Financeiras (ROF), do Ban-
co Central do Brasil (BACEN), sob o número 
TA521186, para fins de registro e fiscalização 
dos fluxos de capital estrangeiro.

j)Consta da minuta de contrato de em-
préstimo, entre as condições prévias à reali-
zação do primeiro desembolso, a entrada em 
vigor do Regulamento de Crédito do Programa. 
Assim, para evitar o pagamento desnecessário 
de comissão de compromisso, o Ministério da 
Fazenda deve verificar o cumprimento dessa 
condicionalidade, previamente à formalização 
dos instrumentos contratuais.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) emitiu o Parecer PGFN/COF no 1.886, de 1o 
de setembro de 2010. No exame das cláusulas da mi-
nuta contratual, concluiu que elas são admissíveis e 
estão de acordo com a legislação brasileira aplicável à 
espécie. Em especial, foi observado o disposto no art. 
8o da Resolução no 48, de 2007, que veda disposição 
contratual de natureza política, atentatória à soberania 
nacional e à ordem pública, ou contrária à Constituição 
e às leis brasileiras, bem como que implique compen-
sação automática de débitos e créditos.

III – Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido 
de autorização para contratar a operação de crédito, 
com garantia da União, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 62, DE 2010

Autoriza o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES) 
a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor total de até US$1.000.000.000,00 (um 
bilhão de dólares dos Estados Unidos da 
América).

O Senado Federal resolve:
Art 1o É o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) autorizado a contratar 

operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
no valor total de até US$ 1.000.000.000,00 (um bilhão 
de dólares dos Estados Unidos da América).

§ 1o Os recursos advindos da operação de cré-
dito externo referida no caput destinam-se ao finan-
ciamento parcial do “Programa BNDES de Crédito 
Multissetorial de Apoio às Micro, Pequenas e Médias 
Empresas – Primeira Etapa do Convênio de Linha de 
Crédito Condicional (CCLIP) – II”.

Art. 2o A operação de crédito referida no art. 1o 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES);

II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID);

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 1.000.000.000,00 (um bilhão 

de dólares dos Estados Unidos da América);
V – modalidade: empréstimo do mecanismo uni-

monetário com taxa de juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, con-

tados a partir da vigência do contrato;
VII – amortização: em 32 (trinta e duas) parcelas 

semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto 
possível iguais, vencendo-se a primeira quatro anos 
e seis meses após a data de assinatura do contrato e 
a última vinte anos após essa data;

VIII – juros: exigidos semestralmente e calculados 
sobre o saldo devedor do empréstimo, a uma taxa anual 
para cada trimestre composta pela taxa de juros Libor 
trimestral para dólar dos Estados Unidos da América, 
mais ou menos uma margem de custo relacionada às 
captações que financiam os empréstimos do mecanismo 
unimonetário baseado na Libor, mais o valor líquido de 
qualquer custo ou lucro gerado por operações para mi-
tigar as flutuações da Libor, mais a margem (spread) 
atual para empréstimos do capital ordinário;

IX – comissão de crédito: até 0,75% (setenta e 
cinco centésimos por cento) ao ano, calculada sobre 
o saldo não desembolsado do empréstimo, exigida 
juntamente com os juros, entrando em vigor sessenta 
dias após a assinatura do contrato;

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: 
até 1% (um por cento) do valor do empréstimo, atual-
mente essa taxa não está sendo cobrada;

XI – amortização do saldo devedor em real: fixada 
para cada desembolso, por meio de Carta do BID, com 
base nas condições propostas pelo BNDES, podendo 
ser em parcelas mensais, trimestrais, semestrais, anu-
ais ou única (bullet) ao final do vencimento, desde que 
o prazo máximo de amortização não exceda vinte anos 
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a contar da assinatura do contrato, e a vida média do 
empréstimo não seja superior a 12,25 anos.

XII – juros aplicáveis aos saldos devedores em 
real: definidos para cada desembolso, constante da 
Carta de Notificação de Conversão enviada pelo BID, 
em percentual previamente aceito pelo BNDES, e pa-
gos juntamente com a amortização.

§ 1o As datas de pagamento do principal, dos 
encargos financeiros e dos desembolsos previstos po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura 
do contrato de empréstimo.

Art. 3o Fica a União autorizada a conceder garan-
tia ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) na operação de crédito externo 
referida nesta Resolução.

§ 1o Previamente à assinatura dos instrumentos 
contratuais, o Ministério da Fazenda comprovará o cum-
primento das condições para o primeiro desembolso, 
conforme estipulado no contrato de empréstimo, e a 
adimplência do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) junto a União e entida-
des controladas pelo Poder Público Federal.

Art. 4o O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de quinhentos e quarenta dias, 
contados a partir de sua publicação.

Art. 5o Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

Sala da Comissão, 9 de novembro de 2010.
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PARECER N° 1.442, DE 2010

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem nº 295, de 2010, (n° 
583, de 2010, na origem), do Presidente da 
República, que solicita autorização para a 
contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do 
Brasil, no valor de até US$495.000.000,00 
(quatrocentos e noventa e cinco milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América), 
entre as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
(Eletrobrás) e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, 
cujos recursos destinam-se ao financia-
mento parcial do Programa Corporativo das 
Empresas de Distribuição da Eletrobrás e 
de Melhoria da Qualidade dos Serviços e 
de Redução de Perdas Elétricas.

Relator: Senador Inácio Arruda

I – Relatório

É submetido à apreciação do Senado Federal 
pleito das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELE-
TROBRÁS), por intermédio da Mensagem nº 295, de 
2010, solicitando autorização do Senado Federal para 
contratar operação de crédito externo, com garantia 
da República Federativa do Brasil, no valor de até 
US$495.000.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco 
milhões de dólares dos Estados Unidos da América), 
com o Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento – BIRD.

O pleito submete-se à Resolução nº 48, de 2007, 
que, entre outras exigências, estabelece limites e con-
dições para a concessão de garantia da União em 
operações de crédito externo.

Como destacado nos anexos a Mensagem, tra-
ta-se de empréstimo cujos recursos deverão ser re-
passados, sob a forma de sub-empréstimos, a seis 
empresas distribuidoras de energia, quais sejam: Ele-
trobrás Distribuição Alagoas (CEAL), Eletrobrás Dis-
tribuição Piauí (CEPISA), Eletrobrás Distribuição Acre 
(ELETROACRE), Eletrobrás Distribuição Rondônia 
(CERON), Boa Vista Energia e Amazonas Energia. 
Essa operação e suas condições financeiras acham-
se devidamente autorizadas por meio da Resolução 
n° 477, de 13 de maio de 2010, da Diretoria Executiva 
da Eletrobrás, decisão referendada, em 19 de maio de 
2010, pelo Conselho de Administração da Eletrobrás 
(Deliberação DEL nº 135/2010).

De acordo com informações da Secretaria do 
Tesouro Nacional, são previstos investimentos totais 
de até US$709,3 milhões, com contrapartidas de até 

US$214,3 milhões provenientes da Eletrobrás, que 
deverão ser desembolsados em até cinco anos.

O programa beneficiado com o empréstimo em 
analise tem como objetivo melhorar a performance 
operacional e financeira e o gerenciamento comercial 
das seis empresas distribuidoras referidas.

A operação de crédito externo pretendida já se 
acha com suas condições financeiras devidamente in-
cluídas no Sistema de Registro de Operações Finan-
ceiras (ROF), do Banco Central do Brasil (BACEN), 
sob o n° TA534288.

II – Analise

De imediato, cumpre enfatizar que a Resolução 
n° 48, de 2007, não dispõe sobre as operações de 
crédito de interesse das empresas controladas pela 
União. Nesse contexto, ao Senado Federal cabe, tão 
 somente, autorizar a concessão ou não de garantia da 
União a referida operação de crédito.

Pareceres da Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), anexados ao processado, são favoráveis a 
concessão de garantia da União a essa operação de 
crédito externo.

No Parecer STN/CODIP/GEOPE nº 919, de 28 
de junho de 2010, complementado pelo de n° 1.492, 
de 8 de setembro de 2010, são fornecidas informações 
sobre a situação financeira da União e da Eletrobrás. 
A STN manifestou-se favoravelmente ao oferecimen-
to da garantia da República Federativa do Brasil à re-
ferida operação de crédito. Como de praxe, a minuta 
do contrato de empréstimo define condições prévias 
à realização do primeiro desembolso. Obviamente, a 
fim de evitar o pagamento desnecessário de comissão 
de compromisso, essas condicionalidades devem ser 
cumpridas previamente à formalização contratual. A 
verificação de seu efetivo cumprimento ficará a cargo 
do Ministério da Fazenda, inclusive mediante manifes-
tação prévia do próprio BIRD. Portanto, não represen-
tam ou impõem quaisquer restrições à concessão de 
garantia da União.

Depreende-se do Parecer da Secretaria do Te-
souro Nacional a inexistência de riscos que a Eletro-
brás não cumpra as obrigações financeiras a serem 
garantidas pela União, ou mesmo que não a ressarça. 
Isso porque:

a) Eletrobrás possui boa estrutura eco-
nômico-financeira, ratificada pela sua taxa de 
Retorno sobre Investimentos – ROI médio de 
5,84% ao ano (período 2004/2009), superior, 
portanto, ao custo efetivo do financiamento, 
situado em torno de 4,34% a.a., e à taxa de 
captação da operação em exame (TIR/BIRD 
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de 4,73%). De acordo com análise da STN, 
as atividades da instituição conseguem gerar 
retorno suficiente para arcar com os custos do 
financiamento e ainda agregar valor ao patri-
mônio dos acionistas. Dessa forma, a empresa 
apresenta capacidade econômica para custear 
a operação em exame;

b) análise do fluxo de caixa do Eletrobrás 
mostra que ele é suficiente para arcar com os 
compromissos advindos do empréstimo, sem 
maiores pressões em suas disponibilidades 
financeiras. Nos termos dessa análise, consi-
derando o maior pagamento anual previsto da 
operação pretendida, que ocorrerá em 2016, 
ele comprometerá tão-somente 13,47% do cai-
xa disponível ao final de 2014, não impondo, 
assim, restrição quanto ao comprometimento 
da capacidade de pagamento da empresa, em-
bora a operação em exame, dados os investi-
mentos previstos, deverá ser sustentada pela 
redução das suas disponibilidades de caixa;

c) a Eletrobrás apresenta boa estrutura 
financeira, com índices de liquidez corren-
te e geral crescentes e elevados no período 
analisado (2004/2009), demonstrando, assim, 
que a empresa mantém razoável situação de 
liquidez. Portanto, a empresa possui Capital 
Circulante Liquido positivo e crescente, valor 
esse ampliado quando considerado o Reali-
zável em Longo Prazo. Ademais, o atual perfil 
de financiamento da empresa evidencia um 
baixo índice de endividamento, dado pela re-
lação média entre o seu passivo exigível e o 
seu ativo total de 20,75%. Ou seja, pouco mais 
de um quinto dos ativos totais da Eletrobrás 
são financiados por recursos de terceiros; seu 
capital próprio constitui a sua principal fonte 
de financiamento.

Ainda de acordo com informações contidas, no 
referido parecer da STN, inexistem débitos em nome do 
Eletrobrás junto a União e entidades da Administração 
Pública Federal. Não há, também, registros de com-
promissos honrados pelo Tesouro Nacional em nome 
do Eletrobrás em operações garantidas nos últimos, 
nem tampouco registro de pendências no âmbito do 
Siafi, relativamente à prestação de contas de recursos 
recebidos da União.

Em suma, considera a Secretaria do Tesouro 
Nacional que a Eletrobrás dispõe de capacidade de 
pagamento suficiente para arcar com as obrigações 
decorrentes do empréstimo em exame.

Quanto ao oferecimento de garantias da parte 
do Eletrobrás, já devidamente autorizado pelo seu 

Conselho de Administração, a empresa deverá vincu-
lar sua conta corrente no 2000-1, mantida na agência 
1755-8 do Banco do Brasil, como contragarantia a 
União. Destaque-se que nessa conta sac depositados 
os dividendos pagos pelas empresas subsidiárias do 
Sistema Eletrobrás, alem do recebimento de paga-
mento de obrigações contratuais de empréstimos e 
financiamentos concedidos pela empresa. Segundo 
informações da STN, o saldo médio da referida contra 
de aproximadamente R$8,9 bilhões.

Assim, entende a STN que a contragarantia ofe-
recida pela Eletrobrás suficiente para cobrir eventual 
pagamento feito pela Unido durante a execução do 
empréstimo.

Conforme o Relatório de Gestão Fiscal da União 
para o primeiro quadrimestre de 2010, existe margem 
para a concessão da pleiteada garantia

da União, dentro dos limites estabelecidos pelo 
Senado Federal nos termos do art. 9o da Resolução 
n o 48, de 2007.

Ressalte-se por fim que, de acordo com cálcu-
los estimativos realizados pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, a operação de crédito pretendida deverá 
implicar um custo efetivo equivalente a 4,34% ao ano, 
estimativa de custo considerada favorável e aceitável 
por aquela Secretaria.

Em suma, são observadas pela União e pela 
Eletrobrás as exigências definidas no art. 40 da Lei 
Complementar no 101, 2000 (LRF), e os limites e as 
condições previstas na Resolução do Senado Federal 
no 48, de 2007, em seus arts. 9o e 10, que tratam da 
concessão de garantia da União.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ma-
nifestou-se através do Parecer PGFN/COF no 2.100, 
de 28 de setembro de 2010. No exame das cláusulas 
da minuta contratual, conclui que elas são admissíveis 
e estão de acordo com a legislação brasileira aplicá-
vel à espécie, tendo sido observado o disposto no art. 
8o da Resolução no 48, de 2007, que veda disposição 
contratual de natureza política ou atentatória à sobe-
rania nacional e à ordem pública. Portanto, nenhuma 
irregularidade contratual foi constatada.

Ademais, o empréstimo foi objeto de homologação 
pela Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), 
demonstrando que ele atende à política de captação 
de recursos externos do País.

As demais condições e exigências estipuladas 
pela Resolução do Senado Federal no 48, de 2007, 
e pela LRF, são atendidas, conforme evidenciado pe-
los documentos que acompanham a Mensagem em 
questão.

Relativamente ao mérito, vale enfatizar que o 
Programa prevê investimentos focados na redução 
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das perdas de energia, na expansão dos seus siste-
mas de distribuição e transmissão e na capacitação 
técnica das seis empresas supracitadas. Propiciará, 
portanto, entre outros benefícios, (i) ganhos de energia 
elétrica na Região, contribuindo, assim, para o alívio 
das instalações de geração, possibilitando adiar ou 
mesmo cancelar investimentos que seriam necessá-
rios neste segmento; (ii) aumento das receitas públicas 
municipais e estaduais em decorrência da instalação 
de novas empresas, da compra de equipamentos e 
materiais, bem como da prestação de serviços; (iii) 
aumento da oferta de empregos nas regiões afetadas, 
com consequente dinamização da economia das áreas 
de concessão envolvidas; (iv) melhoria na qualidade 
dos serviços prestados pelas concessionárias, inclu-
sive com garantia de maior segurança nas redes de 
energia, com reais reduções tarifárias e universaliza-
ção dos serviços de distribuição.

III – Voto

Em conclusão, opinamos favoravelmente a con-
cessão da autorização pretendida, nos termos do se-
guinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
No 63 , DE 2010

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a conceder garantia as Centrais Elé-
tricas Brasileiras S.A. (ELETROBRÁS), para 
contratar operação de crédito externo com 
o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até 
US$ 495.000.000,00 (quatrocentos e no-
venta e cinco milhões de dólares dos Es-
tados Unidos da América), cujos recursos 
destinam-se ao financiamento do Programa 
Corporativo das Empresas de Distribuição 
da Eletrobrás e de Melhoria da Qualidade 
dos Serviços e de Redução das Perdas 
Elétricas.

O Senado Federal resolve:
Art. 1o É a República Federativa do Brasil autoriza-

da a conceder garantia a operação de crédito externo a 
ser contratada pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
(ELETROBRÁS), no valor de ate US$ 495.000.000,00 
(quatrocentos e noventa e cinco milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América), com o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD.

Parágrafo único. Os recursos advindos da opera-
ção de crédito externo referida no caput destinam-se 
ao financiamento parcial do Programa Corporativo das 
Empresas de Distribuição da Eletrobrás e de Melhoria 

da Qualidade dos Serviços e de Redução de Perdas 
Elétricas.

Art. 2o A operação de crédito referida no art. 1o 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – credor: Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (BIRD);

II – valor do empréstimo: até US$495.000.000,00 
(quatrocentos e noventa e cinco milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América);

III – modalidade: Margem Fixa;
IV – amortização do saldo devedor: quatorze par-

celas semestrais, sucessivas e, sempre que possível, 
iguais, pagas no dia 15 dos meses de março e setembro 
de cada ano, vencendo-se a primeira em 15 de março 
de 2016 e a última em 15 de setembro de 2023, sendo 
que cada uma das treze primeiras parcelas correspon-
derá a 7,14% do valor total do empréstimo e a última 
corresponderá a 7,18%, não havendo amortização do 
empréstimo no ano de 2019;

V – juros aplicáveis: exigidos semestralmente 
nas mesmas datas de pagamento da amortização e 
calculados sobre o saldo devedor periódico do emprés-
timo, a uma taxa composta pela taxa de juros Libor 
semestral para dólar dos Estados Unidos da América, 
acrescidos de uma margem (spread) a ser determinada 
pelo Bird na data de assinatura do contrato, sendo os 
juros fixados automaticamente após cada desembolso 
agregado de US$10 milhões;

VI – juros de mora: até 0,50% a.a., acrescidos 
aos juros devidos e ainda não pagos em até trinta dias 
após a data prevista para o seu pagamento;

VII – comissão à vista: até 0,25% sobre o valor 
do empréstimo a ser debitada na data em que o con-
trato entrar em efetividade.

§ 1o As datas de pagamentos do principal e dos 
encargos financeiros, bem como dos desembolsos 
previstos, poderão ser alteradas em função da data 
de assinatura do contrato de empréstimo.

§ 2o É facultado ao mutuário, com anuência por 
escrito do Fiador, respeitadas as cláusulas contratuais 
pertinentes, solicitar ao Banco a conversão da taxa de 
juros aplicável ao montante parcial ou total do emprés-
timo, de fixa para flutuante, ou vice-versa, e da moeda 
de referência da operação de crédito, para o montante 
já desembolsado e para o montante a desembolsar.

§ 3o Para o exercício das opções referidas no pa-
rágrafo anterior, fica autorizada a cobrança dos custos 
incorridos pelo Bird na sua realização.

Art. 3o O exercício da autorização a que se refere 
o caput do art. 1o fica condicionado a que:

I – as Centrais Elétricas Brasileiras S. A. 
(ELETROBRAS) celebre contrato com a União 
para concessão de contragarantias por meio 
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da indicação e vinculação de suas receitas 
próprias depositadas em conta corrente, con-
forme autorizada por sua Diretoria Executiva 
por meio da Resolução no 879, de 2010 e pela 
decisão DEL 205, de 2010, de seu Conselho 
de Administração;

II – previamente a assinatura do contrato, 
o Ministério da Fazenda verifique e ateste a 
adimplência das Centrais Elétricas Brasileiras 
S. A. (ELETROBRAS) quanto aos pagamen-
tos e prestações de contas de que trata o art. 

10 da Resolução no 48, de 2007, bem como 
o cumprimento das condições prévias a reali-
zação do primeiro desembolso, constantes da 
minuta do contrato de empréstimo.

Art. 4o O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de quinhentos e quarenta dias, 
contados a partir de sua publicação.

Art. 5o Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

Sala da Comissão, 9 de novembro de 2010.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.441 
e 1.442, de 2010, da Comissão de Assuntos Econô-
micos, concluindo pela apresentação dos seguintes 
Projetos de Resolução:

– Nº 62, de 2010 (MSF 274/2010) (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.441, de 2010, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Aloizio Mercadante), que autoriza o Ban-
co Nacional do Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco In-
teramericano de Desenvolvimento (BID), no valor 
total de até um bilhão de dólares dos Estados 
Unidos da América; e

– Nº 63, de 2010 (MSF 295/2010) (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.442, de 2010, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Inácio Arruda), que autoriza a Repúbli-
ca Federativa do Brasil a conceder garantia às 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), 
para contratar operação de crédito externo com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
volvimento (BIRD), no valor de até quatrocentos e 
noventa e cinco milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América, cujos recursos destinam-se 
ao financiamento do Programa Corporativo das 
Empresas de Distribuição da Eletrobrás e de Me-
lhoria da Qualidade dos Serviços e de Redução 
das Perdas Elétricas.

As proposições ficarão perante a Mesa durante 
cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos 
do art. 235, II, f, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência lembra ao Plenário que o tempo 
destinado aos oradores do Período do Expediente 
da sessão deliberativa ordinária de amanhã será 
destinado a comemorar o transcurso dos 20 anos 
de vigência do Código de Defesa do Consumidor, 
de acordo com o Requerimento nº 801, de 2010, 
do Senador Renato Casagrande e outros Senhores 
Senadores.

Esclarece, ainda, que continuam abertas as ins-
crições para a referida homenagem. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 265, DE 2010

Autoriza o Poder Executivo a instituir 
a Fundação Caixa Econômica Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ins-

tituir, na forma da lei aplicável à espécie, a Fundação 
Caixa Econômica Federal, pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, com autonomia adminis-
trativa e financeira, patrocinada pela Caixa Econômica 
Federal, com duração indeterminada e sede e foro no 
Distrito Federal.

Art. 2º A Fundação Caixa Econômica Federal tem 
por objetivo promover, apoiar, incentivar e patrocinar 
ações nos campos da educação, cultura, saúde, assis-
tência social, recreação e desporto, ciência e tecnologia 
e assistência a comunidades urbano-rurais.

Art. 3º O Poder Executivo disporá sobre a estru-
tura, a organização e o funcionamento da Fundação 
Caixa Econômica Federal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A Fundação Banco do Brasil, que acaba de com-
pletar 25 anos de sua criação, é, sem dúvida, um mode-
lo a ser seguido por grandes outras empresas públicas 
ou sociedades de economia mista do país.

A entidade, nesse período de seu funcionamento, 
já financiou diversos projetos, nas suas várias áreas 
de atuação, articulando-se com outros órgãos e enti-
dades públicos e privados.

Nada mais correto, então, que esse exemplo seja 
adotado pela Caixa Econômica Federal, que é, exata-
mente, o grande banco social do país.

Assim, com esse objetivo, estamos apresentan-
do o presente projeto, autorizando o Poder Executivo 
a instituir, na forma da lei aplicável à espécie, a Fun-
dação Caixa Econômica Federal, pessoa jurídica de 
direito privado, de fins não lucrativos, com autonomia 
administrativa e financeira, patrocinada pela empresa, 
com duração indeterminada e sede e foro no Distrito 
Federal.

A Fundação Caixa Econômica Federal terá por 
objetivo promover, apoiar, incentivar e patrocinar ações 
nos campos da educação, cultura, saúde, assistência 
social, recreação e desporto, ciência e tecnologia e 
assistência a comunidades urbano-rurais.

É certo que a necessidade de autorização legis-
lativa para a instituição de uma entidade como essa 
é polêmica.

Como discute Paulo Modesto, em seu artigo As 
fundações estatais de direito privado e o debate sobre 
a nova estrutura orgânica da administração pública, 
publicado no nº 14 da Revista Eletrônica da Refor-
ma do Estado, a confusão da jurisprudência ... não 
é pequena em relação às fundações e à aplicação, a 
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fundações como a que se pretende instituir, do inciso 
XIX do art. 37 da Constituição, que determina que so-
mente por lei específica poderá ser criada autarquia 
e autorizada a instituição de empresa pública, de so-
ciedade de economia mista e de fundação, cabendo à 
lei complementar, neste último caso, definir as áreas 
de sua atuação.

O próprio Supremo Tribunal Federal não chegou 
a esclarecer a questão. Merece destaque, aqui, o de-
bate em torno da necessidade de lei autorizativa para 
a criação da própria Fundação do Banco do Brasil.

A discussão teve lugar na decisão sobre o Man-
dado de Segurança nº 24.427, impetrado por aquela 
entidade contra decisão do Tribunal de Contas da União 
que considerou irregular a situação da Fundação Ban-
co do Brasil, por ausência de autorização legislativa 
para a sua instituição.

Naquela assentada, a Corte entendeu, por una-
nimidade, que, no caso, a lei não era necessária, uma 
vez que a Fundação fora criada antes da edição da 
vigente Carta. Entretanto, apesar de o ilustre relator, 
o Ministro Eros Grau ter se manifestado, expressa-
mente, pela não aplicação do inciso XIX do art. 37 da 
Constituição a esse tipo de entidade, pelo menos cinco 
outros Ministros registraram que o tema merecia um 
maior aprofundamento e preferiram não se manifestar 
sobre ele naquele momento.

Desta forma, para espancar quaisquer dúvidas 
no campo material e não gerar uma futura contesta-
ção, que pode provocar efeitos deletérios para o fun-
cionamento da Fundação Caixa Econômica Federal, 
apresentamos a presente proposição.

Finalmente, para se adiantar a eventuais con-
testações no campo formal em torno desta proposta, 
cabe observar que a questão da constitucionalidade 
das leis autorizativas e da possibilidade de se utilizar 
esse instrumento para superar limitações à iniciativa 
parlamentar em matéria cuja proposição é privativa 
do Presidente da República, por força do § 1º do art. 
61 da Constituição, já foi equacionada pelo Parecer nº 
527, de 1998, de autoria do saudoso Senador Josaphat 
Marinho, aprovado pelo Plenário do Senado Federal 
em 12 de novembro de 1998.

Afirma o Parecer que as normas permissivas, 
que pertencem ao denominado jus dispositivum, são 
normas paracoercitivas que asseguram uma faculdade. 
Permitem ou facultam fazer alguma coisa; não enun-
ciam nem programam, mas declaram a permissão ou 
a faculdade de fazer. Continua que não há qualquer 
impropriedade neste procedimento porque os Poderes, 
embora independentes, interligam-se. O Legislativo 
desperta a atenção do Executivo para a prática de um 
ato que lhe compete. Nessa direção, nos ensina que 

o Poder Legislativo pode tomar iniciativa de autorizar 
o Executivo para a prática de determinado ato que é 
de sua competência. E conclui que o efeito jurídico de 
uma lei autorizativa é o de sugerir ao Poder Executivo, 
como forma de colaboração, a prática de ato de sua 
competência. Os Poderes são autônomos, porém har-
mônicos, o que permite procedimento conjugado.

Assim, conforme já decidido por esta Casa, não 
há inconstitucionalidade na lei autorizativa. Esta pode, 
portanto, dispor sobre matéria de iniciativa privativa do 
Poder Executivo. – Senador Tião Viana.

LEGISLAÇÃO CITADA

....................................................................................

TÍTULO III  
Da Organização do Estado

....................................................................................

CAPÍTULO VII  
Da Administração Pública 

Seção I  
Disposições Gerais 

Art. 37. A administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin-
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
....................................................................................

XIX – somente por lei específica poderá ser criada 
autarquia e autorizada a instituição de empresa públi-
ca, de sociedade de economia mista e de fundação, 
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir 
as áreas de sua atuação;
....................................................................................

TÍTULO IV  
Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO I  
Do Poder Legislativo

....................................................................................

Seção VIII  
Do Processo Legislativo

....................................................................................

Subseção III  
Das Leis 

....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 

ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
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Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que: 

 I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 
Armadas; 

 II – disponham sobre: 
 a) criação de cargos, funções ou empregos pú-

blicos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração; 

 b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios; 

 c) servidores públicos da União e Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; 

 d) organização do Ministério Público e da De-
fensoria Pública da União, bem como normas gerais 
para a organização do Ministério Público e da Defen-
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios; 

 e) criação e extinção de Ministérios e órgãos 
da administração pública, observado o disposto no 
art. 84, VI; 

 f) militares das Forças Armadas, seu regime 
jurídico, provimento de cargos, promoções, estabili-
dade, remuneração, reforma e transferência para a 
reserva.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania e, posteriormente, à Comissão de 
Assuntos Econômicos, cabendo à última a 
decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 266, DE 2010

Torna obrigatória a criação, pelos Es-
tados, Municípios e Distrito Federal, da gra-
tificação de assiduidade dos professores 
do ensino fundamental, e dá outras provi-
dências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os Estados, os Municípios e o Distrito Fe-

deral ficam obrigados a instituírem, nos seus planos 
de cargos e vencimentos dos professores do ensino 
fundamental, a Gratificação de Assiduidade, nos va-
lores alinhavados no art. 2º.

Art. 2º Os valores da Gratificação a que se re-
fere o art. 1º serão correspondentes ao vencimento 
previsto para o mês de dezembro, pagos em parcela 

única por ocasião do pagamento do décimo terceiro 
salário.

Art. 3º Serão beneficiários da vantagem de que 
trata esta Lei os professores, no exercício das suas 
funções, que tiverem cem por cento de frequência da 
sua jornada regular de trabalho.

Parágrafo único. Serão consideradas como efe-
tivo exercício para fins de pagamento da Gratificação 
as faltas justificadas, nos termos dos regimes jurídicos 
dos respectivos entes federados. 

Art. 4º A Gratificação de que trata esta Lei não 
será computada para quaisquer fins nem será incorpo-
rada aos proventos de aposentadoria ou pensão.

Art. 5º Os Estados, os Municípios e o Distrito 
Federal deverão, no respeitante ao ensino funda-
mental:

I – manter nas escolas de suas redes, por 
todo o horário de funcionamento, no mínimo 
um nutricionista, que deverá ser designado 
como gestor e fiscal da alimentação servida 
nas escolas, e um psicopedagogo;

II – proceder, junto aos prédios que se-
diam as respectivas unidades educacionais, 
inspeção anual de avaliação da estrutura físi-
ca, com a intervenção obrigatória do Conse-
lho Regional de Engenharia e Arquitetura, por 
meio de convênio firmado nos termos da Lei 
de nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

III – constituir escolas de tempo integral, 
que deverão funcionar durante os dias úteis, 
pelo período mínimo de oito horas;

IV – criar ouvidorias, que deverão funcio-
nar junto às respectivas Secretarias de Educa-
ção, inclusive em regime de plantão;

V – garantir o acesso de alunos e seus 
familiares às escolas de sua rede, nos domin-
gos e feriados, com a disponibilização regular 
e constante de eventos relacionados à pauta 
da cultura e do desporto, pré-estabelecida e 
divulgada no início do ano letivo;

VI – instituir oficinas permanentes de 
música, desenho, pintura e teatro, que fun-
cionarão aos sábados, com a supervisão 
de estudantes das universidades públicas 
e privadas, escolhidos por seleção pública, 
com remuneração e carga horária definidas 
de acordo com a legislação dos respectivos 
entes federados;

VII – estabelecer, para os alunos repro-
vados em até duas matérias, o regime de de-
pendência de disciplinas, facultando-se seu 
ingresso na série subsequente;
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VIII – fundar as Escolas de Preparação 
ao Magistério, formadas por docentes dos res-
pectivos entes federados, admitidos por meio 
de concurso interno e com remuneração fixada 
em lei, para formar e capacitar os professores 
recém-nomeados à iniciação na carreira.

Art. 6º Os entes federados deverão oferecer va-
gas suficientes em creches de suas redes escolares, 
devendo proceder à alocação suplementar na rede 
privada, caso sua disponibilidade não se mostre su-
ficiente à respectiva demanda, nas hipóteses de pais 
com renda mensal até o limite de isenção de imposto 
de renda.

Art. 7º Os Estados, os Municípios e o Distrito 
Federal ultimarão as obrigações decorrentes da pre-
sente Lei até 31 de janeiro de 2016, sujeitando-se as 
respectivas despesas às disposições da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

O art. 205 da Constituição Federal estabelece 
que a educação é direito de todos e cabe ao Estado, 
ao lado da família, o dever de promovê-la e incentivá-
la, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualifica-
ção para o trabalho. 

É cediço que a educação fundamental é da res-
ponsabilidade dos Estados, dos Municípios e do Dis-
trito Federal, que devem, nos termos preconizados 
pela Carta Maior, prestar serviço público de qualidade 
e acessível a todos que dele necessitem.

Nesse contexto, constitui a valorização do pro-
fessor, mormente no que tange ao seu aspecto re-
muneratório, pressuposto maior do caderno de boas 
práticas adotáveis pela Administração, pelas quais 
se busca, e assim se pode exigir, uma educação de 
excelência, voltada sobretudo à sedimentação de 
uma base sólida e profícua para o ensino médio e 
para o superior.

Cabe também ao Estado zelar pela incolumidade 
física e pelo bem-estar psíquico dos estudantes, fator 
hodierno de assaz preocupação dos pais e educado-
res, notadamente nas áreas menos desenvolvidas do 
País, onde costumeiramente se vêem casos de desa-
bamentos de prédios, algumas vezes, infelizmente, 
com a superveniência de vítimas fatais.

O projeto de lei que ora apresento cria gratifica-
ção de assiduidade dos professores, a fim de estimu-
lar a normalidade do processo educativo nas escolas 
públicas de ensino fundamental. A presença constante 
dos docentes na escola constitui fator primordial da 

qualidade dos serviços oferecidos aos estudantes e a 
lei deve coibir situações constrangedoras como a de 
os alunos ficarem sem aulas, comprometendo o cum-
primento dos programas curriculares.

O art. 5º do projeto estabelece oito providên-
cias essenciais para recuperar a credibilidade da 
escola pública. Elas buscam melhorar a qualidade 
do ensino, proteger alunos e profissionais da edu-
cação e estimular a integração entre a comunidade 
e a escola. 

Por fim, a proposição reforça o dever constitucio-
nal do Estado no que diz respeito à oferta de vagas na 
educação infantil, em especial na sua primeira etapa, 
que historicamente tem sido relegada pelas autorida-
des públicas. 

Diante do exposto, a fim de conter preditas maze-
las e aprimorar o sistema educacional básico do País, 
submeto à consideração de Vossas Excelências o pre-
sente projeto de lei. – Senador João Faustino.

 
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desen-
volvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR  
Nº 101 DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças públi-
cas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências.

....................................................................................

LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências.

....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania; e de Educação, Cultura e Esporte, 
cabendo à última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados 
e remetidos às Comissões competentes.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição 
que passo a ler.

É lida a seguinte:

REQUERIMENTO Nº 870, de 2010 – SF

Fundamentado no que preceitua o Art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro voto de 
congratulações ao Juiz da 3ª Vara da Justiça Federal 
no Estado do Pará, Dr. Rubens Rollo de Oliveira, pela 
relevante iniciativa de expedir mandados de busca e 
apreensão nas sedes da Secretaria Federal de Pesca 
no Pará, inclusive em escritórios políticos de alguns 
deputados eleitos no último pleito. 

Justificação

Apurar as fraudes no pagamento do seguro-de-
feso deve ser uma questão de prioridade à Justiça, em 
razão desse fato estar causando grandes transtornos 
à classe dos verdadeiros pescadores, composta de 
pessoas pobres e carentes.

O desvio de verbas desse seguro cresceu como 
bola de neve nos últimos quatro anos no Pará. Pelo 
menos 10 mil pessoas, que nunca viram um anzol de 
pesca na vida, estariam cadastradas como pescadores 
em várias regiões do Estado, recebendo cada uma, 
o equivalente a um salário mínimo. A Polícia Federal 
montou uma operação para pegar as quadrilhas que 
atuam dentro e fora de algumas entidades de pesca-
dores, lesando os cofres públicos em mais de R$ 20 
milhões. 

O benefício do seguro-defeso compreende o va-
lor de um salário mínimo, pago durante quatro meses, 
entre os meses de novembro a fevereiro, período em 
que a pesca é proibida para permitir a reprodução dos 
peixes. As principais fraudes estão localizadas nas 
regiões oeste, nordeste e no Marajó. Entre os benefi-
ciários figuram vendedores, motoristas de táxi, ambu-
lantes e mototaxistas. 

No ano passado, o Pará cadastrou 57,7 mil pes-
soas para pagamento do seguro. Foi o maior contin-
gente no país e desse total, segundo investigações 
preliminares, 20% nunca entraram num barco para 
pescar, apesar de receber religiosamente o salário 
de pescador. 

As investigações foram iniciadas depois que a 
Controladoria Geral da União descobriu que o número 
de concessões dos benefícios nos últimos anos, que 
deveriam ser destinadas aos pescadores, cresceu con-
sideravelmente sem que houvesse mudança na pro-
dução pesqueira no Estado. Em agosto de 2010, por 
exemplo, houve um aumento de 1.414% em relação 

a agosto de 2008. A suspeita é de que as concessões 
tenham sido feitas para fins eleitorais. 

Imperativo destacar que questões como essas 
envolvendo desvios de verbas de programas do Go-
verno, a exemplo de outras fraudes nos mais varia-
dos órgãos e setores da Administração Pública, seja 
ela Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, dentre 
outros atos de corrupção devem ser apuradas com 
intensidade e seus responsáveis punidos com rigor, 
em razão de o povo brasileiro não mais tolerar es-
sas condutas. 

Reconhecer e manifestar votos de congratulações 
a pessoas como o Juiz Rubens Rollo é sem dúvida 
valorizar todos aqueles que contribuem para a mora-
lização do País. – Senador Mário Couto.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A proposta de emenda à Constituição que acaba de 
ser lida está sujeita às disposições constantes dos arts. 
354 e seguintes do Regimento Interno.

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

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência designa o Deputado Nelson Proença, 
em substituição ao Deputado Fernando Coruja, como 
titular, para integrar a Comissão Mista destinada a pro-
ferir parecer à Medida Provisória nº 509, de 2010, que 
“Dá nova redação ao parágrafo único do art. 7º da Lei 
nº 11.668, de 2 de maio de 2008, que dispõe sobre o 
exercício da atividade de franquia postal”, de confor-
midade com o OF/LID/Nº 194/2010, da Liderança do 
PPS, na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF/LID/No 194/2010

Brasília, 8 de novembro de 2010

Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o deputado Nelson 

Proença – PPS/RS, como titular, em substituição ao 
meu nome, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à MP 509/2010, que “Dá nova reda-
ção ao parágrafo único do art. 7o da Lei no 11.668, de 
2 de maio de 2008, que dispõe sobre o exercício da 
atividade de franquia postal”,

Atenciosamente, Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência designa o Deputado Raul Jungmann, 
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em substituição ao Deputado Fernando Coruja, como 
titular, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à Medida Provisória nº 507, de 
2010, que “Institui hipóteses específicas de sanção 
disciplinar para a violação de sigilo fiscal e disciplina 
o instrumento de mandato que confere poderes a ter-
ceiros para praticar atos perante órgão da adminis-
tração pública que impliquem fornecimento de dado 
protegido pelo sigilo fiscal”, de conformidade com o 
OF/LID/Nº 186/2010, da Liderança do PPS, na Câ-
mara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF/LID/Nº 186/2010

Brasília, 13 de outubro de 2010

Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, o Deputado Raul Jung-

mann – PPS/PE, como titular, em substituição ao meu 
nome, para integrar a Comissão Mista destinada a pro-
ferir parecer a MP nº 507/2010, que “Institui hipóteses 
específicas de sanção disciplinar para a violação de 
sigilo fiscal e disciplina o instrumento de mandato que 
confere poderes a terceiros para praticar atos perante 
órgão da administração pública, que impliquem forne-
cimento de dado protegido pelo sigilo fiscal”.

Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência designa o Deputado Nelson Proen-
ça, em substituição ao Deputado Fernando Coruja, 
como titular, para integrar a Comissão Mista desti-
nada a proferir parecer à Medida Provisória nº 510, 
de 2010, que “Regula o cumprimento de obrigações 
tributárias por consórcios que realizem negócios ju-
rídicos em nome próprio; dá nova redação ao art. 31 
da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, 
que promove desoneração tributária de subvenções 
governamentais destinadas ao fomento das atividades 
de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de ino-
vação tecnológica nas empresas 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 institui contribuição 
de intervenção de domínio econômico destinada a 
financiar o Programa de Estímulo à Interação Uni-
versidade – Empresa para o Apoio à Inovação; e dá 
outras providências”, de conformidade com o OF/
LID/Nº 191/2010, da Liderança do PPS, na Câmara 
dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF/LID/Nº 191/2010

Brasília, 3 de novembro de 2010

Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Nelson 

Proença – PPS/RS, como titular, em substituição ao 
meu nome, para integrar a Comissão Mista destina-
da à proferir, parecer à MP 510/2010, que “Regula o 
cumprimento de obrigações tributárias por consórcios 
que realizem negócios jurídicos em nome próprio, dá 
nova redação ao art. 31 da Medida Provisória nº 497, 
de 27 de julho de 2010, que promove desoneração 
tributária 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 e 
estádios de futebol – RECOM acresce dispositivos a 
Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que insti-
tui contribuição de intervenção de domínio econômico 
destinada a financiar o Programa de Estímulo à Intera-
ção Universidade – Empresa para o Apoio á Inovação; 
e dá outras providências.

Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu do 
Presidente do Tribunal de Contas da União o Aviso 
nº 1839-Seses-TCU-Plenário, na origem, encami-
nhando ao Congresso Nacional cópia do Acórdão no 
2788/2010-TCU-Plenário.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 10 de novembro do corrente.

O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

É o seguinte o Aviso:

 
Aviso nº 1.839-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 20 de outubro de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-
to, cópia do Acórdão proferido, nos autos do processo 
nº TC nº 009.808/2008-9, pelo Plenário desta Corte na 
Sessão Ordinária de 20-10-2010, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Respeitosamente, – Ubiratan Aguiar.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 
(Pausa.)

O Senador Marco Maciel declina da palavra.
Passo a palavra, então, ao Senador Mozarildo 

Cavalcanti, do PTB de Roraima.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem 
fiz aqui um pronunciamento, Senador Acir, introduzin-
do um relato sobre o que aconteceu no meu Estado 
nessas últimas eleições para Governador, no primeiro 
e segundo turnos. Eu já tenho aqui também noticia-
do e representado, inclusive judicialmente, contra o 
atual Governador, não só pelos seus descalabros ad-
ministrativos, que são inúmeros, mas sobretudo por 
sua conduta política e principalmente a conduta que 
exerceu – e fez com que seus partidários exercessem 
– durante o primeiro, mas sobretudo no segundo tur-
no, quando, havendo o nosso candidato a governador 
ganho o primeiro turno, ele partiu, no segundo turno, 
para uma operação de corrupção nunca antes vista na 
história do meu Estado de Roraima.

Quanto a isso, nós estamos preparando as ações 
cabíveis, porque temos um farto material filmado, foto-
grafado, gravado, documentado, suficiente para cassar 
o possível mandato desse governador, que nem eleito 
foi para esse primeiro mandato.

Mas gostaria hoje de comentar que, ao acompa-
nhar essas eleições... E aqui quero ressaltar que, no 
primeiro turno, a Polícia Federal apreendeu em todo 
o Brasil R$4 milhões, sendo que R$2,5 milhões só no 
meu Estado de Roraima. Então, daí já se pode ter a 
dimensão da corrupção que foi feita, porque o dinhei-
ro que a Polícia Federal consegue apreender eu diria 
que é uma amostra grátis do dinheiro que realmente é 
gasto de maneira inescrupulosa, de maneira corrupta, 
numa eleição.

Muito bem, com relação a esse governador que 
ganhou, ou melhor, que roubou a nossa vitória no se-
gundo turno, nós vamos tomar as medidas judiciais 
cabíveis. Mas aqui cabe uma reflexão para pensar: e 
o que fazer para que essas coisas não se repitam a 
cada eleição? O que fazer para que de fato a legisla-
ção melhore, para que as pessoas possam escolher de 
maneira consciente e livre os seus candidatos, como 
neste ano, a deputado estadual, a deputado federal, 
governador e presidente da República? O que fazer?

Na verdade, pode-se perguntar: faltam leis? Eu 
acho que não. Nós temos lei que proíbe e que penaliza 
quem compra voto; temos lei – agora a Lei da Ficha 
Limpa – que proíbe pessoas condenadas por um co-
legiado de juízes a serem candidatas; temos lei que 

já acabou com aqueles showmícios que as pessoas 
que tinham poder econômico maior podiam pagar e, 
portanto, atraíam as pessoas por causa de um artista 
ou de um grupo de artistas; temos leis que proibiram, 
por exemplo, o uso de camisetas e doação de brin-
des. A legislação, eu diria, até que é boa. Pode ser 
aperfeiçoada e melhorada ainda mais. Daí por que 
eu defendo que agora, em 2011, quando não temos 
eleição – portanto, quem foi reeleito foi reeleito, quem 
se elegeu pela primeira vez está eleito e empossado 
proximamente –, nós devemos trabalhar, fazer um es-
forço concentrado, não só Câmara e Senado não; acho 
que se deveria juntar também a OAB, a Associação 
dos Magistrados do Brasil, o Poder Judiciário, para 
discutirmos de maneira rápida uma reformulação do 
Código Eleitoral que acabe, primeiro, com a enxurra-
da de saídas que existem para burlar a correta lisura 
das eleições. Segundo, que puna mais exemplarmente 
aqueles que cometem ilícitos.

Por último, vamos pensar até a composição dos 
Tribunais Eleitorais. Por exemplo, no caso do Tribunal 
Regional Eleitoral do meu Estado, dois representantes 
da OAB, portanto advogados, passam a ter, durante um 
período, vamos dizer assim, entre aspas, “um manda-
to de juiz”, atuam como juízes eleitorais. Eles passam 
uma temporada e muitas vezes não se conduzem, 
até porque não têm compromisso com a magistratura, 
como juízes de fato. E, na maioria das vezes, a ação 
de um juiz individualmente, por exemplo, mandando 
prender ou mandando soltar determinadas pessoas, 
ou mandando fazer esta ou aquela ação, causa um 
prejuízo que não tem mais remédio depois, mesmo 
que o tribunal reveja a decisão desse juiz.

Entendo, Senador Acir, que é preciso, sim, que 
nos debrucemos, agora em 2011 – repito, que não é 
um ano eleitoral! –, sobre a legislação eleitoral neste 
País para a aprimorarmos.

Olhem que o Brasil é o único país do mundo que 
tem Justiça Eleitoral constituída, que tem Tribunal Re-
gional Eleitoral, que tem Tribunal Superior Eleitoral; por-
tanto, que tem uma estrutura capaz de, efetivamente, 
fazer com que as eleições funcionem direito.

Aí se pergunta: e por que não funcionam? Por 
exemplo, no meu Estado, quando houve a operação 
para retirar os moradores da reserva indígena Raposa 
Serra do Sol, foram feitas várias operações da Polícia 
Federal. Na última, foram usados duzentos agentes 
da Polícia Federal para tirar quatrocentas famílias que 
não esboçaram nenhuma reação para se retirarem da 
reserva indígena. Agora, na eleição, que envolvia todo 
o Estado e onde havia, portanto, sinais claros, denún-
cias patentes de corrupção eleitoral, nós tínhamos um 
contingente ínfimo, que foi reforçado, no segundo turno, 
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por vinte agentes apenas. Então, não é possível que 
não se dê, para essa época, a devida atenção. Aí se 
deixa a critério do Tribunal Regional Eleitoral decidir 
se precisa ou não de reforço federal.

E eu quero dizer que, lamentavelmente, no meu 
Estado, aconteceu o que aconteceu por causa do pe-
queno contingente da Polícia Federal lá presente. O 
que eles puderam fazer com aquele contingente pe-
queno foi feito, mas, infelizmente, precisava de ter três 
ou quatro vezes mais aquele contingente para poder 
coibir razoavelmente os abusos e a corrupção que esse 
Governador fez em todo o Estado.

Eu li aqui ontem uma matéria de um jornal com 
uma indígena denunciando que na reserva indígena 
Raposa Serra do Sol, essa a que eu acabei de me re-
ferir, houve um verdadeiro assalto, vamos dizer assim, 
de casa em casa, para comprar o voto dos indígenas. 
E ela denunciou que compraram. Um professor de uma 
outra reserva indígena não só denunciou como mos-
trou um envelope com o dinheiro usado para comprar 
o voto. No Sul do meu Estado, que nós chamamos de 
baixo Rio Branco, que já fica praticamente dentro do 
Estado do Amazonas, onde o acesso praticamente só 
é por avião ou por barco, lá então foi outra operação 
de compra abusiva, se é que se pode dizer que há 
compra razoável e compra abusiva.

Pior: o Governador também implantou um regime 
de terror para com os funcionários, principalmente os 
funcionários comissionados. V. Exª sabe – Rondônia 
não é muito diferente, embora esteja bem na nossa 
frente – que no meu Estado, por exemplo, que foi um 
território federal, a grande maioria dos eleitores ou é 
funcionário público, ou é parente de funcionário públi-
co. E os empresários que estão lá dependem do maior 
cliente, que é justamente o Governo do Estado.

E o que dizer, por exemplo, das firmas que ter-
ceirizam serviços, que contratam funcionários portanto 
para prestarem serviços ao Governo? Os proprietários 
dessas firmas não só se vendem como vendem o voto 
dos seus funcionários, inclusive usando de ameaças 
ou de falsas afirmações, como é o caso de Roraima, 
em que disseram aos funcionários terceirizados que 
eles iam ser demitidos caso o atual Governador não 
ganhasse.

Então, é preciso realmente haver uma reforma 
profunda na legislação eleitoral, e é preciso que a Po-
lícia Federal, a Guarda Nacional e as Forças Armadas 
estejam previamente mobilizadas. Não acho que se 
deva deixar ao critério de um presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral pedir ou não força federal. 

A eleição, no caso, para Presidente da Repúbli-
ca, de governadores, deputados federais e deputados 
estaduais não é de interesse nacional? É. Se é de in-

teresse nacional, como também é a dos vereadores e 
a dos prefeitos, por que não ter a presença da Guar-
da Nacional, da Força Nacional, das Forças Armadas 
e da Polícia Federal, num mutirão para conter esses 
corruptos, que fazem da política o meio para se servir 
e não para servir ao povo?

Então, quero aqui hoje deixar essa reflexão para 
que possamos nos debruçar sobre uma profunda re-
forma da legislação eleitoral e também da composição 
dos Tribunais Regionais Eleitorais, porque não é pos-
sível do jeito que está.

Mas quero terminar, Senador Acir, fazendo um 
apelo às famílias, às escolas, às instituições sérias 
deste País, como o são as Igrejas, o Rotary, o Lions, 
a Maçonaria, para que possamos fazer, permanente-
mente, uma campanha de conscientização do eleitor, 
para que o eleitor realmente perceba que votar por um 
favor significa roubar dinheiro da saúde, roubar dinhei-
ro da educação, roubar dinheiro da segurança, como, 
aliás, aconteceu em meu Estado também. Até remé-
dios – seis milhões, só de uma vez – foram jogados 
fora para poder, com mais uma compra sem licitação, 
fazer caixa para a campanha do Governador.

Então, eu vou ficar aqui com essa mensagem, 
para que essas associações façam um trabalho per-
manente de conscientização. Eu sei que é um trabalho 
que não é de curto prazo, mas também apelaria para o 
Tribunal Superior Eleitoral, que não fizesse a campanha 
que fez durante o período eleitoral, de conscientiza-
ção – que foi, por sinal, muito bonita –, só no período 
eleitoral, que fizesse permanentemente, alertando a 
população do porquê, da necessidade de votar em 
quem ela queira que a represente de fato, seja nas 
Assembleias Estaduais, seja na Câmara Federal, no 
Senado, nos Governos dos Estados e na Presidência 
da República. Entendo que, sem esse movimento ge-
ral, vamos continuar ainda, durante muito tempo, as-
sistindo a esses casos lamentáveis que aconteceram 
com profundidade no meu Estado.

Senador Papaléo.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Permita-me, 

Senador Mozarildo.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Antes do seu aparte, Senador Papaléo, só para dar 
as boas-vindas aos alunos do 4º ano do ensino funda-
mental do Colégio La Salle, Núcleo Bandeirante. Sejam 
todos bem-vindos ao Senado Federal.

Pois não, Senador Papaléo.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Pois não. 

Quero aproveitar também e dizer que essas visitas 
são extremamente importantes para esta Casa, não 
só para os visitantes, mas para esta Casa, para que as 
pessoas que nos visitam saibam entender o que sig-
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nifica o Senado Federal para o processo democrático 
da República Federativa do Brasil. Senador Mozarildo, 
eu começo pela questão da publicidade do Tribunal 
Superior Eleitoral. Quando, na eleição passada, a pro-
paganda era muito em cima da questão da compra de 
votos, que a punição se daria de maneira rigorosa, eu 
senti, até diante da população, que, realmente, as pes-
soas se inibiram, porque é um vício, é um costume dos 
políticos relapsos, mal-intencionados, corruptos, que 
usam esse procedimento, o dinheiro – tenho certeza 
– que não é do salário deles para comprar votos. Eles 
estimulam, e as pessoas menos informadas acham que 
aquilo é até normal, passa a ser normal. Eu não falo 
de maneira mais dura porque a culpa não é da popu-
lação. Ela tem uma parcela de colaboração, tem sim. 
Mas o que acontece, Senador Mozarildo, realmente 
é uma infelicidade para este País. A hipocrisia toma 
conta da maioria dos políticos brasileiros. A hipocrisia 
toma conta da maioria das autoridades brasileiras. A 
hipocrisia, de maneira inconsciente, toma conta até 
do nosso próprio cidadão. Eu lhe digo isso porque pa-
rece que as pessoas, por hipocrisia ou por perderem 
a capacidade de raciocinar, deixam de imaginar que, 
quando, numa campanha política, se investem recur-
sos, eles saem de algum lugar. Há os recursos das 
doações, que são legais e naturais, mas há aqueles 
recursos que são produzidos por meio de um caixa 
dois, quando um cidadão que tem um salário de R$10 
mil, R$12 mil por mês passa a fazer uma campanha 
sem uma doação suficiente pra cobrir todas aquelas 
despesas, então, ele pinta e borda, e as pessoas não 
têm a capacidade de raciocinar. Senador Mozarildo, 
esses fundos de campanha de caixa dois são feitos 
de que maneira? No Governo Federal, a participação 
de grande parte dos partidos é em cima de cargos. 
Qual o interesse que tem V. Exª de indicar um cargo 
nos Correios, por exemplo? Qual o interesse? Eu não 
tenho interesse nenhum porque eu posso até querer 
indicar um bom técnico para uma função dessa. Mas, 
de repente, qualquer besteira que esse cidadão faça 
vem repercutir contra quem indicou. Mas eu lhe digo 
que 80%, sendo bastante generoso – poderia dizer 
muito mais –, dos cargos que se indicam é justamente 
para aquela pessoa servir de testa de ferro para ar-
recadar recursos para fazer fundo de campanha, os 
caixas dois. Então, é isso o que acontece no Governo 
Federal, nos governos estaduais, nas prefeituras. É isso 
que acontece. Eu, como Senador da República, nunca 
indiquei para qualquer cargo de secretaria ou de se-
gundo escalão no meu Estado exatamente porque eu 
não participo de qualquer tipo de processo que envolva 
corrupção em qualquer momento da minha vida. Por 
isso, as dificuldades. Então, quando você participa... 

Eu fui eleito duas vezes: uma para Prefeito da capital, 
campanha feita no fundo do quintal de casa, porque o 
povo quis. O povo quis e acabou-se. E a outra, quando 
fui eleito o Senador mais votado em 2002, não porque 
tinha campanha na rua, não tinha nada, mas o povo 
quis, me marcou e colocou lá. Agora, outra condição: 
Senador. Então, Excelência, chegam os cabos eleito-
rais e dizem: “Olhe, sou cabo eleitoral, tenho cem pes-
soas trabalhando comigo”. Aí dizem: “Eu vou precisar 
de tanto para fazer a sua campanha”. Eu digo: “Mas 
eu não tenho!”. E sabe qual é o costume? Dizem: “Se-
nador não tem?”. Várias vezes, Senador Mozarildo... 
Sei que estou sendo longo, mas estou aproveitando o 
seu discurso. Por várias vezes, eu cheguei até a dizer, 
indignado ou então pela intimidade do conhecimento 
que tinha com a pessoa: “Olha, rapaz, sou Senador, não 
sou ladrão”. Porque nós vivemos de salário. É verdade 
ou não? Mas quando você tem o status de Senador, 
de Deputado, seja qual for, lhe jogam em uma panela 
comum, todos os que estão ali participam da mama-
ta. Eu estava até agora dizendo isso para um cidadão 
do PSB. Ele foi visitar o Amapá. E me disse: “Senador 
Papaléo, fiquei impressionado com a sua credibilida-
de diante da população. O senhor foi fundamental no 
palanque do PSB, porque sua presença indicou cre-
dibilidade”. Eu disse: “Olha, eu vou ser sincero. Eu 
prefiro não ser reeleito e as pessoas falarem bem de 
mim, como falam lá no meu Estado, do que ter sido 
reeleito e as pessoas dizerem: ‘Olha, fez corrupção 
para comprar voto, para isso e para aquilo’, ser mal 
falado”. Então, Senador Mozarildo, é uma lástima ver 
a política brasileira contaminada pelo dinheiro público 
furtado, roubado, mal direcionado, e é dessa maneira 
que se faz. V. Exª pergunta: “Que esperança podemos 
ter de uma eleição justa?”. Eu lhe digo sinceramente: 
eu acho que não é mais para a minha geração e não 
sei se será para a geração dos meus filhos, porque 
institucionalizou-se a corrupção para a elaboração, 
para a construção de caixa dois para se fazer campa-
nhas riquíssimas. Então, quero deixar este depoimento 
aqui, Senador Mozarildo, e dizer que estou falando isso 
como cidadão brasileiro, como médico, como V. Exª 
e o Senador Mão Santa. Temos uma formação para 
sermos pessoas corretas, pessoas bem direcionadas, 
honestas com nossos pacientes. Acho que isso nós 
trazemos para estas Casas em que representamos o 
povo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Senador Papaléo Paes, agradeço muito o aparte 
de V. Exª.

V. Exª lembrou que somos médicos. Aprende-
mos a enfrentar doenças graves e a vencê-las pela 
coragem, pela determinação e pelo uso adequado dos 
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procedimentos e dos medicamentos. Portanto, não va-
mos nos assustar, amedrontar-nos diante desse fato e 
achar que a coisa não é para a nossa geração. Mas, 
se não começarmos agora a fazer um movimento, a 
fazer um trabalho, não vai ser para a nossa, não vai 
ser para a dos nossos filhos, talvez não seja para a dos 
nossos netos. Portanto, é importante que combatamos 
esse mal em qualquer trincheira, seja no Senado, seja 
aonde formos. Onde estivermos temos de insistir na 
aplicação dessa medicação. 

Quero dizer – como estava, antes, no raciocínio 
do meu pronunciamento – que temos de mudar algu-
mas coisas na lei. Por exemplo, por que não premiar o 
eleitor que denuncia uma corrupção eleitoral? Poderí-
amos premiar de várias formas. Mas, por exemplo, só 
um, Senador Mão Santa. Os jornais anunciaram que a 
Polícia Federal apreendeu, no Brasil todo, R$4 milhões, 
sendo que R$2,5 milhões só no meu Estado. Por que 
não usar esse dinheiro, Senador Acir, para formar um 
fundo que possa, por exemplo, premiar os eleitores 
que denunciam; para fazer cursos de cidadania, para 
mostrar aos jovens e também aos adultos a necessi-
dade de mudarmos este País pelo voto sério? 

Não acho que isso seja impossível, mas para 
isso é preciso que formemos um grande grupo: da-
queles que realmente acreditam que o Brasil pode, 
sim, melhorar; que a política no Brasil pode, sim, me-
lhorar. Porque agora houve, por exemplo, corrupção 
deslavada no meu Estado, se vou ficar calado e achar 
que isso é comum, tornando-me igual a eles, não vou 
mudar nada! Realmente, não vou mudar nada. E nós 
não mudaremos nada, se não fizermos em conjunto. 
Então, entendo...

Uma sugestão, aqui, para esse trabalho: por que 
não pegar esse dinheiro apreendido e criar um fundo 
com o objetivo, primeiro, de premiar o eleitor que de-
nuncia; segundo, de fazer cursos que possam de fato 
colocar na juventude, nas escolas, onde houver a noção 
de que efetivamente precisamos mudar este País pelo 
voto, porque é só pelo voto que vamos mudá-lo.

Senador Mão Santa, com muito prazer, ouço V. 
Exª. 

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Mozaril-
do, V. Exª é um homem de muitas virtudes, de muito 
talento, desde a profissão médica à liderança maçônica 
que tem no País todo. Nada o excede na sua coragem, 
porque V. Exª – vamos dizer –, não como um candida-
to, oferece essa reflexão para o País. E nós temos de 
entender as coisas. O que é democracia? Democracia 
foi o governo feito pelo povo – o povo com coragem 
como a sua. Vários mozarildos foram às ruas contra o 
absolutismo: “Liberdade, igualdade, fraternidade”. Com 
essa coragem, com esse grito, caíram todos os reis do 

mundo; acabou o L’etat c’est moi retardatariamente, nós 
levamos 100 anos para esse grito. Daí estarmos retar-
datários. Mas temos de entender as coisas: democracia 
é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Assim o 
definiu Abraham Lincoln, aquele líder que libertou os 
escravos, que pacificou os Estados Unidos. Mas está 
hoje: a eleição é uma plutocracia, é um negócio de 
rico. Não sei no seu Estado, mas olho os candidatos 
do Piauí. Agora, há ricos que o são naturalmente, foi 
pelo trabalho; a gente sabe a história das suas rique-
zas, do trabalho, das suas empresas. Agora há outros 
casos em que foi por roubo, foi o Governo. Agora, o 
culpado de tudo isso só há um: é Sua Excelência o 
Presidente da República, Luiz Inácio. Padre Antônio 
Vieira: palavra sem exemplo é um tiro sem bala. Aten-
tai bem, palavra sem exemplo. O exemplo arrasta – e 
arrastou. Ele entrou de corpo e alma cheia de pecados 
num pleito, apagando o que tivemos de maior beleza 
na nossa história: a grandeza de outros Presidentes, 
que entenderam o que é ser Presidente da República; 
que entenderam que sua missão no momento é como 
a do magistrado. E aí tivemos os exemplos ao longo 
dos anos. Por pleito, assim, de corrupção é que o Sr. 
Getúlio Vargas saiu lá do Rio Grande do Sul e fez a 
revolução. E desafio o Brasil todo a dizer se essa cor-
rupção do Governo Luiz Inácio não foi muito maior do 
que aquela que tirou...

(Interrupção do som.)

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – ... as chances de 
eleição de Getúlio Vargas na história. Está na história. E 
aí deu no que deu. Foi o bravo, o corajoso, o bondoso, 
o estadista Getúlio. Entrou numa situação bem mais 
maneira do que essa, bem mais leve do que essa cor-
rupção eleitoral que V. Exª denunciou, que denuncio e 
que está aí. Agora, há uns ricos que, a gente sabe, têm 
um passado de trabalho. Mas o que houve aqui foi uma 
quadrilha, os aloprados invadiram. Saiu um aloprado lá 
do Rio Grande do Sul e foi para o meu Estado, Destruiu 
a própria família. Arrumaram até uma mulherzinha para 
ele. Mas comprou tudo. Então, isso foi um exemplo. E 
o exemplo teve antes. O antes foi de moral; foi de re-
ação, de dignidade de Getúlio Vargas; foi de reação 
de Rui Barbosa, quando queriam os pleitos do nascer 
da República. Militarismo: Deodoro, Floriano Peixoto. 
Quando foram meter o terceiro militar, ele disse: estou 
fora. Aí lhe foram oferecer o Ministério da Fazenda, a 
chave do cofre. E Rui: “Não troco a trouxa das minhas 
convicções por um ministério”. Agora é isso. Peço as 
bênçãos de Deus a essa mulher. Ela não tem culpa, 
não. Ela nunca disputou eleição, não entende do jogo, 
do mar da corrupção. Peço que Deus a abençoe, ela 
é nossa Presidenta, ela ganhou. Então, o Presidente 
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da República fez um esquema “hitleriano” de mentira. 
Ele não tem 80% ou 90%. Isso é mentira dele e da im-
prensa comprada pela Presidência. O Hitler só tinha 
uma rádio, só tinha uma televisão. Quarenta e quatro 
milhões de brasileiros, fora os que não votaram, que 
foram ausentes, um terço, desprezando a democra-
cia que vivemos; um terço deixou de votar, e quaren-
ta e quatro milhões, 44% foram dizer que são contra 
o Presidente Luiz Inácio e contra a pura candidata 
dele – e acredito que o seja. Você entendeu? Então, 
é verdade. E a corrupção está aí, os aloprados estão 
aí assaltando; tudo que é partido está negociando, 
querendo... E o povo... Então, vou ser povo agorinha. 
Termina o meu mandato em 2 de fevereiro, mas quero 
ser um povo de vergonha, aquele povo que foi às ruas 
de Paris. Aprenda, Casagrande: liberdade, igualdade 
e fraternidade. Não disse corrupção, não. É aquele 
povo... Rui Barbosa deixou de ser jurista, deixou de 
ser Senador, deixou de ser um escritor, para ser um 
profeta, quando disse que, de tanto se ver as nulidades 
assumirem o poder, de tanto campear a corrupção, de 
rir-se da honra, vai haver o dia em que se vai ter ver-
gonha de ser honesto. E o dia chegou no Governo de 
Sua Excelência Luiz Inácio. Atentai bem! Exemplos de 
grandeza, nós tivemos. Olha, o Dutra – aprenda, Luiz 
Inácio; falta pouco tempo, eu não vou mais estar aqui 
para lhe ensinar – o Dutra deixou um grande ensina-
mento. Esse negócio de falar dos militares, quando ele 
redemocratizou, depois da guerra, quando terminou o 
mandato – Faustino, olha essa passagem; Luiz Inácio, 
cabeça dura, não aprende; o Lula não aprende – no 
fim do governo, ele chegou para o genro e disse: “Meu 
genro, arrume uma casa para eu morar”. Marechal Eu-
rico Gaspar Dutra, do velho PSD. Aprendam, alopra-
dos que estão a governar esta Pátria! Aí, na hora de 
sair, ele passa o governo para o próprio Getúlio – não 
é verdade, o Dutra? Aí, sai de noite, lá do Laranjeiras, 
Mozarildo, o genro bota num carro e vai. Quando ele 
viu, era um sobrado, ali, em Botafogo. Aí o marechal, 
ex-presidente, pulou: “Eu não posso, eu não tenho di-
nheiro, Neudo Campos, para pagar esta casa”. Dutra, 
Getúlio Vargas! Aprendam, aloprados que assaltaram. 
O Brasil está isso – e eu vou ensinar... E aqui o ódio 
que ele tem; raivoso é ele, que foi, depois de nos der-
rotar, de nos roubar nessa eleição, estilar ódios lá e 
dizer que Deus tinha feito a vingança. O Deus é bom, 
é do amor. O meu Deus não é o Deus dele; o deus 
dele é o dinheiro. Ninguém pode servir a dois deuses. 
Mas quero lhe dizer, de Getúlio, outro ensinamento. 
Quinze anos que ele ganhou o governo, por uma cor-
rupção eleitoral menor do que essa que nós enfrenta-
mos, quando ele saiu – foi convencido a sair, porque 
nós fomos lutar pela democracia, Winston Churchill 

nos liderou, Franklin Delano Roosevelt, a Rússia, até 
o Getúlio – em São Paulo, um amigo, antes de ele ir 
para a fazenda, foi lhe oferecer uma geladeira...

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Senador Mão Santa, me permite, só para cumpri-
mentar os alunos do 9º ano do ensino fundamental do 
Colégio Hebraico Brasileiro Renascença, de São Pau-
lo, que estão nos visitando. Sejam todos bem-vindos 
ao Senado Federal.

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Está ouvindo, 
Mozarildo? Aí o Getúlio, 15 anos Presidente da Re-
pública – atentai bem, aloprados; estou advertindo a 
Presidenta Dilma, ela é pura, ela entrou, ela não sabe 
dessa cachorrada, ela nunca disputou eleições, ela 
não tem culpa de nada, não; eu peço que as bênçãos 
de Deus a ilumine. Então, atenção! Aí, o Getúlio, não 
tinha energia elétrica na fazenda dele, em São Borja. 
Olha aí, Faustino, atentai bem: não tinha energia elétri-
ca. Aí um amigo ofereceu uma geladeira a querosene, 
Eletrolux. Ele não quis aceitar, por pudor, mas acabou 
aceitando. Depois ele bota que gostou, que gostava, 
Alvaro Dias, porque tomava um sorvete de chocolate. 
Getúlio saiu e não tinha uma geladeira a querosene 
daquela época – o meu avô tinha três, uma na fábrica, 
uma na casa e outra na praia; isso na época, para fa-
zermos um paralelo histórico. Agora os aloprados aí, 
todos ricos. Então, está bom o Brasil pelo seguinte: 
Luiz Inácio está certo, foi o pai dos pobres. Ninguém 
é contra essa ajuda social; acho que a justiça social 
antes é mais importante do que ajuda social. Mas, que 
venha. Uma caridade. Então, agradou os pobres, foi 
o pai dos pobres; mas, ele foi a mãe dos banqueiros. 
Nunca antes, como ele diz – era nunca dantes, de 
Camões –, nunca antes banqueiro ganhou tanto. Eu 
pergunto ao Jayme Campos, empresário vitorioso, líder 
maior do DEM – o maior é ele, foi um erro não tê-lo fei-
to candidato a Presidente da República, tinha o nome 
–; então, Jayme Campos, olha, eu vi cair o 1º Ministro 
da Inglaterra porque ajudou os bancos, eu estava na 
Espanha. O Santander, falido lá, o daqui dá lucro. Nos 
Estados Unidos, o Barack; no Brasil, Luiz Inácio, a mãe 
dos banqueiros. Olha os juros altos! Olha os cartões 
de crédito! Olha o que vocês pagam! Os banqueiros 
sustentam essa mídia nojenta, vendida. Então, ele agra-
dou, Acir Gurgacz, os pobres com o Bolsa Família, de 
limitações previstas, previstas para quem estuda, e os 
ricos, os banqueiros, os mais ricos que dominam tudo, 
dominam a mídia, pagam tudo. E agora? Os ricos estão 
satisfeitos, porque os ricos estão comprando tudo que 
é mandato aí. Uma roubalheira! Lá no meu Piauí não 
tem um pobre como tinha no passado, que fez a de-
mocracia. Para uns, o dinheiro é louvado; para outros, 
é roubado mesmo do Governo Federal. Então, V. Exª 
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merece os aplausos. Saímos daqui, mas saímos com 
muita esperança, porque fica homem como V. Exª, que 
me faz lembrar Gonçalves Ledo, que fez a independên-
cia, líder maçônico, Rui Barbosa e tal. Meus parabéns, 
V. Exª tem muito talento, mas o maior deles é a cora-
gem. E, ao Brasil, uma reflexão. Ó Deus, abençoe a 
nossa Presidente. Ela não tem culpa, o único culpado 
disso é o Presidente da República, que não viu nem 
os exemplos: do Sarney, passando para o adversário 
dele, para o Collor, do Fernando Henrique, passando, 
não para o candidato dele. Exemplos, os bons exem-
plos. Essas são as nossas palavras. Mas que Deus 
abençoe a nova Presidente da República, que ela tem 
virtudes de mulher.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Senador Mão Santa, agradeço o aparte de V. Exª, 
bem como as generosas palavras dirigidas à minha 
pessoa. Como eu disse no aparte do Senador Papa-
léo, não importa a trincheira onde nós estejamos, o 
importante é que nós não paremos de lutar, para que 
realmente o nosso País possa melhorar, notadamen-
te na política.

Não é porque, como disse Martin Luther King: o 
que mais impressiona não é o grito dos maus, não é a 
ousadia dos maus, o que mais impressiona é o silên-
cio dos bons. Então, nós não podemos silenciar, nós 
não podemos cruzar os braços e temos que lutar, sim, 
porque é uma luta desigual, não há dúvida de que é 
uma luta desigual.

Quero, inclusive aqui, fazer o registro da presen-
ça no plenário do Deputado Neudo Campos, que foi 
o nosso candidato a Governador, que teve a vitória 
no segundo turno roubada, como eu já disse no pro-
nunciamento de ontem e de hoje. E nós vamos provar 
na Justiça Eleitoral que realmente houve, sim, roubo, 
corrupção, todo tipo de crime cometido para roubar 
dele, roubar de nós a vitória que nós tínhamos, com 
certeza, no segundo turno.

Quero terminar dirigindo uma palavra ao povo 
amigo de Roraima, ao povo de Roraima do qual eu 
tenho orgulho de participar, não por ser Senador por 
Roraima, mas por ser um Senador de Roraima, que 
nasceu lá. Portanto, quero dizer que confio muito no 
povo de Roraima, que tenho certeza de que a indigna-
ção da grande maioria do povo de Roraima é imensa e 
ela vai ser resgatada através da justiça, porque tenho 
certeza de que a justiça, ao examinar aquilo que va-
mos apresentar, vai, sim, cassar o mandato obtido de 
maneira criminosa por esse governador que lá está, 
o Sr. José Júnior.

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Ouvimos o Senador Mozarildo Cavalcanti, do PTB 
de Roraima. 

Passo a palavra, por ordem de inscrição, para 
uma comunicação inadiável, ao Senador Jayme Cam-
pos, do Democratas de Mato Grosso, Estado vizinho 
do nosso Estado de Rondônia.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero 
agradecer as palavras bondosas, generosas, do meu 
caro Senador Mão Santa, pela lembrança do nosso 
nome, o que não era nossa pretensão. Mas gostaria 
de convidar V. Exª para ir para o Democratas. Aí, com 
certeza, o senhor seria um dos grandes nomes para 
ser o nosso candidato a presidente da República.

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – V. Exª, sendo pre-
sidente, para qualquer partido eu irei. Napoleão Bona-
parte disse assim: o francês é tímido, até para tomar 
banho dá trabalho, mas, com um grande comandante, 
ele vale por cem, mil. E o grande comandante que o 
PFL, hoje DEM, tem é V. Exª.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Obrigado, 
Mão Santa, fico grato. 

Sr. Presidente, passado o processo eleitoral, in-
dispensável ciclo de debates e reflexões sobre os des-
tinos democráticos da Nação, a sociedade brasileira 
deve agora reconciliar-se com o verdadeiro espírito de 
unidade nacional. É imprescindível a construção polí-
tica de um projeto de alternativas sustentáveis para o 
desenvolvimento social e econômico do País.

Nesse sentido, as forças oposicionistas, nas quais 
me alinho nesta Casa, têm o dever cívico de planejar 
um elenco de ações e programas que reflitam o senti-
mento reinante em nossa comunidade, encaminhando 
no Congresso Nacional a discussão de temas indis-
pensáveis para o País, tais como segurança pública, 
saúde, educação, emprego, meio ambiente, reforma 
tributária e investimento em infraestrutura, propostas 
claras e objetivas que permitam entendimento maduro 
e consequente com setores do Governo Federal. Isso, 
obviamente, não significa renúncia de nosso compro-
misso com a oposição, ao contrário, fortalece nossos 
laços com a população, na franca defesa dos temas 
nacionais.

Governar não é papel exclusivo, Senadora Níu-
ra, do Poder Executivo ou da maioria congressual; é, 
sim, tarefa consagrada às várias esferas do Poder, 
cada qual com suas atribuições e responsabilidades 
constitucionais. Cabe ao bloco oposicionista a missão 
de fiscalizar os atos governamentais, mas não como 
revanche ou banalidade, e sim com a postura auxiliar 
no complexo sistema da gestão pública, assim como 
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a bússola procura a correção dos rumos e os melho-
res caminhos dos navegantes que se aventuram mar 
adentro.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao praticar-
mos a vigilância sobre os atos do Executivo, também 
estamos ajudando a governar o País. Temos que ser 
firmes e coerentes, sem fraquejarmos um só instante. 
oposição se conjuga com os adjetivos filosóficos eleva-
dos, tais como coragem, independência e liberdade. 

Mas devemos, antes de tudo, olhar para o Brasil. 
Pois a oposição não deve se comportar como mero 
instrumento político de negação das atividades go-
vernamentais, mas sim como um polo afirmativo dos 
direitos inalienáveis da população.

Não defendo que a oposição afrouxe ou relaxe 
em sua tarefa institucional, apenas que dê início a um 
processo construtivo de definição de metas e abra um 
diálogo civilizado e consistente com o Governo. Afinal, 
a oposição garante a prevalência do espírito democrá-
tico da Nação; é ela que emite os sinais e impõe os 
limites políticos para as ações públicas.

Falo assim, Srªs e Srs. Senadores, porque logo 
após a proclamação do resultado do último pleito, que 
elegeu a economista Dilma Rousseff à Presidência da 
República, a primeira indagação que veio à cabeça dos 
analistas políticos foi justamente: “Qual será, doravan-
te, o papel da oposição?”.

Da minha parte, respondo com muita tranqüilida-
de: o Democratas deve ficar onde sempre esteve, na 
defesa de seu programa e de seus ideais, perseguindo 
a redução da carga tributária, a geração de empregos 
e oportunidades, o investimento em obras e a diminui-
ção das desigualdades sociais.

Isso tem a ver com os nossos princípios, com 
a nossa plataforma, com as raízes dos nossos sen-
timentos políticos, e não com episódios ou disputas 
paroquiais e personalistas.

A Oposição, Senador Presidente Acir, é a âncora 
da legitimidade política do Governo. Quanto mais tíbia 
e leniente ela for, mais risco ético corre a administra-
ção central do País. A Oposição tem que ser firme para 
sustentar o equilíbrio da Nação. 

Mas devemos manter sempre as mãos ao alcan-
ce do Governo, num gesto de conciliação, de apoio às 
causas nacionais e demonstração de unidade e res-
peito aos interesses da comunidade. Como já disse, a 
Oposição tem que aprender a governar, tem que impor 
e cobrar metas, tem que indicar caminhos e buscar re-
sultados, tem que denunciar e exigir correções! 

Este é o nosso papel: discutir, debater e encontrar 
alternativas, meu Líder Antonio Carlos Júnior, para que 
o País se desenvolva, avançando na área econômica 
e cuidando melhor de nossa gente. 

As Oposições unidas em torno de um projeto 
nacional devem ter a ambição de construir um cená-
rio de ganhos sociais para o conjunto da sociedade 
brasileira, afinal, administra dez importantes Estados 
da Federação e conseguiu amealhar 44 milhões de 
votos em 31 de outubro. É, sem dúvida, um legado 
que impõe responsabilidades gerenciais e políticas 
aos partidos de Oposição. 

Nesse sentido, tenho a satisfação de elogiar a 
postura da Presidente eleita Dilma Rousseff, que, em 
seu primeiro pronunciamento público após o pleito, 
estendeu as mãos aos partidos adversários. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, espero 
sinceramente continuar ocupando uma cadeira neste 
Senado como representante de Mato Grosso, para 
contribuir com o País e para defender os interesses de 
meus conterrâneos e de todos os brasileiros. Renovo 
aqui os meus compromissos com a minha terra de lutar 
incessantemente pelo aperfeiçoamento das condições 
sociais de nossa gente e pelo investimento público na 
logística para a produção regional.

Destaco algumas das bandeiras que fincarei, de 
forma severa, neste plenário, cobrando sistematicamen-
te os organismos federais: a conclusão das obras da 
Ferrovia Vicente Vuolo no trecho entre Alto Araguaia e 
Rondonópolis e, depois, até Cuiabá; a continuidade da 
pavimentação da BR-163, da divisa de Mato Grosso 
até Santarém, no Pará; a duplicação da pista da BR-
364, no trecho Rondonópolis–Cuiabá–Nova Mutum; a 
federalização da MT-242, ligando a BR-163 à BR-158; 
e a implantação da Ferrovia Centro-Leste, chegando 
até Lucas do Rio Verde.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Senador Jayme Campos, permita-me interferir um 
segundo só para dar as boas-vindas aos estudantes 
de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul, da 
cidade de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul.

Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal.

(Manifestação das galerias.)

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Parabéns! 
Sejam bem-vindos.

Concluindo, Sr. Presidente, este, portanto, será 
o meu papel como Senador oposicionista: o de fisca-
lizar as ações do Governo e da maioria, buscando re-
sultados positivos para o meu Estado e para o País, 
porque jamais renunciarei às minhas obrigações po-
líticas e partidárias, mas não faço oposição a Mato 
Grosso e ao Brasil.

Concluindo, Sr. Presidente, espero que a Presi-
dente eleita Dilma Rousseff cumpra com seus com-
promissos assumidos com o povo brasileiro, sobretu-
do com o meu querido Estado, que, na verdade, é um 
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dos Estados que mais cresce nesta Federação. Hoje, 
ele tem dado só alegria à balança comercial brasileira, 
contribuindo sobremaneira, através do agronegócio. 
Neste instante, Mato Grosso contribui já como o maior 
produtor de soja do Brasil, o maior rebanho bovino 
do Brasil. Hoje é autossuficiente, sobretudo na área 
de algodão, na plantação de milho. Somos hoje, com 
certeza, um Estado com as perspectivas melhores 
possíveis. Entretanto, precisamos de investimento na 
área de logística, na medida em que o que se produz 
no Mato Grosso é mais caro transportar do Porto de 
Paranaguá do que vender, ou seja, na sua exportação, 
vender para o mercado asiático ou outro país com quem 
temos, certamente, intercâmbio comercial.

De tal maneira, Gilvam Borges, grande Senador 
da República, em Mato Grosso precisamos, neste 
instante, efetivamente, da política de regularização 
fundiária. É um dos Estados hoje em que, lamentavel-
mente, temos situações degradantes de se ver, com 
milhares de famílias que até hoje não tiveram acesso 
ao documento da terra.

Eu faço um apelo à nova Presidente da Repúbli-
ca para que veja a política fundiária de outra maneira, 
com outros olhos, com investimento naquele cidadão 
menos afortunado, que está em busca de melhores 
dias, sobretudo para o sustento da sua família através 
de investimento, não só com uma política racional em 
termos de financiamento, através do Pronaf e de outras 
linhas de financiamento, mas, sobretudo, dando a ele 
a segurança jurídica de que aquele pedaço de terra 
em que mora é seu, e não como hoje está.

Lamentavelmente, o cidadão não tem acesso 
a nenhuma linha de financiamento ou de crédito na 
medida em que não tem o documento de sua pro-
priedade.

Portanto, torço, desejo que a nova Presidente faça 
um bom governo para todos nós, brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 

Muito bem, Senador Jayme Campos, do Mato Grosso, 
que, assim como Rondônia, tem uma participação mui-
to grande na produção de alimentos do nosso País. A 
regularização fundiária é importante para Mato Grosso, 
é importante para o meu Estado, Rondônia, e estamos 
trabalhando neste caminho. Meus cumprimentos pelas 
suas colocações.

Passo a palavra ao Senador Papaléo Paes, do 
PSDB do Amapá.

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

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Pois não, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem revisão 
do orador.) – Eu dei entrada em uma representação do 
Líder da Minoria me indicando para falar pela lideran-
ça. Desse modo, gostaria de saber se ainda dá para 
falar na tarde de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Nós estamos intercalando um orador inscrito com 
uma intervenção pela liderança, e o Senador Jayme 
Campos falou agora.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Ainda dá 
para falar na tarde de hoje?

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
Sim, depois da Ordem do Dia, V. Exª terá a palavra.

Depois do Senador Papaléo Paes, nós vamos 
iniciar a Ordem do Dia.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito 
obrigado.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Cum-
primento o Sr. Presidente, Senador Acir Gurgacz, as 
Srªs Senadoras e os Srs. Senadores.

Senador Mário Couto, estávamos com sauda-
de de V. Exª. Se V. Exª, que traz sempre a esta Casa 
assuntos extremamente importantes, fizer uso da pa-
lavra, tenho a certeza de que todos os presentes lhe 
agradecerão.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este egré-
gio Plenário deverá apreciar, em breve, o substitutivo 
do PLS nº 124, de 2005, de minha autoria, que, alte-
rando a Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2002, crimina-
liza a venda ou dispensação ilegal de esteróides ou 
peptídeos anabolizantes. O projeto já foi aprovado na 
Comissão de Assuntos Sociais, na forma do substitu-
tivo apresentado pelo ilustre Senador Augusto Bote-
lho, e também na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

Minha intenção, Sr. Presidente, ao apresentar o 
projeto, foi dar à legislação em vigor que trata dessa 
matéria um caráter efetivamente dissuasivo. Afinal, o 
uso indiscriminado de anabolizantes já se tornou pro-
blema de saúde pública, tantos são os casos registra-
dos, quase cotidianamente, da ocorrência de graves 
sequelas e até de alguns óbitos entre os usuários 
dessas substâncias.

Lembro-me de que, em 2005, na ocasião em que 
apresentei o citado projeto, seis jovens moradores do 
Município goiano de Padre Bernardo haviam sido hos-
pitalizados em consequência da aplicação de anaboli-
zantes de uso veterinário. Outros dois, na cidade minei-
ra de Juiz de Fora, foram igualmente internados pelo 
mesmo motivo, e nada menos que outros vinte foram 
intoxicados em João Pessoa, tendo um deles falecido, 
em função do uso indevido de anabolizantes.
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Apesar de todas as advertências da mídia e das 
autoridades sanitárias, os anabolizantes continuam 
sendo utilizados sem acompanhamento médico. Aliás, é 
lícito supor que a ocorrência dos danos à saúde ocasio-
nados pelo uso dessas substâncias tenha aumentado, 
a julgar pelo noticiário cotidiano, levando-se em conta 
que muitos desses casos não chegam ao conhecimento 
do público ou das autoridades sanitárias.

O uso de anabolizantes, infelizmente, vem, a 
cada dia, ganhando novos adeptos, sendo os principais 
consumidores aquelas pessoas que querem moldar o 
corpo e ganhar força e resistência em curto prazo. Não 
surpreende, assim, que essas substâncias sejam en-
contradas com facilidade em academias e em lojas de 
suplementos nutricionais. A deficiência na fiscalização 
facilita a aquisição de anabolizantes sem a prescrição 
médica. Muitas vezes, são produtos contrabandeados 
ou provenientes de laboratórios clandestinos, manufa-
turados sem qualquer preocupação com a higiene ou 
com as especificações técnicas.

Os anabolizantes foram criados para possibilitar o 
tratamento de doenças com alterações graves do me-
tabolismo, mas logo se percebeu que sua utilização em 
doses muito acima das recomendações terapêuticas 
melhorava o desempenho dos praticantes das ativi-
dades físicas. É o caso, por exemplo, dos praticantes 
de musculação, que conseguem aumentar a massa 
muscular e reduzir a quantidade de gordura do corpo 
com menor esforço e em tempo reduzido.

Apesar do modismo das academias e do obje-
tivo dos jovens de conseguir um corpo, como dizem, 
“sarado”, o uso indevido de substâncias anabolizantes 
remonta há muitas décadas, quando fisiculturistas e 
atletas buscavam melhorar o desempenho e desen-
volver rapidamente a massa muscular. Esse compor-
tamento rapidamente se estendeu aos esportistas 
amadores e aos frequentadores de academias, com 
grande apelo para o público mais jovem. Assim, o uso 
de anabolizantes, que deveriam ser prescritos para o 
tratamento de doenças como anemia, osteoporose, 
hipogonadismo e alguns tipos de câncer, entre outras, 
foi desvirtuado.

A professora Elen Aguiar Chaves, doutora em 
Fisiologia e estudiosa do assunto, diz que os anaboli-
zantes podem provocar de simples efeitos colaterais a 
doenças graves, dependendo da dosagem e do tem-
po de uso. A lista dos males que podem advir do uso 
indiscriminado é extensa e preocupante. No sistema 
cardiovascular, pode provocar aumento do colesterol 
total e do LDL, além da redução do HDL, o chamado 
colesterol bom; aumento da agregação plaquetária, 
ou seja, facilitando a formação de trombos nos vasos 
sanguíneos; arteriosclerose, infartos do miocárdio e 

outras cardiopatias, acidente vascular cerebral e em-
bolia pulmonar.

Podem ainda os anabolizantes, no que concerne 
ao sistema reprodutor, diminuir a produção endógena 
de testosterona e a espermatogênese, causar atrofia 
testicular, infertilidade, impotência, hipertrofia da prós-
tata, carcinoma prostático e ginecomastia.

Eu vou traduzir tudo isso, Senador Geraldo Mes-
quita. Os anabolizantes podem desenvolver rapidamen-
te a musculatura, a massa muscular, reduzir a gordura 
corpórea, mas, em conseqüência, por trás daquele indi-
víduo com corpo bonito, esbelto e musculoso, podemos 
ter apenas uma casca, uma capa. Então, ele pode sofrer 
redução na produção de testosterona, o hormônio mas-
culino – aquele homenzarrão fica com pouco hormônio 
masculino – e na formação do espermatozóide, ou seja, 
diminuição da espermatogênese. Podem causar atrofia 
testicular, ou seja, os testículos ficarem pequenos, des-
proporcionais ao tamanho do homenzarrão; infertilidade, 
ou seja, podem ser bonitos, fortes, mas não conseguirem 
reproduzir; hipertrofia de próstata, uma doença prostá-
tica que pode transformar-se num câncer de próstata, 
carcinoma prostático, de que já falei; e ginecomastia, 
ou seja, um crescimento anormal dos seios no homem, 
que se assemelham aos seios da mulher.

Os anabolizantes produzem danos também ao 
fígado: lesões celulares, tumores benignos e malignos, 
diminuição da tolerância à glicose – o que pode con-
tribuir para a formação de um quadro de diabetes –, 
imunossupressão e, por via de compartilhamento de 
seringas, hepatite e Aids. A professora Elen Chaves 
relata ainda que estudos comportamentais relaciona-
ram o uso de anabolizantes com casos de irritabilidade, 
agressividade, euforia, depressão, aumento da libido, 
vícios, dependência e mudanças de humor. 

O risco de se desenvolverem doenças relacionadas 
com o uso inadequado de anabolizantes, Sr. Presiden-
te, é reconhecido pela legislação brasileira, a exemplo 
do que ocorre na maioria dos países. Entretanto, os 
malefícios decorrentes dessa prática são pouco divul-
gados e a fiscalização é deficiente, o que leva muitas 
pessoas a adquirem tais produtos em academias, em 
casas agropecuárias, pela Internet ou por meio de con-
trabando. Para reduzir esse consumo indiscriminado, é 
preciso aprimorar a fiscalização, promover campanhas 
de conscientização, especialmente para o público jo-
vem, e também aprimorar a legislação, que hoje tipifica 
a comercialização de anabolizantes sem receita médica 
como mera infração à legislação sanitária federal – ou 
seja, hoje praticamente não existe nenhum tipo de pu-
nição –, com penas de advertência – um pena muito 
leve –, interdição do estabelecimento, cancelamento da 
licença do estabelecimento e multa. 

A punição prevista no projeto que apresentei, o 
PLS nº 124, de 2005, em sua redação original, ou seja, 
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a minha proposta, sujeitava o infrator às mesmas pe-
nas previstas para o tráfico de entorpecentes, de for-
ma a tornar a legislação mais dissuasiva. Entretanto, 
o ilustre Senador Augusto Botelho ponderou em seu 
parecer que os estragos à saúde provocados pelos 
anabolizantes não se podem comparar aos resultantes 
do uso de entorpecentes. Assim, propôs uma punição 
que, embora menos rigorosa do que a aplicada ao trá-
fico de entorpecentes, também não trata o delito como 
mera infração à legislação sanitária. 

Dessa forma, o PLS nº 124, de 2005, de minha 
autoria, alterando a Lei nº 9.965, de 2000, propõe que 
a venda ou dispensação ilegal de anabolizantes seja 
punida com pena de dois a cinco anos de reclusão e 
multa; e detenção de seis meses a dois anos e mul-
ta, nos casos de crimes culposos. Para isso, valeu-se 
o nobre Senador Augusto Botelho de uma isonomia 
com os arts. 278 e 280 do Código Penal, que tratam, 
respectivamente, da comercialização de substâncias 
nocivas à saúde e do fornecimento de substância me-
dicinal em desacordo com a receita médica.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005-Substitutivo, que 
apreciaremos neste plenário, não tem por si o condão 
de reverter o uso indiscriminado de anabolizantes em 
nosso País. Entretanto, será de inegável importância 
para que, juntamente com as campanhas de conscien-
tização e o aprimoramento da fiscalização, possamos 
evitar os danos à saúde e até os óbitos de que têm sido 
vítimas significativas parcelas da nossa população, es-
pecialmente a nossa juventude, pelo uso inadequado 
dos medicamentos anabolizantes. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero aqui dizer 
que esse projeto de lei é extremamente importante e 
que, infelizmente, ele já tramita por cinco anos nesta 
Casa. Não há nada que justifique essa morosidade. 
Ele foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e 
foi solicitado para que fosse à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania. Foi para a CCJ – onde o 
Relator era o meu querido e saudoso amigo Romeu 
Tuma – e recebeu uma relatoria ad hoc do Senador 
Valter Pereira. 

Nós temos que aprovar esse projeto, porque eu 
quero aqui, como médico, testemunhar, Senador Gil-
vam, que, como cardiologista, diagnostiquei três casos 
de uso de anabolizantes no consultório do serviço pú-
blico, e todos os três casos foram a óbito. Três jovens 
usaram anabolizantes, tendo como resultado final, em 
alguns meses, o falecimento desses três jovens. Por 
isso a importância, pela falta de punição daqueles que 
usam o anabolizante para fazer o tráfico, como se fi-
zessem tráfico de drogas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sar-
ney, Presidente.

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

ORDEM DO DIA
Enquanto aguardamos a presença no plenário 

dos Srs. Senadores, vamos submeter à votação todos 
os projetos de resolução relativos a empréstimos.

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 62, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 62, de 2010 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1441, de 2010, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Aloizio Mercadante), que autoriza o Ban-
co Nacional do Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento(BID), 
no valor total de até um bilhão de dólares dos 
Estados Unidos da América.

Discussão do projeto. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a 

discussão.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, apenas para informação 
aos colegas Senadores do nosso partido e da Opo-
sição. 

Houve a concordância da oposição em que se 
votasse hoje os dois projetos, de crédito e autoridades. 
Portanto há um entendimento com a Liderança do Go-
verno para que possamos votar hoje essas matérias: 
os dois créditos que foram aprovados pela CAE e as 
autoridades que estão aí listada. Apenas para conhe-
cimento dos nossos colegas Senadores.

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

Confirmo aqui o entendimento feito entre mim, 
o Senador Alvaro Dias e o Senador Romero Jucá, da 
Liderança do Governo, em relação aos empréstimos 
e às autoridades.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Encerrada a discussão.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:
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PARECER No 1.443, DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
no 62, de 2010.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução no 62, de 2010, que autoriza 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) a contratar operação de crédito ex-
terno, com garantia da União, com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de 
até US$1.000.000.000,00 (um bilhão de dólares dos 
Estados Unidos da América).

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de novembro 
de 2010.

ANEXO AO PARECER Nº 1.443, DE 2010

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 62, de 2010.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
–, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº  ,  DE 2010

Autoriza o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES) a 
contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), no valor 
total de até US$1.000.000.000,00 (um bilhão 
de dólares norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) autorizado a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
no valor total de até US$1.000.000.000,00 (um bilhão 
de dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos advindos da ope-
ração de crédito externo referida no caput destinam-

se ao financiamento parcial do “Programa BNDES de 
Crédito Multissetorial de Apoio às Micro, Pequenas e 
Médias Empresas – Primeira Etapa do Convênio de 
Linha de Crédito Condicional (CCLIP) – II”.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES);

II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID);

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$1.000.000.000,00 (um bilhão 

de dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do mecanismo uni-

monetário com taxa de juros baseada na  Libor;
VI – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, con-

tado a partir da vigência do contrato;
VII – amortização: em 32 (trinta e duas) parcelas 

semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto pos-
sível iguais, vencendo-se a primeira 4 (quatro) anos e 
6 (seis) meses após a data de assinatura do contrato, 
e a última, 20 (vinte) anos após essa data;

VIII – juros: exigidos semestralmente e calculados 
sobre o saldo devedor do empréstimo, a uma taxa anual 
para cada trimestre composta pela taxa de juros  Libor 
trimestral para dólar norte-americano, mais, ou menos, 
uma margem de custo relacionada às captações que 
financiam os empréstimos do mecanismo unimonetário 
baseado na  Libor, mais o valor líquido de qualquer 
custo ou lucro gerado por operações para mitigar as 
flutuações da  Libor, mais a margem (spread) atual 
para empréstimos do capital ordinário;

IX – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta 
e cinco centésimos por cento ao ano), calculada sobre 
o saldo não desembolsado do empréstimo, exigida jun-
tamente com os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) 
dias após a assinatura do contrato;

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: 
até 1% (um por cento) do valor do empréstimo; atual-
mente essa taxa não está sendo cobrada;

XI – amortização do saldo devedor em real: fixada 
para cada desembolso, por meio de carta do BID, com 
base nas condições propostas pelo BNDES, podendo 
ser em parcelas mensais, trimestrais, semestrais, anu-
ais ou única (bullet) ao final do vencimento, desde que 
o prazo máximo de amortização não exceda 20 (vinte) 
anos a contar da assinatura do contrato e a vida média 
do empréstimo não seja superior a 12, 25 anos.

XII – juros aplicáveis aos saldos devedores em 
real: definidos para cada desembolso, constante da 
Carta de notificação de Conversão enviada pelo BID, 
em percentual previamente aceito pelo BNDES, e pa-
gos juntamente com a amortização.
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Parágrafo único. As datas de pagamento do prin-
cipal, dos encargos financeiros e dos desembolsos 
previstos poderão ser alteradas em função da data de 
assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garan-
tia ao BNDES na operação de crédito externo referido 
nesta Resolução.

Parágrafo único. Previamente à assinatura dos 
instrumentos contratuais, o Ministério da fazenda 
comprovará o cumprimento das condições para o pri-
meiro desembolso, conforme estipulado no contrato 
de empréstimo, e a adimplência do BNDES junto à 
União e às entidades controladas pelo Poder Públi-
co Federal.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contado a partir da publicação desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 63, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 63, de 2010 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.442, de 2010, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Inácio Arruda), que autoriza a Repúbli-
ca Federativa do Brasil a conceder garantia às 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), 
para contratar operação de crédito externo 
com o Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (BIRD), no valor de 
até quatrocentos e noventa e cinco milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América, 
cujos recursos destinam-se ao financiamento 
do Programa Corporativo das Empresas de 
Distribuição da Eletrobrás e de Melhoria da 
Qualidade dos Serviços e de Redução das 
Perdas Elétricas.

Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Encerrada a discussão, vou submeter à vota-
ção.

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

Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

 
PARECER No 1.444, DE 2010 

(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
no 63, de 2010.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução no 63, de 2010, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a conceder garantia 
às Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRÁS), 
para contratar operação de crédito externo com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento (BIRD), no valor de até US$495.000.000,00 
(quatrocentos e noventa e cinco milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América), cujos recursos des-
tinam-se ao financiamento do Programa Corporativo 
das Empresas de Distribuição da Eletrobrás e de Me-
lhoria da Qualidade dos Serviços e de Redução das 
Perdas Elétricas.

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de novembro 
de 2010.   

ANEXO AO PARECER No 1.444, DE 2010

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 63, de 2010.

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO Nº  , DE 2010

Autorizo a República Federativa do 
Brasil a conceder garantia à Centrais Elé-
tricas Brasileiras S.A. (ELETROBRÁS), para 
contratar operação de crédito externo com 
o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até 
US$495.000.000,00 (quatrocentos e noventa 
e cinco milhões de dólares norte-america-
nos), cujos recursos destinam-se ao finan-
ciamento do “Programa Corporativo das 
Empresas de Distribuição da Eletrobrás e 
de Melhoria da Qualidade dos Serviços e 
de Redução das Perdas Elétricas”.

O Senado Federal resolve:
Art. 1o É a República Federativa do Brasil autori-

zada a conceder garantia à operação de crédito exter-
no a ser contratada pela Centrais Elétricas Brasileiras 
S. A. (Eletrobrás), no valor de até US$495.000.000,00 
(quatrocentos e noventa e cinco milhões de dólares 
norte-americanos), com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

Parágrafo único. Os recursos advindos da ope-
ração de crédito externo no caput destinam-se ao 
financiamento parcial do “Programa Corporativo das 
Empresas de Distribuição da Eletrobrás e de Melhoria 
da Qualidade dos Serviços e de Redução de Perdas 
Elétricas”.

Art. 2o A operação de crédito referida no art. 1o 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – credor: Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (BIRD);

II – valor do empréstimo: até US$495.000.000,00 
(quatrocentos e noventa e cinco milhões de dólares 
norte-americanos);

III – modalidade: margem fixa;
IV – amortização do saldo devedor: 14 (quatorze) 

parcelas semestrais, sucessivas e, sempre que possí-
vel, iguais, pagas em 15 de março e até 15 de setembro 
de cada ano, vencendo-se a primeira em 15 de março 
de 2016 e a última em 15 de setembro de 2023, sendo 
que cada uma das 13 (treze) primeiras parcelas cor-
respondentes a 7,14% (sete inteiros e quatorze cen-
tésimos por cento) do valor total do empréstimo e a 
última corresponderá a 7,18% (sete inteiros e dezoito 
centésimos por cento), não havendo amortização do 
empréstimo no ano de 2019;

V – juros aplicáveis: exigidos semestralmente 
nas mesmas datas de pagamento da amortização e 
calculados sobre o saldo devedor periódico do emprés-

timo, a uma taxa composta pela taxa de juros  Libor 
semestral para dólar norte-americano, acrescido de 
uma margem (spread) a ser determinada pelo BIRD 
na data de assinatura do contrato, sendo os jurus fi-
xados automaticamente após cada desembolso agre-
gado de US$10.000.000,00 (dez milhões de dólares 
norte americano);

VI – juros de mora: até 0,50% a.a. (cinquenta 
centésimos por cento ao ano) acrescidos aos juros 
devidos e ainda não pagos em até 30 (trinta) dias após 
a data prevista para o seu pagamento;

VII – comissão à vista: até 0,25% (vinte e cinco 
centésimos por cento) sobre o valor de empréstimo, 
a ser debitada na data em que o contrato entrar em 
efetividade.

§ 1º As datas de pagamento do principal e dos 
encargos financeiros, bem como dos desembolsos 
previstos, poderão ser alterados em função da data 
de assinatura do contrato de empréstimo.

§ 2º É facultado ao mutuário, com anuência por 
escrito do fiador, respeitados as cláusulas contratuais 
pertinentes, solicitar ao Bird a conversão da taxa de 
juros aplicável ao montante parcial ou total do em-
préstimo, de fixa para flutuante, ou vice-versa, e de 
moeda de referência da operação de crédito, para o 
montante já desembolsado e para o montante a de-
sembolsar.

§ 3º Para o exercício das opções referidas no § 
2º, é autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo 
Bird na sua realização.

Art. 3º O exercício da autorização a que se refere 
o caput do art. 1º é condicionado a que:

I – a Eletrobrás celebre contrato com a 
União para a concessão de contragarantias 
por meio de indicação e da vinculação de suas 
receitas próprias, depositadas em conta cor-
rente, conforme autorizada por sua Diretoria 
Executiva por meio da Resolução nº 879, de 
2010, e pela decisão DEL nº 205, de 2010, de 
seu Conselho de Administração;

II – previamente à assinatura do contrato, 
o Ministério da Fazenda verifique e ateste a 
adimplência da Eletrobrás quanto aos paga-
mentos e prestações de contas de que trata 
o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, do Se-
nado Federal, bem como o cumprimento das 
condições prévias à realização do primeiro 
desembolso, constantes da minuta do contrato 
de empréstimo.
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Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contados a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo objeção, declaro aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Passamos agora…
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-

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

– Pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Fizemos um entendimento 
também, que possibilita a votação do Requerimento 
nº 771, que é de minha autoria, solicitando ao Tribu-
nal de Contas da União cópia do relatório de auditoria 
referente a processo acerca da governança das agên-
cias reguladoras. 

Está na pauta da Ordem do Dia, e houve enten-
dimento entre as Lideranças para a deliberação

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não havendo objeção, vou submeter a votos.

Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 
771, do Senador Alvaro Dias, solicitando ao Tribunal 
de Contas cópia do relatório da auditoria. 

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Vamos agora submeter à votação as autoridades. 
Vou começar pelos Almirantes de Esquadra para o 
Ministro do Superior Tribunal Militar, uma vez que o 
prazo para...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, consulto a Mesa se, 
para autoridade do Superior Tribunal Militar, não é ne-
cessário quorum qualificado de 41 Senadores “Sim”. 
Se for, eu pediria que não fosse votado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– É maioria simples.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – É maio-
ria simples? Então, tudo bem, Sr. Presidente. Concor-
damos.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presi-
dente.

V. Exª marcou para hoje, às 11 horas, a votação 
do Código de Processo Penal em primeiro turno. No 
primeiro turno, é a votação da matéria que veio da 
Comissão de Constituição e Justiça. As alterações de 
mérito serão feitas entre o primeiro e o segundo turno. 
Na parte da manhã, não tivemos quorum. 

Eu queria fazer um apelo a V. Exª que a gen-
te pudesse manter... Faço um apelo aos Líderes. Já 
conversamos com o Ministro Sepúlveda e ajustamos 
o mérito, já conversamos com o Ministério da Justiça 
e ajustamos também o mérito para manter o registro 
de presença e, assim, às 19 horas, façamos a votação 
em primeiro turno dessa matéria.

Faço um apelo a V. Exª, que já tem nos ajudado, e 
também aos Líderes, para que possamos manter esse 
registro e façamos essa última sessão de discussão 
e a primeira votação, o primeiro turno da votação, às 
19 horas.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Lide-
rança do Governo concorda, Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) – 
Os Democratas também concordam, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Está convocada sessão às 19 horas para discussão 
do projeto.

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

 
PARECER Nº 1.330, DE 2010 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 1.330, de 2010, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Demóstenes Torres, sobre a Mensagem nº 
260, de 2010 (nº 503/2010, na origem), pela 
qual o Presidente da República submete à 
apreciação do Senado Federal a indicação 
do Almirante-de-Esquadra Marcus Vinicius 
Oliveira dos Santos para exercer o cargo de 
Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Ray-
der Alencar da Silveira.

O parecer é favorável.
Discussão do parecer.
Peço a Secretaria que prepare o painel.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, gostaria de convocar as Srªs e os Srs. Sena-
dores que estão em seus gabinetes para virem votar 
nominalmente no plenário do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação)

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

Da mesma maneira, gostaria de convocar os Se-
nadores do Democratas que estão nos gabinetes para 
as votações nominais que nós teremos agora.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço aos Srs. Senadores que estão em outras de-
pendências da Casa e em seus gabinetes que com-
pareçam ao plenário. Estamos em votação secreta de 
autoridades.

Para quorum, precisamos de 41 votos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Apelo aos Srs. Senadores que compareçam ao ple-
nário, pois estamos em votação secreta para escolha 
de Ministro do Superior Tribunal Militar. 

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Sem revi-
são do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente. (Pausa.)

Sr. Presidente, há um requerimento de minha 
autoria, de nº 678, que pede que a Hora do Expe-
diente da sessão do dia 18 de novembro de 2010 seja 
destinado à comemoração dos 80 anos de criação 
da Ordem dos Advogados do Brasil. Gostaria que V. 
Exª, se possível, desse preferência porque essa data 
é iminente e seria de toda justiça que nós prestásse-
mos uma homenagem a essa instituição que tem par-
ticipado ativamente dos momentos mais importantes 
da nossa vida pública.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendido após a Ordem do Dia.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem. (Pau-
sa.)

Sr. Presidente, estamos recebendo em Brasília, 
mais uma vez, a visita de centenas de Prefeitos do 
Brasil inteiro, da grande maioria dos Municípios. São 
prefeitos que enfrentam dificuldades seriíssimas para 
administrar as suas comunidades, as prefeituras do 
Brasil, pois enfrentam a sucessiva redução do Fundo 
de Participação dos Municípios e também dos repas-
ses federais aos Municípios. Para que V. Exª tenha 
uma ideia e o Plenário também, prefeitos reivindicam 
liberação de emendas parlamentares de 2008. Há dois 
anos algumas prefeituras não têm a liberação dessas 
emendas. 

Queria apenas conclamar a que as reivindicações 
dos Municípios recebam a acolhida deste Plenário e 
do Parlamento brasileiro.

Hoje, a única porta aberta aos prefeitos é o Par-
lamento, é o Congresso Nacional. No que diz respeito 
ao Poder Executivo, não sabem os prefeitos a quem 
recorrer, a quem buscar soluções para os seus pro-
blemas cruciais. 

De forma, Sr. Presidente, que eu gostaria de, 
neste instante, conclamar a Casa para que estenda 
a mão às reivindicações dos prefeitos brasileiros 
que estão em Brasília em busca de soluções para 
os graves problemas das prefeituras municipais 
brasileiras.

Era o que tinha informar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Alcançado o número regimental a votação... 
Senador Papaléo Paes... 
O Senador Paulo Paim também está chegando 

para votar. (Pausa.)
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, votaremos em seguida o outro indicado para 
o Superior Tribunal Militar, o Brigadeiro Nicácio?

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

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM, 41 Srs. Senadores; e NÃO, 03. 

Não houve abstenções.
Total: 44 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

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

– Item extrapauta:

 
PARECER Nº 1.332, DE 2010 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 1.332, de 2010, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Marco Maciel, sobre a Mensagem nº 247, de 
2010 (nº 477/2010, na origem), pela qual o 
Presidente da República submete à apre-
ciação do Senado Federal a indicação do 
Tenente-Brigadeiro-do-Ar Cleonilson Nicá-
cio Silva para exercer o cargo de Ministro do 
Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente 
da aposentadoria do Ministro Flávio de Oli-
veira Lencastre.

Discussão do parecer, que é favorável (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, en-

cerro a discussão.
Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Presidente. Posso falar, Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A palavra é toda sua. 

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Presidente 
José Sarney. 

Presidente, estou dando entrada a um requeri-
mento do qual vou ler apenas a parte principal. Eu jus-
tifico em duas páginas. Mas não vou ler a justificativa. 
Trata-se, Presidente, de um pronunciamento que vou 
fazer daqui a pouco, na tribuna deste Senado, mos-
trando que as eleições, neste País, ainda não se faz 
com justiça, infelizmente. Temos que lamentar. Apesar 
de todo o esforço do Superior Tribunal Superior Elei-
toral em punir, nós nos deparamos com várias situa-
ções deprimentes nas eleições. Vou citar apenas um 
caso de Deputados Estaduais que foram eleitos, no 
meu Estado, usando o seguro-defeso dos pescado-
res artesanais. É dolorido, Presidente. Eu estou aqui 
fazendo... Eu vou usar a tribuna e vou fazer um pro-
nunciamento a respeito. 

Eu estou aqui dando entrada na Mesa, funda-
mentado no preceito do art. 222 do Regimento Inter-
no do Senado Federal. Eu estou requerendo voto de 
congratulações, Presidente, ao Juiz da 3ª Vara da Jus-
tiça Federal do Estado do Pará, Dr. Rubens Rolo de 
Oliveira, pela relevante iniciativa de expedir mandado 
de busca e apreensão na sede da Secretaria Federal 
de Pesca do Pará, inclusive, em escritórios políticos 
de alguns deputados eleitos no último pleito. Daqui a 
pouco, irei à tribuna e citarei nomes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, podemos apurar à votação e já partir para a 
próxima votação de embaixador.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou apurar a votação. 

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM, 37 Srs. Senadores; e NÃO, 03 Srs. 
Senadores. 

Houve 01 abstenção.
Total: 41 votos. 
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

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

– Item extrapauta:

MENSAGEM N° 121, DE 2010

Escolha de Chefe de Missão Diplomá-
tica.

Mensagem nº 121, de 2010 (nº 214/2010, na 
origem), pela qual o Presidente da República sub-
mete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Dante Coelho de Lima, Ministro de Segunda Classe 
da Carreira de Diplomata do Quadro Especial do 
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República 
de Chipre.

O Parecer é favorável. (Parecer nº 1.445, de 
2010-CRE).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Os Srs. Senadores que quiserem discutir podem 
fazê-lo. (Pausa.)

Não havendo quem queira usar da palavra, en-
cerro a discussão.

Submeto a votos a matéria.

Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Pre-
sidente.

Eu gostaria de consignar meu voto favorável às 
duas indicações anteriores a esta.

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

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

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

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Presidente, Senador 
José Sarney, só pediria a V. Exª para registrar meu 
voto na indicação do Almirante Marcus Vinícius para 
o STM.

Eu estava ausente, numa cerimônia da Unesco, 
representando a Comissão de Ciência e Tecnologia. 
Voto favorável.

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

Há número regimental, vou proceder à apura-
ção.

Todos os Senadores já votaram? (Pausa.)
Vou proceder à apuração.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Votaram SIM 37 Sr. Senadores; e NÃO, 04 Srs. 
Senadores. 

Não houve abstenção.
Total: 41 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

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

– Item extrapauta:

MENSAGEM N° 122, DE 2010

Escolha de Chefe de Missão Diplomática.

Mensagem nº 122, de 2010 (nº 215/2010, na 
origem), pela qual o Presidente da República sub-
mete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Alexandre Addor Neto, Ministro de Primeira Classe da 
Carreira de Diplomata do Quadro Especial do Ministé-

rio das Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República da Sérvia, e, 
cumulativamente, em Montenegro.

Discussão do parecer, que é favorável. 

PARECER Nº 1.446, DE 2010-CRE

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sem oradores, encerro a discussão.

Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Alcançado o número regimental, vou proceder 
à apuração.

Algum Senador ainda deseja votar? (Pausa.)
Encerro a votação.
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM, 39 Srs. Senadores; e NÃO, 04 Srs. 
Senadores. 

Não houve abstenção.
Total: 43 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

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

– Item extrapauta:

MENSAGEM N° 141, DE 2010

Escolha de Chefe de Missão Diplomá-
tica.

Mensagem nº 141, de 2010 (nº 260/2010, na ori-
gem), pela qual o Presidente da República submete à 
apreciação do Senado a indicação do Senhor Ricardo 
André Vieira Diniz, Ministro de Segunda Classe da Car-
reira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério 

das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Em-
baixador do Brasil junto à República de Granada.

O Parecer é favorável. (Parecer nº 1.447, de 
2010-CRE).

É o seguinte o parecer:

PARECER Nº 1.447, DE 2010 – CRE

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo oradores, encerro a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou proceder à apuração.

Pergunto se algum Senador ainda deseja votar. 
(Pausa.) 

Encerrada a votação.
Senador Osmar Dias.

(Procede-se à apuração.)

NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL58



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 10 49291 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 41; e NÃO, 3.

Não houve abstenção.
Total: 44 votos.
Aprovado.
Será feita a devida comunicação à Presidência 

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

– Última mensagem de votação de embaixador.
Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 245, DE 2010

Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Mensagem nº 245, de 2010 (nº 473/2010, na 
origem), pela qual o Presidente da República subme-
te à apreciação do Senado Federal a indicação da 
Senhora Mitzi Gurgel Valente da Costa, Ministra de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto 
ao Sultanato de Omã.

PARECER Nº 1.448, DE 2010-CRE

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

Não havendo oradores, encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para 
registrar que, com esta votação da Embaixadora de 
Omã, encerramos o acordo que foi construído com a 
Oposição para votação de nomes de autoridades. Por-
tanto, registro à Casa que esta será a última votação 
nominal do acordo que foi feito anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço aos Srs. Senadores que votem, porque esta é 
a última votação, conforme disse o Senador Jucá.

Há número regimental. Eu vou proclamar o re-
sultado. Se algum Senador ainda deseja votar, que o 
faça. (Pausa.)

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Proclamo o resultado: SIM, 40; e NÃO, 3.

Não houve abstenção.
Total: 43 votos.
A Embaixadora Mitzi foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República.
Esperamos que seja bem tratada no Sultanato 

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

– 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 Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Antonio Carlos Valadares, que acrescenta o 
art. 220-A à Constituição Federal, para dis-
por sobre a exigência do diploma de curso 
superior de comunicação social, habilitação 
jornalismo, para o exercício da profissão de 
jornalista.
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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 ori-
gem, do Deputado Paulo Paim), que altera 
a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
que “dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências”, 
para determinar que o atendimento de urgên-
cias e emergências médicas, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, seja prestado pela 
iniciativa privada, mediante ressarcimento, 
nos casos em que as disponibilidades do 
Sistema forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial.

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

(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.
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13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 
6.100/2002, na Casa de origem, do Deputa-
do Celso Russomanno), 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 providências (inclui o peso dentre 
as informações que devem ser prestadas ao 
consumidor quando da oferta e apresentação 
de um produto).

Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005; 
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: 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 
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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.

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
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– 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 cento das unidades 
residenciais em programas habitacionais públi-
cos 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, 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 Emen-
da nº 1– CAS, que apresenta.
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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 Russoman-
no), que acrescenta parágrafos ao art. 31 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor, para garantir ao con-
sumidor o exame dos produtos adquiridos.

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

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-

sado), que fixa critério para instituição de da-
tas comemorativas.

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque.

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 18, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que dá nova redação ao inciso XI do 
art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, 
que dispõe sobre a organização da Presidência 
da República e dos Ministérios, para alterar a es-
trutura básica do Ministério do Esporte (cria uma 
Secretaria no Ministério do Esporte).

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá.

37 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

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

do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em 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 
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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 (Substitu-
tivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre 
as Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrá-
rio, com voto em separado do Senador Sadi 
Cassol.

43 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 390, DE 2005 –COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

44 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 175, DE 2003-COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008)

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

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-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.

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 Proje-
to de Lei do Senado nº 269, de 2005-Com-
plementar, de autoria do Senador Jefferson 
Peres, que acrescenta a alínea j ao inciso 
I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 
18 de maio de 1990, para determinar a ine-
legibilidade, nas eleições subsequentes, do 
parlamentar que renuncie ao mandato e do 
chefe do Poder Executivo que, réu de pro-
cesso crime de responsabilidade, renuncie 
ao cargo.

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6– CCJ (Substitutivo), que 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 inelegibilidade quan-
do houver renúncia ao mandato parlamentar.

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da 
Emenda nº 6 – CCJ (Substitutivo), que ofere-
ce; 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-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.

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 
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Emenda nº 6 – CCJ (Substitutivo), que ofere-
ce; 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-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.

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-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.

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

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

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 –COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 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, 
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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.

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, 
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de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos.

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

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

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

64 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 14, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia  

nos termos do Recurso nº 1, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do 
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei 
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obri-
gatoriedade do ensino da Libras na educação 
infantil e no ensino fundamental.

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 
2008, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): 
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, 
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na 
forma de subemenda que apresenta.

65 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 19, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 

do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 
para limitar as exigências das instituições fi-
nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social.

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 
2009, das Comissões:

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, contrário; e

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com absten-
ção do Senador Antonio Carlos Valadares.

66 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 140, DE 2007 -COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): 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-
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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 (José Sarney. PMDB – AP) 
– A última matéria a ser apreciada pelo Plenário é o 
requerimento do Senador Valter Pereira, solicitando 
uma sessão destinada a comemorar os 80 anos de 
criação da Ordem dos Advogados do Brasil. (Reque-
rimento nº 678, de 2010)

Votação do requerimento. (Pausa.)
Se todos estão de acordo, está aprovado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Sr. 

Presidente, é uma questão de ordem muito simples.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Para uma questão de ordem.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Sem 

revisão do orador.) – É só para registrar o meu voto 
favorável na votação da Embaixadora Mitzi. É só para 
registrar o meu voto favorável, pois eu faltei.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Voltamos à lista de oradores.

Com a palavra, o nosso Senador Mário Couto.

Senador Mário Couto, V. Exª tem a palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela Lide-

rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, inicialmente, quero dizer da minha 
satisfação em retornar a esta Casa depois das elei-
ções de 3 de outubro.

Meu dever, minha obrigação, ao subir à tribuna 
nesta tarde, é agradecer ao povo da minha terra, aos 
paraenses, homens e mulheres que tiveram a sensi-
bilidade de dizer nas urnas que era hora de mudar. O 
Pará não aguentava mais. O Pará sofreu muito, o Pará 
regrediu. O Pará foi humilhado. O povo do Pará tombou 
às ruas, os bandidos tomaram conta da nossa terra, 
querida terra, terra produtiva, terra rica, um Pará que 
crescia e que foi praticamente destruído.

Quero agradecer, do fundo do meu coração, a 
cada um, a cada uma que acreditou nessa mudança. 
E quero dizer ao Brasil que, a cada eleição que passa, 
Sr. Presidente, Senador Alvaro Dias, eu vejo uma de-
cepção. Nós estamos longe ainda de fazer uma eleição 
justa em certos casos. O que aconteceu no Pará em 
termos de “pode fazer” é impressionante. Deputados 
eleitos usando o seguro-defeso do pescador – já vou 
comentar sobre isso.

O Tribunal Superior Eleitoral deste País cumpre o 
seu dever. O Tribunal Superior deste País, Mão Santa, 
pune, mas não é só isso, meu Marco Maciel, que me 
olha dali. Nós precisamos, para ter uma eleição jus-
ta neste País... O poder aquisitivo de cada um ainda 
comanda o sucesso de cada um, meu Marco Maciel. 
Temos que dizer, abertamente e com coragem, que 
quem tem dinheiro neste País se elege mais fácil do 
que aqueles que não têm. Isso é certo, é indubitável!

Governadora Ana Júlia Carepa, pense em não 
voltar nunca mais, Governadora! A senhora destruiu o 
nosso Estado. O povo paraense foi bravo, foi guerreiro. 
Eu sentia em cada cidade por que passava a angústia 
desse povo. Eu sentia e ouvia o povo falar, minha nobre 
Governadora. Saia e não volte nunca mais! 

Quero aqui, meu querido Mão Santa, fazer um 
pedido ao Governador eleito do meu Estado, Gover-
nador Simão Jatene, um pedido especial deste humil-
de Senador: não sente na cadeira da ex-Governadora 
quando assumir. Não sente, pelo amor de Deus! Tenho 
receio de que V. Exª possa pegar o vírus que está lá, 
o vírus da incompetência, o vírus do cinismo, da irres-
ponsabilidade, da corrupção. Não sente, Simão Jatene! 
Não sente na mesma cadeira da Ana Júlia! Troque de 
cadeira! Se V. Exª tiver dificuldade, eu lhe dou uma 
cadeira de presente, mas não faça o ato de sentar na 
mesma cadeira da Ana Júlia. 

Disse-me um eleitor ao terminar as eleição: “Che-
gue na tribuna do Senado e diga: Xô, satanás!” Eu não 
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vou dizer isso a ela. É muito pesado dizer isso a uma 
Governadora, Senador Mão Santa. Eu não vou dizer, 
não quero dizer. Prefiro dizer a ela que não volte nun-
ca mais, que esqueça o seu governo, um governo de 
desastre, um governo que pôs o povo do meu Estado, 
o meu querido Estado do Pará, um Estado cheio de ri-
quezas e de um povo honesto, de um povo trabalhador, 
de um povo humilde, de um povo que sofreu por quatro 
anos, que foi assaltado, que foi pisoteado, que viu a 
corrupção todos os dias nos jornais abertamente!

É triste, mas Aquele ali, Jesus Cristo, é mais 
poderoso do que todos nós. E a justiça dele é maior, 
a justiça dele é a mais perfeita. A justiça Dele é so-
berana, e ele fez justiça tirando o povo paraense do 
sofrimento. 

Meu querido Mão Santa, nem bem assumiram... 
Olhem, senhores e senhoras, como é o processo elei-
toral neste País. Não vou sequer comentar o que o 
Presidente da República fez pela Dilma. Mas se você 
perguntar a qualquer cidadão, a um garoto qualquer 
quem elegeu a Dilma, ele saberá responder. Se você 
perguntar: “Se o Lula não fizesse o que fez pela Dilma, 
ela seria eleita?” Lógico que não! Lógico que não! 

Como se pode dizer que neste País uma eleição 
é justa? E quanto à reforma política? Onde está a re-
forma política, meu caro Mão Santa? O Governo não 
tem interesse em fazer. O Governo não vai fazer. Eu 
vou sair deste Senado e não vou ver a reforma políti-
ca entrar nesta Casa, Senador Alvaro, porque, como 
está, avacalhado, livre para aqueles poderosos, está 
bom para o Governo. O Governo faz com mais facili-
dade. E ainda zomba da Justiça, Senador Mão Santa! 
Ele ainda zomba da Justiça! Acha graça da cara dos 
Ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Zomba, acha 
graça, faz piada dos Ministros.

Os pobres pescadores, que ganharam, após tanta 
luta, o direito a receber o seguro-defeso. Em meu Es-
tado, são milhares, milhares de pescadores artesanais 
pobres. A maioria lutando para ter uma casa de telha. 
A maioria lutando para ter uma casa de alvenaria; a 
maioria, de barro e de telha. Aquele pescador que sai, 
muitas vezes, de madrugada, passa a noite no mar, 
muitas vezes, ao sol, passa o dia pegando sol, e tem o 
direito ao seguro-defeso, ele é roubado. Aqueles dois 
Deputados que se elegeram no Estado do Pará fize-
ram uma quadrilha: Paulo Sérgio de Souza, o “Chico 
da Pesca” – olha o nome, olha o nome! –, e Fernando 
Coimbra, dois assaltantes dos cofres públicos, rouban-
do dinheiro dos pescadores.

Como é que funciona o esquema? Você vai 
como qualquer pessoa que jamais na vida pegou 
num anzol, que jamais na vida entrou em uma canoa 
para pescar, em um barco para pescar. Ele pega, se 

for dois mil reais o seguro-defeso, pega mil e passa 
mil para quem dá a ele. Esses caras que recebem o 
seguro-defeso e não são pescadores nunca provaram 
o sabor, nunca provaram o que é ir ao mar; eles não 
sabem o que é pegar um dia de sol, eles não sabem 
o que é envelhecer pelo sereno, eles não sabem o 
que é dar o murro para criar os seus filhos. E quantos 
desses pescadores, coitados, saem para cumprir o 
seu dever, para ganhar o custo do sustento de suas 
famílias e, às vezes, muitas vezes, não voltam à sua 
casa. Em compensação, aqueles que não são pes-
cadores ficam recebendo os seus dinheiros, que são 
atribuídos aos pescadores.

E ainda dizem para eu ficar calado aqui no Se-
nado! E ainda dizem que a minha eleição vai ser pre-
judicada porque falo sobre o seguro-defeso! Ninguém, 
ninguém vai calar a minha boca! Eu não quero voto de 
ladrão, eu não quero voto de corrupto, eu não quero 
voto daqueles que tiram dinheiro dos pescadores ar-
tesanais! Pobres pescadores, desgraçados pela vida! 
Não quero. Não votem em mim! Esses que estão re-
cebendo dinheiro, nunca votem em mim se um dia eu 
ainda for candidato a alguma coisa! Talvez não serei 
mais, pela decepção que tenho da vida pública.

Meu Presidente querido, este País ainda pre-
cisa de todos nós, como V. Exª, que, lamentavel-
mente, perdeu o seu mandato nesta eleição. Este 
Senado vai sentir muito a sua ausência, com a sua 
coragem, a sua capacidade, a sua vontade de ver 
um Brasil melhor. 

A Polícia Federal entrou nos escritórios desses 
dois cidadãos, vasculhou e apreendeu tudo o que ti-
nha lá dentro. Eu não tenho dúvidas de que eles irão 
para a cadeia! Dei entrada nesta Mesa, Presidente, 
a um requerimento de louvor ao Juiz da 3ª Vara Fe-
deral do Pará que mandou apreender os documen-
tos e fazer uma devassa no escritório desses dois 
Deputados eleitos. Eleitos com um torrilhão de vo-
tos! Eleitos entre os dez Deputados mais votados do 
Pará, à custa dos pescadores! E eu vou me calar!? 
Cassem os mandatos as Assembleias Legislativas 
do meu Estado! Meu querido Juiz, casse o mandato 
e ponha na cadeia! 

Eu espero, Presidente, que a minha voz seja ouvi-
da. Eu espero, Presidente, que um dia este País possa 
ser mais sério. Eu espero, Presidente, que, um dia, nós, 
Senadores, não sejamos mais aqui, Senador Jefferson 
Praia, amarrados pelos braços e pelas pernas, como 
somos neste Senado Federal e no Congresso Federal. 
Não me canso de dizer que nós passamos hoje por 
uma ditadura política. Para que Senado e Câmara, se 
nós não conseguimos votar aquilo que interessa à Na-
ção porque o que o Presidente quer a maioria faz? A 
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maioria faz o que ele quer! O que ele quiser fazer aqui 
a maioria faz, a maioria aprova! Como é que queremos 
um País melhor se assim agimos? 

A cada eleição é uma decepção.
Estou feliz. Apesar de tudo, estou feliz por nós 

termos conseguido, no Pará, fazer um Senador da 
República, Senador Flexa Ribeiro, com 1,8 milhão de 
votos, e tirar o quisto, e tirar aquela senhora que humi-
lhou, que maltratou, que entregou o nosso Estado aos 
bandidos, que encheu nosso Estado de corrupção e, 
cinicamente, ainda tentou a reeleição. Se aquela se-
nhora soubesse a desgraça que ela causou ao nosso 
Estado, ela não teria sequer se candidatado a Gover-
nadora do Estado do Pará.

Ao descer desta tribuna, Sr. Presidente, meu que-
rido amigo Mão Santa, olho para aquele Cristo e digo 
a ele: Pai, muito obrigado, meu Pai querido, por teres 
tirado Ana Júlia do Governo do Estado do Pará!

Muito obrigado, Presidente.

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, 
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) – 
Após brilhante pronunciamento deste grande tribuno 
que é Mário Couto, a Mesa vai encaminhar uma pro-
posta.

Em sessão anterior, foram lidos os Requerimen-
tos nºs 837, 842, 843, 845 e 846, de 2010, dos Se-
nadores Heráclito Fortes, Eduardo Azeredo, Augusto 
Botelho, Adelmir Santana e João Tenório, respectiva-
mente, solicitando licença para se ausentarem dos 
trabalhos da Casa a fim de participarem de visita ofi-
cial à República Popular da China. Foram proferidos 
os Pareceres nºs 1.428, 1.429, 1.430, 1.431 e 1.432, 
de 2010, respectivamente, favoráveis, pelo Senador 
Marco Maciel, em substituição à Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional.

Não havendo objeção, passa-se à votação em glo-
bo dos requerimentos. Não houve nenhuma objeção.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Continuamos o expediente.
A Presidência recebeu o Ofício nº 1.555/10/

SGM-P, do Presidente da Câmara dos Deputados, 
que encaminha a Medida Provisória nº 491, de 2010, 
tendo em vista o término do prazo de sua vigência, em 
3 de novembro deste ano.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 1.555/10/SGM-P

Brasília, 9 de novembro de 2010

Assunto: Encaminha processado de Medida Provisó-
ria (perda de eficácia)

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para os fins 

do disposto no art. 11, combinado com o parágrafo 
único do art. 14, da Resolução nº 1, de 2002-CN, o 
processado da Medida Provisória nº 491, de 2010, 
que “Institui o Programa Cinema Perto de Você e dá 
outras providências”, tendo em vista o término do 
prazo de vigência em 3-11-10, nos termos do art. 62 
da Constituição Federal. – Deputado Michel Temer, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência da Mesa do Congresso Nacional, nos 
termos do art. 14, parágrafo único, da Resolução nº 1, 
de 2002, comunicará o fato ao Senhor Presidente da 
República e fará publicar no Diário Oficial da União o 
ato declaratório de encerramento do prazo de vigência 
da referida Medida.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu o Ofício nº 16, de 2010, do Pre-
sidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada 
pelo Requerimento nº 201, de 2007, destinada a apurar 
a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públi-
cos 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 recebidos no 
exterior no período de 1999 até 30 de abril de 2009, 
comunicando o término dos seus trabalhos sem apro-
vação do seu Relatório Final.

É o seguinte o Ofício:

OFÍCIO No 16/2010-CPI-ONG

Brasília, 3 de novembro de 2010

Assunto: encerramento dos trabalhos da CPI das 
ONG

Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Parla-

mentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento 
no 201, de 2007, destinada a apurar a liberação, pelo 
Governo Federal, de recursos públicos para organiza-
ções não governamentais – ONG – e para organiza-
ções da sociedade civil de interesse público – OSCIP, 
bem como a utilização, por essas entidades, desses 
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recursos e de outros recebidos do exterior, no período 
de 1999 até 30 de abril de 2009, comunico a Vossa Ex-
celência que, esta Comissão encerrou seus trabalhos, 
dia  1o do corrente, sem aprovação de seu Relatório 
Final. – Senador Heráclito Fortes, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nos termos do art. 76, II, do Regimento Interno, a ma-
téria vai ao Arquivo.

Continuando a lista de oradores, está inscrito o 
Senador Antonio Carlos Valadares, do PSB de Ser-
gipe.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na Cidade de 
Aracaju, ocorreu o desaparecimento de um gran-
de médico, um sergipano ilustre que honrou nossa 
terra pelo carinho com que se dedicou à medicina, 
ilustrando sua passagem nessa profissão pelos mais 
altos e relevantes serviços prestados à comunidade 
de nosso Estado.

Lauro Porto nasceu em Nossa Senhora das Do-
res, Estado de Sergipe. Formou-se em Medicina e se 
especializou em olhos, com cursos no Brasil e na Es-
panha. Atendeu aos sergipanos no seu consultório, 
sempre com a mesma simplicidade, sempre com o 
mesmo devotamento, sempre com a mesma atenção, 
que o transformou num dos profissionais mais procu-
rados, senão o mais procurado, em seu ramo de ativi-
dade em Aracaju e no Estado de Sergipe.

Não foi apenas um médico devotado à sua pro-
fissão. Foi também um administrador que provou a sua 
capacidade, a sua competência no exercício de uma 
função tão importante, que foi dirigir por sete anos 
seguidos o famoso Hospital de Cirurgia, que desde 
os primórdios, em Aracaju, foi a porta aberta que o 
sergipano sempre encontrou para a sua assistência 
médica nas horas difíceis da saúde, nas horas em que 
precisava de um tratamento especializado.

E foi o Dr. Lauro Porto que como diretor mo-
dernizou aquela instituição, criou ambientes favo-
ráveis a um atendimento mais consentâneo com as 
necessidades da população, como, por exemplo, la-
boratórios, enfermarias para o tratamento do câncer. 
Enfim, ele realizou, à frente do Hospital de Cirurgia, 
uma grande administração que repercutiu por anos 
afora, além de ter feito amigos e de ter granjeado a 

simpatia, a amizade e a consideração de todos os 
nossos conterrâneos.

O Dr. Lauro Porto, como eu disse, dedicou-se 
exclusivamente à sua profissão e a sua atividade ad-
ministrativa como diretor do Hospital de Cirurgia. Era 
proveniente de uma família de políticos. Seu pai era 
político, mas ele nunca se inclinou para os quadros 
partidários, muito embora torcesse pela chamada 
UDN, União Democrática Nacional, por causa do seu 
pai, pela amizade que tinha com os principais líderes 
udenistas.

O jornalista Luís Antônio Barreto – meu querido 
amigo, a quem tanto Sergipe deve, pelas lições que 
transmite praticamente todos os dias pela imprensa 
sobre o passado do nosso Estado – faz em um artigo 
uma homenagem merecida a este grande médico Lau-
ro Porto. Esse artigo foi publicado pela Infonet, que é 
um grande portal no Estado de Sergipe. 

E eu peço ao Sr. Presidente, Senador Mão Santa, 
a inserção, nos Anais desta Casa, deste documento 
que eu retirei da Infonet, uma homenagem, como dis-
se, do jornalista Luís Antônio Barreto, feita ao grande 
médico Lauro Porto: 

[..]Aos 99 anos, completados em 18 de agosto, 
mantém rotina de passeios, contatos, visitas, refeições 
fora de casa, sem dispensar a leitura, hábito antigo que 
o mantém lúcido e atualizado. Convivendo diariamen-
te com filhos, dentre eles o desembargador Roberto 
Eugênio da Fonseca Porto, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Sergipe, e com netos, Lauro Porto 
cumpre uma biografia de êxitos, como cidadão digno, 
admirado e festejado pelos amigos, com uma folha de 
serviços prestados à medicina sergipana, ao ensino 
médico (ele também foi professor, ajudou a montar a 
Faculdade de Medicina No Estado de Sergipe], sem-
pre com elegância, disposição e consciência de suas 
responsabilidades.

Portanto, Sr. Presidente, apresentei requerimento 
de condolências à família para que o Senado Federal, 
que é a Casa do povo, que é a Casa dos Estados, pos-
sa reconhecer, através deste pronunciamento, o valor e 
a autenticidade deste grande sergipano, deste grande 
brasileiro que é o Dr. Lauro de Brito Porto.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALA-
DARES EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do Art. 210, Inciso 
I e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Requerimento nº 869, de 2010, de autoria de V. Exª.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 869, DE 2010

Requeremos, nos termos dos arts. 218 e 221 do 
Regimento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do 
Dr. Lauro de Brito Porto, falecido em Aracaju(SE), no 
dia 30 de outubro de 2010.

a) inserção em ata de voto de profundo 
pesar;

b) apresentação de condolências à fa-
mília e ao Estado de Sergipe.

Senador Antônio Carlos Valadares.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado 
pelo ilustre Senador Antonio Carlos Valadares.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Convidamos para usar da palavra, como orador ins-
crito, o Senador Jefferson Praia.

O Senador Jefferson Praia representa o Ama-
zonas e o PDT.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, às vezes, fico 
imaginando qual não teria sido a reação de triunfo, fe-
licidade e alívio cívico do meu dileto amigo, mestre e 
ilustre antecessor, Jefferson Péres, tivesse ele vivido 
um pouco mais para testemunhar a promulgação em 
lei do projeto da Ficha Limpa, bem como os primeiros 
resultados da sua aplicação. Justo ele que dedicou sua 
vida pública à causa da ética na política e da moraliza-
ção dos nossos costumes cívicos. Mas tenho certeza 
que, de onde quer que ele esteja, Jefferson Peres – já 
disse isso anteriormente – comemora esses avanços, 
neles encontrando como que uma vindicação da sua 
luta incessante e também um consolo pelos não raros 
momentos de angústia em que chegou a pensar em 
desistir de tudo, embainhar suas armas – que eram a 
oratória e a palavra escrita –, recolher-se ao convívio 
da família, dos amigos, da sua biblioteca, talvez lem-
brando das desiludidas palavras de Simon Bolívar, 
em seu ocaso, para quem a obra de edificar na nossa 
América uma civilização livre e justa equivaleria ao 
inútil esforço de arar o próprio mar.

Sr. Presidente, graças a Deus e a despeito de 
todos os impasses interpretativos que acometeram 
os primeiros momentos da sua aplicação, a nova lei, 

nascida de um projeto de iniciativa popular, encontra 
nesse mesmo povo sua grande e definitiva consagra-
ção durante o ciclo eleitoral de 2010.

A Lei da Ficha Limpa foi sem dúvida a maior 
e mais positiva inovação institucional no rumo das 
reformas políticas que há tantos anos o Congresso 
Nacional busca alcançar, quase sempre com resul-
tados tão parcos. Esta foi à frente, prosperou, repi-
to, porque impulsionada pelo forte e contínuo clamor 
de uma população já exausta de tanta mentira, tanta 
corrupção, tantas malfeitorias praticadas por pessoas 
que, em eleições anteriores, juraram honrar seu voto 
e zelar pela criteriosa aplicação de cada centavo dos 
seus impostos.

Sr. Presidente, meus queridos Senadores e Se-
nadoras aqui presentes, estou convicto de que nossa 
presente celebração da Ficha Limpa só se tornou pos-
sível graças ao pioneirismo e à pregação incessante 
de líderes como Jefferson Péres. Portanto, nada mais 
justo que aproveitar o ensejo para homenagear a sua 
memória.

Para isso, Sr. Presidente, solicito a V. Exª e tam-
bém aos Senhores Líderes partidários desta Casa que 
envidem esforços para a rápida votação de três proje-
tos de lei complementar de autoria do nobre Senador 
Jefferson Péres: Projetos nºs 269, de 2005; 363, de 
2005; e 261, de 2006. Projetos que tratam, respectiva-
mente, da inelegibilidade nas eleições subseqüentes 
de Parlamentar que renuncie ao mandato e do Chefe 
do Poder Executivo que, réu de processo de crime de 
responsabilidade, renuncie ao cargo; da inelegibilida-
de de condenados ou processados por crime contra a 
administração pública; e, finalmente, da alteração do 
prazo de cessação de inelegibilidade de registros.

Bem sei que poderão alegar alguns que trata-se 
de iniciativa dispensável porque tornada redundante 
depois do advento do Ficha Limpa.

A isso, Sr. Presidente, sem querer me estender 
em polêmicas estéreis, responderei apenas que os 
percalços iniciais verificados na aplicação da lei, em 
razão das controvérsias interpretativas que há pouco 
referi, poderão vir a ser evitados futuramente, caso os 
projetos de lei complementar do meu saudoso ante-
cessor encontrem o seu caminho para o ordenamen-
to jurídico pátrio. E isso porque o autor dos mesmos 
esmerou-se na cristalina explicitação das situações 
merecedoras desse tipo de disciplinamento legal, não 
tivesse ele sido notável, também, pelos seus profundos 
conhecimentos jurídicos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com estas 
palavras e com este apelo, concluo minhas palavras, 
agradecendo a atenção com que Vossas Excelências 
sempre me distinguiram.
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E repito, Sr. Presidente, para que tenhamos uma 
posição da Mesa e também dos Líderes, em relação a 
esses três projetos do Senador Jefferson Péres: 269, 
de 2005; 363, de 2005; e 261, de 2006.

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

Com muito prazer, convidamos para usar da palavra 
o Senador inscrito Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Mão Santa; Senadores e Senadoras, 
tenho marcado a atuação do meu mandato na linha de 
sempre defender aqui o interesse das pessoas, seja 
idoso, seja deficiente, seja negro, seja branco, seja índio, 
seja cigano, seja a minha preocupação com os apo-
sentados, com o salário mínimo, com a distribuição de 
renda. Mas também, Sr. Presidente, tenho demonstrado 
a minha preocupação com os empreendedores.

No dia de hoje, quero falar um pouco sobre a 
situação do setor vitivinícola, principalmente com o 
olhar lá do meu Estado, o Rio Grande do Sul, da re-
gião da serra gaúcha, de onde sou filho da cidade de 
Caxias do Sul.

Sr. Presidente, quero hoje, mais uma vez, como 
tenho feito ao longo desses oito anos – e o povo gaú-
cho me concedeu uma grande votação para um se-
gundo mandato –, falar de um setor da economia. Não 
falarei hoje sobre o setor coureiro-calçadista, porque 
já falei. Não falarei do setor metal-mecânico, porque 
já falei. Não falarei do setor moveleiro, porque já falei. 
Mas voltarei em outras oportunidades para falar sobre 
esses setores.

Quero hoje aqui, da tribuna do Senado, comen-
tar uma moção de apoio à pauta de reivindicações do 
setor vitivinícola, assinada por inúmeros vereadores e 
diretores de empresas da minha cidade natal, Caxias 
do Sul. Poderia citar aqui, entre eles, Harty Moisés 
Paese, Marcos Danelus, Arlindo Bandeira, Ari Dal-
legrave, Mauro Pereira e Vinícius De Tomasi Ribeiro, 
entre tantos outros.

Quero apenas, portanto, reafirmar meu com-
promisso com esse setor tão importante da econo-
mia gaúcha e brasileira, setor que traz, entre outras 
questões reivindicatórias, a fixação e o atendimento 
do preço mínimo da uva estabelecido pela Comissão 
Interestadual da Uva, composta pelos sindicatos dos 
trabalhadores, dos empregadores da região vitiviníco-
la dos Estados, não somente do Rio Grande do Sul, 
mas também de Santa Catarina, e, ao mesmo tempo, 
o cumprimento da Lei nº 7.628, que determina a fixa-
ção do preço mínimo da uva, no período de agosto a 
novembro de cada ano, para a safra seguinte.

Sr. Presidente, considerando que a pauta des-
se setor se constitui em necessidades imediatas a 
serem atendidas, também estão agregados: preço 
mínimo da uva de acordo com o custo da produção, 
que é de R$0,59 o quilo para a uva Isabel de quinze 
graus; fiscalização e controle de circulação de vinhos 
e derivados; diminuição da carga tributária incidente 
sobre o vinho; combate ao contrabando; redução das 
importações de vinhos; adequação do Código Florestal 
à realidade e às características da região no que se 
refere às APPs (Áreas de Preservação Permanente) 
e também da reserva legal. Querem eles, também, 
política permanente para o setor; garantia do paga-
mento do preço mínimo fixado; incentivo à produção 
e ao comércio do suco de uva.

É claro, Srªs e Srs. Senadores, que a pauta é 
abrangente. 

Faço aqui algumas considerações.
A Portaria nº 101/2009, do Ministério da Agri-

cultura, estabelece preço mínimo de comércio da uva 
comum em R$0,46 durante a safra de 2010. O referido 
preço mínimo não sofreu nenhuma correção nos últi-
mos quatro anos. Vejam bem, eles estão aqui comen-
tando e cobrando que, nos últimos quatro anos, não 
houve nenhum tipo de correção, o que faz com que o 
produtor lá na fonte seja o grande prejudicado, embora 
seja de conhecimento público o elevado aumento dos 
custos de produção.

Sr. Presidente, aqui há um dado importante. So-
mente no ano de 2009, foram produzidos mais 526 mi-
lhões de quilos dessa fruta. Lembro que existem 100 
mil trabalhadores diretos e indiretos em 20 mil proprie-
dades rurais, cuja média cultivada é de 2,5 hectares, 
na grande maioria pequenos produtores. 

Faço esse registro para que o nosso Governo do 
Presidente Lula e o da agora eleita Presidenta Dilma 
olhem com carinho a situação de todos os nossos agri-
cultores e, neste caso aqui, principalmente a situação 
dos agricultores que se dedicam ao plantio da uva.

Sr. Presidente, vou encaminhar este meu pro-
nunciamento com todos os dados e reivindicações aos 
Ministérios correspondentes.

Quero ainda hoje, Sr. Presidente, fazer um segun-
do registro. Eu sempre tive um carinho muito grande 
pelas Apaes, que cumpriram um papel fundamental 
ao longo de décadas no atendimento às pessoas com 
deficiências.

Quero hoje registrar que fui convidado a parti-
cipar do 8º Festival Nossa Arte, de Bento Gonçalves, 
no Rio Grande do Sul, promovido pela Federação Na-
cional das Apaes e também pela Federação Estadual 
das Apaes, Governo Federal, Governo do Estado e 
Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves.
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Não pude estar presente, mas me representou o 
meu chefe de gabinete no Rio Grande do Sul, Santos 
Fagundes. Já comentei aqui, diversas vezes, que Santos 
Fagundes é cego; ele pode não enxergar, mas tem dado 
aula de política para muita gente. Santos Fagundes, 
que é cego, fez parte da minha coordenação política lá 
no Estado. Ele é um daqueles que contribuíram muito 
para que eu dobrasse o número de votos de 2 milhões 
para 4 milhões aproximadamente, num universo de 6 
milhões e 200 mil votantes – votos válidos.

Comento aqui, depois de fazer essa pequena 
homenagem às pessoas com deficiência... Eu digo 
sempre que as pessoas com deficiência só precisam 
de oportunidades. Se derem a elas oportunidades, 
elas mostram toda a sua capacidade e o quanto são 
eficientes. Elas podem ter uma deficiência, como todos 
nós temos, se olharmos para cada um de nós.

O evento na Apae foi no dia 8 de novembro e se 
estende até o dia 12. Segundo Santos Fagundes e os 
que organizaram o evento, mais de cinco mil pessoas 
devem comparecer às atividades, entre elas, crianças, 
jovens, adultos, idosos, pais, professores, mestres e 
alunos que trabalham com literatura, artesanato e te-
atro, sendo que ampla maioria possui algum tipo de 
deficiência.

Eu registro, mais uma vez, que tenho muito or-
gulho de ter sido autor do Estatuto do Idoso, que é lei, 
e do Estatuto da Igualdade Racial e Social, que é lei. 
Mas o Estatuto que eu gostaria muito de ver aprovado 
– e eu ainda não consegui fazer com que esse sonho 
se tornasse realidade – é o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, também de nossa autoria, que vai contem-
plar cerca de 30 milhões de pessoas que têm algum 
tipo de deficiência no nosso País.

Aproveito este momento, quando falo das Apaes, 
para fazer um apelo à Câmara dos Deputados, para que 
vote o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o remeta 
de volta ao Senado, que nós nos comprometemos a 
votá-lo com a brevidade que esse assunto exige. Cerca 
de 30 milhões de pessoas estão na expectativa de que o 
Estatuto seja aprovado, já que, sem sombra de dúvida, 
depois de a Convenção Internacional da Pessoa com 
Deficiência tê-lo aprovado e esta Casa tê-lo retificado, 
o Estatuto é a peça mais avançada para a melhora da 
qualidade de vida das pessoas com deficiência.

Termino dizendo, Sr. Presidente, que o Cona-
de esteve participando desse evento. O Conade e as 
Apaes estão debatendo o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência.

Eu espero que o Deputado Celso Russoman-
no, que é o Relator dessa matéria, possa – ele não 
deve estar na Câmara no ano que vem, porque ele foi 
candidato a Governador pelo Estado de São Paulo – 

concluir a sua obra no que tange à relatoria, na qual 
fez – registre-se – um excelente trabalho. A peça ori-
ginal, que eu deixei na Câmara, com o seu substituti-
vo é um avanço, como foi um avanço o trabalho feito 
aqui pelo Senador Flávio Arns, que relatou a matéria 
nesta Casa.

Então, fica o apelo à Câmara dos Deputados 
pela aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiên-
cia. Quem sabe possamos ainda aprová-lo este ano, 
e o Presidente Lula, que sancionou a política de sa-
lário mínimo, no qual tive a alegria de trabalhar como 
Relator para a construção de uma comissão coletiva 
de onze Deputados e onze Senadores; o Presidente 
Lula, que sancionou o Estatuto da Igualdade e o Es-
tatuto do Idoso, pudesse ainda sancionar este ano o 
Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Mas nós nunca jogamos a toalha. Se o Presidente 
Lula não sancionar, com certeza, no seu primeiro ano 
de Governo, a recém-eleita primeira mulher Presidente 
da República deste País, Dilma Rousseff, haverá de 
sancionar esta matéria.

Era isso, Sr. Presidente. Agradeço V. Exª e dou 
por concluída a minha fala no dia de hoje. Como ha-
via anunciado, voltarei amanhã para tratar do assun-
to CPMF, com a delicadeza e o cuidado que o tema 
merece.

Eu tenho dito que ninguém tem dúvida de que 
nós temos de olhar com carinho para a saúde. E olho 
às vezes para mim mesmo, Senador Mão Santa, V. Exª 
que é médico. Eu tenho um bom plano de saúde, os 
meus familiares não têm problema nenhum em matéria 
de saúde. Agora, em relação àqueles que não podem 
pagar um plano de saúde, nós temos obrigação de ter 
um olhar de solidariedade, de fraternidade, sermos ge-
nerosos, mas isso não significa que tem que voltar a 
CPMF. Agora, nós temos que olhar com carinho para 
a questão da saúde, temos que olhar.

Eu, por exemplo, Senador Mão Santa, sou autor 
de uma PEC que diz que a DRU não deve mais retirar 
20% da seguridade. Isso significa que R$50 bilhões 
poderão ficar na assistência, na Previdência e na 
saúde. Fui autor de uma emenda no debate do pré-
sal segundo a qual parte do dinheiro do pré-sal, que 
são trilhões de dólares, seja destinada também para 
a saúde, como fazem outros países.

Enfim, falarei mais, amanhã, sobre saúde, apon-
tando fontes de recursos, como a Emenda nº 29. Por 
que não se regulamenta essa bendita Emenda nº 29, 
que vai fazer com que os Estados destinem 12% do seu 
orçamento para a saúde, responsabilizando os Municí-
pios com um percentual e também a União? Mas esse 
é um tema sobre o qual voltarei a falar amanhã.
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Tive acesso a uma pesquisa, em nível nacional, 
que demonstra que para a população brasileira há três 
prioridades hoje. Prioridade um: saúde; prioridade dois: 
educação; e prioridade três: o combate à violência. 
Mas voltarei amanhã.

Obrigado, Presidente.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) 

Registro sobre reivindicações do setor vitivinícola 
do Estado do Rio Grande do Sul.

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores.
Uma das características do meu mandato de Se-

nador da República é atender as demandas da socie-
dade independente de origem política ou partidária.

Da mesma forma faço, permanentemente, com 
todos os setores da economia como, por exemplo, o 
coureiro-calçadista, metal mecânico, moveleiro, entre 
outros.

Recentemente recebi cópia de moção de apoio à 
pauta de reivindicações do setor vitivinícola, assinada 
por vários vereadores da cidade de Caxias do Sul (RS) 
entre eles Harty Moisés Paese, Marcos Danelus, Arlin-
do Bandeira, Ari Dallegrave, Mauro Pereira e Vinicius 
De Tomasi Ribeiro.

Portanto, reafirmo, mais uma vez, meu compro-
misso com este tão importante setor da economia 
gaúcha e brasileira que traz entre essas questões rei-
vindicatórias a fixação e atendimento do preço mínimo 
da uva estabelecido pela Comissão Interestadual da 
Uva composta pelos Sindicatos dos Trabalhadores da 
Região Vitivinícola dos Estados do RS e SC, e cumpri-
mento da Lei 7.628, que determina a fixação do preço 
mínimo da uva, no período de agosto à novembro de 
cada ano, para a safra seguinte.

Senhor Presidente considerando que a pauta 
deste setor se constitui em necessidades imediatas a 
serem atendidas também estão agregadas: preço mí-
nimo da uva de acordo com o custo de produção que 
é de R$ 0,59 centavos o quilo para uva Isabel de 15 
graus; Fiscalização e controle e Registro sobre evento 
com participação do assessor Santos Fagundes.

Senhor Presidente
Senhoras e Senhores Senadores.
Quero registrar a participação do meu assessor, 

Santos Fagundes, no 8o Festival Nossa Arte, de Ben-

to Gonçalves, no Rio Grande do Sul,  promovido pela 
Federação Nacional das APAES, Federação Estadual 
das APAES, Governo Federal, Governo do Estado e 
Prefeitura Municipal.

O evento teve início dia 8 de novembro e se es-
tenderá até a próxima sexta-feira, dia 12. Segundo a 
organização, mais de cinco mil pessoas devem com-
parecer às atividades entre crianças, jovens, adultos, 
idosos, pais, professores e alunos que trabalham com 
literatura, artesanato e teatro.

Podemos dizer que o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, de nossa autoria, já aprovado no Senado 
Federal e tramitado na Câmara dos Deputados, vai 
beneficiar cerca de 25 milhões de pessoas com algum 
tipo de deficiência. Nos seus artigos estão direitos como 
cultura, esporte e lazer.

Quero registrar também que o Conselho Nacional 
dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (CO-
NAD), também está debatendo o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência.

Feito o registro, agradeço a todos.
Era o que tinha a dizer,
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 

Exª será atendido na forma regimental.
Não há mais oradores inscritos.
Quero cumprimentar o Senador Paulo Paim, que, 

sem dúvida nenhuma, é um dos melhores quadros da 
política do Rio Grande do Sul, do Partido dos Traba-
lhadores e do Brasil.

Este País, que vem aperfeiçoando a sua democra-
cia, teve certo avanço ao eleger um operário e depois 
uma mulher. Que Deus lhe dê inspiração para que V. 
Exª seja, assim como nos Estados Unidos, o primeiro 
homem de cor negra a assumir a Presidência deste 
País. Aí nós vibraremos!

É com muita satisfação e honra que anuncia-
mos a presença de ilustres líderes do nosso Estado, 
Piauí: o extraordinário Prefeito de Morro do Chapéu, 
Dr. Lucídio; de Boqueirão, Raimundo Pinto; de Matias 
Olímpio, meu querido Fogoió; de Inhuma, vibrante ci-
dade, Dr. Moura; de Betânia, José Filho; o Vereador, 
Dr. Edcarlos Costa, de Capitão de Campos; Serginho, 
de Capitão Gervásio de Oliveira, e Dércio Macedo, da 
encantadora cidade de São Raimundo Nonato. Eles 
estão defendendo projetos de interesse do desenvol-
vimento de suas cidades.

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

É lido o seguinte:
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Ata da 179ª Sessão, Deliberativa Extraordinária,  
em 9 de novembro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Antonio Carlos Júnior

(Inicia-se a sessão às 19 horas e 8 minu-
tos e encerra-se às 19 horas e 20 minutos.)

É o Seguinte o Registro de Compare-
cimento:

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido será encaminhado 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência lembra ao Plenário que o Senado Fede-
ral está convocado para uma sessão extraordinária, a 
realizar-se hoje, às 19 horas, para apreciação do Pro-

jeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o 

Código de Processo Penal.

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

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 42 

minutos.)
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 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – Há número regimental. Declaro aberta 
a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A presente sessão tem como objetivo a votação 
do Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Passa-se à 

ORDEM DO DIA
Item único:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009

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

Pareceres sob nºs 2.630, de 2009, e 334, 
de 2010, das Comissões 

– Temporária de Estudo da Reforma do 
Código de Processo Penal, Relator: Senador 
Renato Casagrande, favorável ao Projeto, com 
sugestões acolhidas, nos termos da Emenda 
nº 1, da Comissão Temporária (Substitutivo), 
que oferece; e pela rejeição dos Projetos de 
Lei da Câmara nºs 34 e 36, de 2003; 77 e 93, 
de 2004; 69 e 135, de 2005; 35 e 64, de 2006; 
4, 35 e 98, de 2007; 8, 202 e 205, de 2008; 8, 
127, 145 e 182, de 2009; e dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 248, de 2002; 437, 479, 486 
e 514, de 2003; 77, 82, 116 e 365, de 2004; 
1 e 367, de 2005; 148, 160, 230, 276 e 280, 
de 2006; 119, 149, 179, 212, 321, 355, 422 e 
736, de 2007; 270, 327 e 420, de 2008; 239 e 
257, de 2009; e 8, de 2010, anexados à pre-
sente matéria; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
(em audiência, nos termos do Requerimento 
nº 1.694, de 2009), Relator: Senador Renato 
Casagrande, favorável ao Projeto, nos termos 
da Emenda nº 2-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece, e pela rejeição das matérias correlatas 
anexadas.

A Presidência informa ao Plenário que o inciso 
XI do art. 374 do Regimento Interno prevê o seguinte: 
a discussão poderá ser encerrada mediante autori-
zação do Plenário, a requerimento de Líder, depois 
de debatida a matéria em três sessões deliberativas 
consecutivas.

Transcorre hoje a terceira sessão de discussão, 
em turno único, do Projeto e dos Substitutivos.

Concedo a palavra ao Senador Renato Casa-
grande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 
– ES. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente, a quem quero agradecer pela 
colaboração.

Nós estamos, de fato, na terceira sessão. Já fiz a 
discussão na primeira e na segunda sessões de dis-
cussão, quando apresentei o Relatório. O Relatório que 
está em apreciação neste momento é o da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Estamos na dis-
cussão, em primeiro turno, e o objetivo, naturalmente, 
é concluirmos hoje esta discussão, na terceira sessão, 
e fazer, com a concordância de V. Exª, a apreciação 
do Relatório. E, posteriormente, teremos uma votação 
em turno suplementar.

Quando iniciarmos o processo de discussão 
em turno suplementar, abrir-se-á prazo para emen-
das, e então nós poderemos fazer as alterações, 
que já estão sendo negociadas com o Supremo Tri-
bunal Federal, com o Ministério da Justiça, com os 
Parlamentares.

Então, esse obstáculo que temos que vencer 
hoje é um obstáculo importante para que possamos 
dar seguimento ao processo, a fim de que ele possa 
tramitar. Como V. Exª disse hoje, se conseguirmos votar 
a matéria este ano, vai ser uma grande contribuição ao 
povo brasileiro, porque o Código de Processo Penal 
atual induz à impunidade. Estamos reformulando um 
Código de 1941. O novo Código vai ter a capacidade 
de ser um instrumento de combate à impunidade e, 
consequentemente, de combate à criminalidade.

Portanto, a minha expectativa é que façamos a 
discussão. Quem quiser ainda discutir neste momen-
to... Solicito, na verdade, o encerramento da discussão. 
Posteriormente, solicitarei a V. Exª o encerramento da 
discussão, para que possamos colocar em apreciação 
esta matéria na data de hoje.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 

DEM – BA) – Eu só queria fazer o breve registro de 
que acho importante para o Senado a votação do Có-
digo de Processo Penal e do Código de Processo Civil 
ainda este ano. Acho que o assunto é de fundamental 
importância e comentava isto com o Senador Renato 
Casagrande. A maior contribuição que o Senado pode 
dar ao País este ano é a votação destes dois Projetos. 
Então, apoio inteiramente os esforços do Senador Re-
nato Casagrande para a votação deste Projeto.

Há um requerimento sobre a mesa, que passo 
a ler:

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO No 871, DE 2010

Nos termos do art. 374, inciso XI, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro o encerramento 
da discussão do Projeto de Lei do Senado nº 156, de 
2009, de autoria do Senador José Sarney, que refor-
ma, o Código de Processo Penal.

Sala das Sessões, Senador Antonio Carlos Va-
ladares, Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Em votação o requerimento de encerramento 
da discussão.

As Srªs e os Srs. que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Está encerrada a discussão.
Em votação a Emenda nº 2-CCJ (Substitutivo), 

que tem preferência regimental.
Algum Senador gostaria de encaminhar?
Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, eu queria apenas dizer que esse 
novo Código de Processo Penal, relatado pelo Sena-
dor Renato Casagrande, será da maior utilidade para 
os operadores do Direito, porque, depois de mais de 
40 anos da existência de um Código já ultrapassado, 
o Senado Federal se posiciona. Por meio desse tra-
balho primoroso, edificante e construtivo do Senador 

Casagrande, que ouviu autoridades, pessoas dos mais 
diferentes segmentos da área jurídica, especialistas, 
conseguiu construir o arcabouço de um projeto que, 
sem dúvida alguma, haverá de repercutir no âmbito 
da Câmara dos Deputados, porque esse projeto ain-
da vai para a Câmara dos Deputados, mas o Senado 
Federal cumpre seu papel, vital para a modernidade 
da nossa legislação.

Tenho um discurso a fazer na segunda fase, no 
turno suplementar, não só enfocando as mudanças 
mais importantes do nosso Relator e da Comissão que 
cuidou deste assunto, como também uma apreciação 
da importância deste Projeto para o futuro do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – Em votação a Emenda nº 2-CCJ (Subs-
titutivo).

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

Aprovada a Emenda nº 2-CCJ (Substitutivo), ficam 
prejudicados o Projeto e a Emenda nº 1, da Comissão 
Temporária, e demais matérias correlatas, que com ele 
tramitavam anexadas, na forma do art. 374, inciso II, 
do Regimento Interno.

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

É o seguinte o substitutivo aprovado:
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O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – Pela ordem, tem a palavra o Senador 
Renato Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 
– ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Primei-
ramente, quero agradecer a V. Exª pela colaboração 
política, pela decisão política, pelo apoio para que pu-
déssemos votar.

Quero agradecer ao Senador Antonio Carlos Va-
ladares, pela manifestação favorável, assim como ao 
Senador Cristovam Buarque, que está aqui presente 
juntamente conosco. Quero agradecer aos Senadores 
que participaram da Comissão Especial, ao Presiden-
te da Comissão de Constituição e Justiça, Senador 
Demóstenes Torres, ao Presidente José Sarney, que 
aceitou assinar o Projeto elaborado pela Comissão 
Externa de Juristas.

Estamos vencendo uma etapa importante. Não 
concluímos ainda a votação, temos o turno suplemen-
tar. Vamos ajustar com o Presidente José Sarney para 
que possamos colocá-lo em discussão e abrir prazo 
para as emendas, para os ajustes necessários na re-
dação do Código de Processo Penal. Mas estamos 
dando um passo importante na reforma de uma legis-
lação que favorecerá e fortalecerá as nossas institui-
ções. Não tenho nenhuma dúvida disso. É um Código 
que está ultrapassado, foi remendado, remendo bem 
feito em alguns casos, mas remendado. O espírito do 
Código é de 1941, de um período fascista no mundo, 
de uma influência fascista muito forte. Se aprovarmos 
esta matéria, estaremos dando mais agilidade, mais 
celeridade ao Processo Penal, que é, hoje, um instru-
mento da impunidade, como eu disse.

Então, muito obrigado a vocês, Senadores, que 
estão aqui participando, ao Senador Jefferson Praia, 
que acaba de chegar, obrigado pela colaboração, e va-
mos seguir em frente, porque compreendo que para o 
Senado será fundamental a votação desta matéria. E 
se pudermos, concordando com V. Exª, de fato avançar 
na votação do Código, na reformulação do Código de 
Processo Civil, será uma outra grande contribuição.

Mas, como eu estou envolvido, sou o Relator des-
ta matéria, me envolvi, estudei muito... Isso me ajudou 
até no debate na minha campanha eleitoral, Senador, 
porque o meu aprofundamento no tema me ajudou a 
pensar propostas para a área de segurança pública, 
para o sistema penal, para a relação que temos que 
ter com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. 
Então, me ajudou até no debate no processo eleitoral. 
E também é uma contribuição que eu quero dar, como 

Senador da República, para que possamos enviar esta 
matéria à Câmara dos Deputados.

Então, muito obrigado a V. Exª, que está presi-
dindo a sessão neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Senador Renato Casagrande, eu gostaria de 
parabenizar V. Exª pelo excelente trabalho desenvolvi-
do, pela tenacidade, pela luta, pela persistência. Esta 
sessão de hoje é um prêmio ao trabalho de V. Exª e 
nós iremos finalizá-lo no turno suplementar.

E, com certeza, nós teremos este ano este Pro-
jeto. Espero que também, como V. Exª falou, que o 
Código de Processo Civil tenha o mesmo caminho. 
O Senador Valter Pereira é o Relator, está também 
com um trabalho belíssimo, mas é preciso que nós 
também votemos o Código de Processo Civil. São as 
duas grandes contribuições que o Senado dará este 
ano à sociedade brasileira.

Ainda vai passar na Câmara dos Deputados, mas, 
de qualquer maneira, trata-se de um trabalho, digamos, 
de peso do Senado, para encerrar com chave de ouro 
este ano, a votação destes dois Projetos.

Então, eu agradeço a V. Exª o trabalho e para-
benizo V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – O Sr. Senador Alvaro Dias. enviou discurso à 
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 
203, combinado com o Inciso I e §2º do art. 210, 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, “O Estado a serviço do 
partido”, publicada pela revista Veja em sua edição de 
08 de setembro de 2010.

A matéria destaca que a violação do sigilo fiscal 
da filha de José Serra, candidato do PSDB à presi-
dência da República, levanta suspeitas sobre o envol-
vimento do governo e mostra o enfraquecimento das 
instituições na era Lula.

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 (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – Nada mais havendo a tratar, a Presi-
dência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e 
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã às 14 ho-
ras, 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.
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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.

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, 
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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.

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.
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25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços).

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 150, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos.

Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de 
2009, das Comissões

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009).

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 156, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 

de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
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.
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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.

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 da-
tas 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.
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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-

do, em inquéritos, processos ou Comissões 
Parlamentares de Inquérito). 

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, 
da Comissão de Constituição e Justiça (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 29, 
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.

40 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 185, DE 2004 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta.

41 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 124, DE 2005 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

Recurso nº 8, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente.

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais.
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42 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 202, DE 2005 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  

Recurso nº 7, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria 
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº 
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor 
sobre a fixação e o ajuste dos parâmetros, ín-
dices e indicadores de produtividade.

Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de 
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º 
pronunciamento (sobre o projeto): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substitu-
tivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre 
as Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrá-
rio, com voto em separado do Senador Sadi 
Cassol.

 
43 

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 

381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231  
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007- Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249,  

de 2008 Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da 
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto.
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45 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 
Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

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

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da 
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam 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-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

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

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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto.

50 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

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

de 2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon que 
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e 
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art. 
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Comple-
mentar nº 64, de 1990.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

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

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

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

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

52 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto.

53 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, que altera a redação do inciso I do art. 1° 
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

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

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

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

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

56 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complemen-
tar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, 
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que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para tornar inelegível o candidato que tenha 
parentes ocupantes de cargos comissionados, 
na mesma circunscrição e estender aos paren-
tes próximos as condições de inelegibilidade 
aplicáveis aos agentes políticos.

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

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

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

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 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-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

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

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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto.
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59 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial.

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da 
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam 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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam 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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam 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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam 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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam 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, 
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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 (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Não havendo mais nada a tratar, declaro en-
cerrada esta sessão extraordinária.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 20 
minutos.)
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Ata da 180ª Sessão, Deliberativa Ordinária  
em 10 de novembro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. .José Sarney, Mão Santa, Geraldo Mesquita Júnior,  
Paulo Paim, Jayme Campos e Roberto Cavalcanti.

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 17 minu-
tos e encerra-se às 21 horas e 31 minutos.)

É o seguinte o Registro de Compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Brasília, 10 de novembro. Estamos no plenário do Se-
nado da República do Brasil. 

Há número regimental.
O painel acusa a presença de 38 Senadores e 

Senadoras na Casa.
Declaramos, portanto, aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos.
O Período do Expediente desta sessão é destina-

do a comemorar o transcurso do 20º ano de vigência 
do Código de Defesa do Consumidor. 

Convidamos para compor esta Mesa, na sessão 
em que o Período do Expediente é destinado à co-
memoração dos vinte anos de vigência do Código de 
Defesa do Consumidor, em que substituo o Presidente 
da Casa, Senador José Sarney, o Exmº Sr. Senador 
Renato Casagrande, primeiro signatário; Exmº Sr. Vi-
cente Leal de Araújo, Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça. E o maior título que ele tem é ser um homem 
do Piauí. Ele está entre os grandes homens do Piauí, 
que deu a esta Pátria o maior jurista que se iguala a 
Rui Barbosa, Evandro Lins e Silva. Feliz da Justiça 
brasileira que não precisa buscar exemplo em outros 
países e na História. O exemplo está no Piauí. Esse 
jurista, que se iguala a Rui Barbosa, teve a coragem 
de, no tempo de exceção do regime militar, dar habeas 
corpus para um político. Miguel Arraes me confidenciou 
que já esperava ser devorado pelo jacaré, na ilha de 
Fernando de Noronha, onde ficava o presídio em que 
ele estava quando chegou o habeas corpus de Evan-
dro Lins e Silva, do Piauí. 

Com a mesma grandeza, nós saudamos esse 
homem do Piauí, que fez a sua carreira jurídica no 
Ceará e em Brasília, e está entre as grandes estrelas 
de piauienses que engrandecem esta Pátria.

Então, nós convidamos a todos para que, de pé, 
cantemos o Hino Nacional Brasileiro. 

(Procede-se à execução do Hino Nacio-
nal Brasileiro.) 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
com muita honra, e quis Deus que eu presidisse esta 
sessão, que presto uma homenagem ao Presidente 
Collor, que sancionou o que comemoramos: a vigên-
cia do Código de Defesa do Consumidor. Convido S. 
Exª para sentar-se à mesa.

Esse foi o Hino Nacional. A Pátria teve o antes, 
que foi feito por essa turma e foi vivenciado, na gran-
deza da democracia, por um dos mais ilustres homens 
da história do Brasil: o candidato José Serra. É muito 
comum a gente prestar homenagem ao sol que nasce, 
e quero prestá-la. No seu depoimento final, pós-eleição, 

com a grandeza de suas virtudes, ele terminou citan-
do o Hino Nacional. Ele o citou poeticamente, dando 
um até logo e dizendo: “O Brasil vê que o seu filho 
não foge à luta.” Esse é o Hino Nacional e aqui está o 
nosso Presidente. 

Nós estamos na Casa de Rui Barbosa, o que 
mais lutou e mais aperfeiçoou, engrandecendo-se nas 
suas derrotas. 

Marisa Serrano, nascida a República, o governo 
do povo, pelo povo e para o povo, houve um continu-
ísmo militar: os militares Deodoro e Floriano, e meteu-
se o terceiro. Aí, ele disse: “Estou fora. Não foi para 
isso que criamos a República”. Aí, lhe ofereceram um 
Ministério, e Rui Barbosa, o nosso patrono, disse e 
respondeu: “Não troco a trouxa de minhas convicções 
por um Ministério”. Esse é um ensinamento muito bom 
e oportuno para os dias de hoje, com as brigas polí-
ticas por cargos. 

Faço deste Congresso, que engrandecemos, as 
palavras de Rui Barbosa: “Não troco a trouxa de mi-
nhas convicções por um Ministério.”

Ao Presidente Collor, a homenagem dupla, pri-
meiro, por ter sancionado e segundo, pelo próprio Rui 
Barbosa, que nos ensina, Marisa Serrano. Ele disse: 
“Pior que o sofrimento da derrota é a vergonha de não 
ter lutado.” Todos nós lutamos com muita grandeza para 
aperfeiçoar essa democracia. 

Aqui estamos com um candidato eleito, que que-
remos cumprimentar: o nosso próximo Governador do 
Espírito Santo, Casagrande. Votos de felicidade e que 
Deus o abençoe e à nossa Presidenta.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, agora, em nome do Presidente Sarney, vou 
dizer estas palavras:

Srªs e Srs. Senadores, o Código de Defesa do 
Consumidor cumpre 20 anos e o Senado Federal não 
poderia deixar de registrar data tão significativa para 
toda a cidadania.

A janela que abrimos na presente sessão, aten-
dendo ao requerimento do Senador Renato Casagran-
de e outros eminentes Parlamentares, é para saudar a 
norma que conferiu novo sentido e estatuto às relações 
de consumo em nosso País, mas também, e sobretudo, 
os 194 milhões de cidadãos brasileiros, destinatários 
e efetivos beneficiários das disposições contidas no 
Código de Defesa do Consumidor.

A conformação de um grande e complexo mer-
cado como o brasileiro é obra de muitos anos e Go-
vernos, que apenas agora, no final da primeira década 
do século 21, começa a efetivamente se consolidar e 
mostrar ao mundo sua força e relevância. 
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Nos últimos tempos, o Brasil ganhou momentum 
e visibilidade internacional, superando o estereótipo de 
mero fornecedor de matérias-primas que nos acom-
panhou por longos e intermináveis anos.

V. Exª também deu um passo gigante e de mui-
ta coragem, o Presidente. Este País foi feito por todos 
nós, em toda a sua história. Cada um teve sua mis-
são histórica. Para esse passo de que nós estamos 
falando, V. Exª, na sua coragem, disse que os carros 
eram verdadeiras carroças. Isso despertou e acordou 
a competência e a capacidade dos industriais do nos-
so Brasil.

A industrialização que prosperou durante o século 
passado e a verdadeira explosão do setor de serviços, 
aliadas a uma agricultura robusta e em constante mo-
dernização, transformaram o Brasil em um formidável 
mercado – produtor, exportador e, agora, crescente e 
avidamente consumidor. 

Recebido, à época, de sua sanção como uma 
das mais arrojadas normas de defesa do consumidor 
em todo o mundo, graças à sua originalidade e alcan-
ce, o CDC inaugurou uma nova era nas relações de 
consumo entre nós.

Como toda norma jurídica, o Código de Defesa do 
Consumidor também está sujeito à dinâmica social que 
dita no cotidiano os permanentes ajustes necessários 
às normas, a fim de que essas não se tornem meras 
tributárias do passado, mas observem o presente e 
projetem o futuro.

A partir de modesta dicção para a tradicional 
prolixidade latina, comportando apenas 119 artigos, 
o Código de Defesa do Consumidor tem se revelado 
um dos melhores e mais eficientes mecanismos para 
o exercício de direitos na esfera privada.

Por tudo isso, Srªs e Srs. Senadores, quero sau-
dar os milhões de consumidores brasileiros cada vez 
mais esclarecidos e exigentes, que não transigem com 
as más práticas, tendo como grande e notável aliado 
o Código de Defesa do Consumidor. 

Quero igualmente congratular-me com as milha-
res de empresas-cidadãs – da modesta microempre-
sa de bairro aos grandes conglomerados econômi-
cos, nacionais e transnacionais, que atuam em nosso 
País – tratando com seriedade, respeito e dignidade 
os seus clientes. 

Quero ainda manifestar minhas homenagens às 
inúmeras instituições estatais e organizações que, nos 
âmbitos estadual e municipal, atuam de forma extre-
mamente dedicada em defesa do consumidor. 

Esse indispensável conjunto de atores, todos 
protagonistas, anima e oxigena o mercado, propor-
cionando-lhe instrumentos de crescimento, avanço e 
renovação. Com isso, contribuem decisivamente para 

a prosperidade e o harmônico e equilibrado desenvol-
vimento de nosso País. 

Devo dizer que o Senado Federal permanece 
atento às positivas evoluções de nossa economia e 
de um dos mais cobiçados mercados globais da atu-
alidade. Nesse sentido, legisladores que somos por 
excelência, é nosso permanente objetivo assegurar 
e facilitar, pelo direito, o adequado equilíbrio nas rela-
ções de consumo. 

Ao agradecer a atenção de todos, a Mesa conce-
de a palavra ao primeiro orador desta tarde, o ilustre 
Senador Casagrande, recém-eleito Governador do seu 
Estado. V. Exª poderá usar da palavra pelo tempo que 
achar conveniente.

Peço permissão a V. Exª para aqui anunciar que 
está também no Plenário o grupo de atletas de ginástica 
rítmica do Sesi de Maceió, Alagoas, em homenagem 
ao terceiro grande filho de Alagoas, que foi Presidente 
da República, Fernando Collor.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Obrigado, Senador Mão Santa. 

Quero cumprimentar V. Exª, assim como todas 
as Senadoras e Senadores presentes; cumprimentar 
o Senador Fernando Collor, ex-Presidente da Repú-
blica; cumprimentar o Ministro Vicente Leal de Araújo; 
cumprimentar também as atletas que estão se retiran-
do, dizendo-lhes que sejam bem-vindos ao Senado; 
cumprimentar os nossos visitantes, que conosco par-
ticipam desta importante sessão solene dos 20 anos 
do Código de Defesa do Consumidor. 

Sr. Presidente, Senador Mão Santa, desde a an-
tiguidade, os homens têm sido segregados, divididos, 
entre categorias superiores e inferiores. 

Esse processo pôde ser claramente visualizado 
na Idade Média e na Moderna, períodos em que os 
chamados nobres e a realeza, com suas Forças Ar-
madas, mantinham o distanciamento entre as castas 
superiores e as inferiores.

O advento da Idade Contemporânea, impulsio-
nada pela Revolução Francesa, até tentou materializar 
o ideal de igualdade entre os homens sem, todavia, 
lograr grande êxito. Aflorava, naquela oportunidade, a 
Revolução Industrial, que teve o condão de gerar outro 
forte critério de diferenciação entre os homens, na me-
dida em que a burguesia assumia o poder econômico, 
fazendo desenvolver-se nos meios urbanos a nova se-
gregação entre classes – de um lado, os empresários 
e industriais; de outro lado, os trabalhadores. 

Essa estrutura veio, portanto, copiar a velha di-
cotomia de classes verificada no ambiente rural, em 
que havia o senhor feudal e o vassalo. 
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No Brasil, tal diferenciação entre classes era ain-
da mais deplorável, pois, de um lado, havia o senhor 
de engenho e, de outro, o escravo. 

Ao chegar, ainda que tardiamente, ao Brasil, a Re-
volução Industrial manteve a distinção entre classes já 
verificada na Europa do século XVIII. Somada à estru-
tura rural aqui existente, fortaleceu-se o distanciamento 
entre duas grandes classes sociais: ricos e poderosos 
de um lado; pobres e injustiçados do outro. 

Nem a Proclamação da Independência, nem a 
Proclamação da República conseguiram alterar essa 
relação de poder existente no seio da sociedade, onde 
os mais ricos, na prática, exerciam verdadeiro domínio 
sobre os mais pobres. 

Esse domínio se expressou, por séculos, de di-
versas formas, tanto nas relações trabalhistas quanto 
nos ambientes sociais comuns. Entre esses ambientes 
sociais em que essas relações de poder se instalaram 
e neles encontraram campo fértil para se desenvolver 
está o ambiente de consumo. 

Não faz muito tempo, presenciávamos verdadeira 
imposição de superioridade social entre uma pessoa 
jurídica vendedora e um simples consumidor. 

Tal ocorria em diversos setores da economia 
brasileira. 

Quem não se lembra do distanciamento que 
existia entre um gerente de um banco e um cliente? O 
gerente era quase inacessível. Ou entre os atendentes 
de uma companhia aérea e os usuários?

Nas relações de consumo do passado, coloca-
va-se o fornecedor em posição de superioridade psi-
cológica, ao passo que relegava o comprador a uma 
verdadeira posição de quem estava pedindo um favor. 
Esta triste realidade sofreu severo golpe a partir de 
1990, quando entrou em vigor o Código de Defesa do 
Consumidor.

Por meio dele, talvez mais do que qualquer ou-
tra norma, o homem comum, o comprador, ascendeu 
a uma nova categoria jurídica, passou de comprador 
para consumidor. 

Falo de categoria jurídica porque o cidadão co-
mum passou, a partir do Código de Defesa do Con-
sumidor, a não mais ter que rastejar aos pés dos for-
necedores. 

Ao dizer que o comprador ascendeu à categoria 
de consumidor, estou aqui me referindo à elevação ao 
status de um ser capaz de direitos na ordem consu-
merista a serem exercidos contra aqueles que antes 
lhes eram sociologicamente superiores. De inferior, 
passou o cidadão consumidor a ter e poder exercer 
seus direitos.

Tal norma alterou drasticamente o perfil do co-
merciante nacional, que viu que a evolução legislativa 

impôs-lhes dar tratamento humanitário e beneficiar o 
consumidor, aquele que agora tinha direitos e obri-
gações.

As empresas começaram a repensar sua filoso-
fia de trabalho, mudando a forma de olhar o consu-
midor, não mais como um inferior, mas como alguém 
de quem ela depende na medida em que, em última 
análise, é dele que advém a receita e, portanto, o lu-
cro da empresa.

Não sei se o Mão Santa vai gostar, mas não se 
refere ao período do Presidente Lula esta expressão: 
“Nunca antes na história deste País”...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
de Camões. O Lula que não leu Camões, que dizia: 
“Nunca dantes”.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Por isso que eu tomei a prevenção. 

Nunca antes na história deste País se verificou 
tamanha mudança depois de vinte anos do Código de 
Defesa do Consumidor – não de oito anos, mas de vinte 
anos do Código de Defesa do Consumidor. 

Merece destaque ainda que toda essa verdadeira 
revolução iniciou-se no Legislativo e estendeu-se nos 
Executivos federal e estaduais, que cuidaram de tornar 
efetivo o Sistema de Proteção e Defesa do Consumidor. 
É importante destacar isto: o processo começou aqui 
no Congresso Nacional. O debate acerca do Conse-
lho Nacional de Defesa do Consumidor começou aqui 
no Congresso Nacional com uma lei sancionada pelo 
Presidente Fernando Collor de Mello, processo em que 
o Congresso deu sua efetiva contribuição. Foi uma lei 
que pegou. Nem todas as leis pegam, mas essa pegou. 
É importante fazer esse destaque. 

De igual modo, movimentaram-se o Poder Judici-
ário e o Ministério Público ao criarem respectivamente 
varas e promotorias especializadas no atendimento das 
questões de interesse do cidadão como consumidor. 
E agora que estamos comemorando os vinte anos 
desse diploma legal, a Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle não 
poderia deixar passar em branco tal data, sem ofere-
cer ao País algo efetivamente valioso para o cidadão 
consumidor. Para tanto, mesmo sendo ano eleitoral, 
promovemos estudos, seminários, ciclos de debates 
e pesquisas destinados a produzir um documentário 
escrito que marcasse a passagem desses vinte anos 
de direito consumerista em nosso País. Trata-se do 
relatório que já produzimos e que já está à disposição 
de todos os Senadores da comunidade, que vai deixar 
para os nossos filhos e netos um legado intelectual de 
forte densidade material. 

Aqui fizemos, inicialmente, um resgate histórico 
tanto das tentativas pontuais de conferir direitos ao 
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consumidor antes de 1990 quanto dos passos pro-
cessuais que conduziram à formação e aprovação do 
texto do Código de Defesa do Consumidor. Em segui-
da – se nós tivermos o relatório, depois eu quero uma 
cópia dele –, apresentamos uma exaustiva pesquisa 
sobre todos os projetos de lei apresentados nestes 
vinte anos, que objetivavam alterar ou acrescentar 
conteúdo ao Código. Tais projetos foram segregados 
entre os aprovados e os arquivados.

Um capitulo especial foi destinado a arrolar e 
analisar os projetos que ainda estão em tramitação 
no Congresso Nacional e que visam alterar as regras 
consumeristas,

Por fim, de grande significação para a história 
do Brasil é o capítulo sexto, destinado que é ao res-
gate da história da aplicação do direito do consumi-
dor aos fatos ocorridos em nosso País e que tiveram 
aplicação de amplo efeito sobre a sociedade durante 
esses últimos vinte anos, a exemplo da decretação 
de falência de empresas como a Encol, Boi Gordo e 
Avestruz Máster. 

Da mesma forma, fatos como as pílulas de fa-
rinha, o caso Celobar, o leite adulterado, foram con-
templados naquele mesmo capítulo, que trouxe ainda 
referências aos setores de grandes impactos sobre o 
consumo social, como o de planos de saúde, telefonia 
e transporte aéreo.

Tudo isso se deve a um Congresso Nacional que, 
logo após a promulgação da Constituição de 1988, ini-
ciou seus trabalhos destinados a pôr em execução as 
pretensões constitucionais de amparar o cidadão em 
sua posição de consumidor.

Merecem destaque ainda os esforços empreendi-
dos pelos Governos Estaduais em promover a criação 
dos Procons; do Governo 

Federal em dar uma orientação adequada a todo 
esse Sistema de Proteção ao Consumidor por meio 
do Departamento de Proteção e Defesa do Consumi-
dor do Ministério da Justiça, muito bem conduzido por 
anos pelo Dr. Ricardo Morishita e atualmente pela Drª 
Juliana Pereira – não sei se a Drª Juliana está presen-
te aqui, eu não a vi. Aos dois apresento minhas con-
gratulações por sua intensa e incansável dedicação à 
proteção ao consumidor.

Registre-se que o Departamento foi órgão fun-
damental para que construíssemos este relatório. Por 
isso, aproveito para agradecer ao Dr. Ricardo, à Drª 
Juliana e a sua equipe a valiosa e indispensável cola-
boração para esse trabalho.

Igualmente, gostaria de agradecer aos servidores 
da Consultoria Legislativa do Senado e da Biblioteca 
do Senado, que foram os responsáveis pela elaboração 

do presente relatório. A turma está aqui. Muito obrigado 
pela colaboração na elaboração deste relatório.

Do mesmo modo, estendo os agradecimentos à 
equipe técnica da CMA, que está aqui presente, e do 
meu Gabinete, que também está aqui presente, que 
trabalharam na coordenação de todo esse trabalho.

Aproveito para informar a quem desejar que todo 
esse conteúdo e muito mais está à disposição de todos 
os que desejarem por meio de página específica da 
Internet, acessível por meio do sítio do Senado, cujo 
endereço eletrônico é www.senado.gov.br.

Tal conteúdo foi resultado de grande trabalho que 
envolveu não apenas a Biblioteca e a Consultoria do 
Senado, mas também o talento e a boa vontade dos 
técnicos do Prodasen, assessores da Presidência do 
Senado, o Serviço de Comunicação Social e a Gráfica 
do Senado. A todos igualmente parabenizo e agradeço 
pela colaboração e pela contribuição.

Por fim, registrem-se nossa gratidão e congratu-
lações aos palestrantes do ciclo de debates. Ouvimos 
algumas das mais abalizadas autoridades nacionais 
em Direito do Consumidor, assim como representan-
tes de setores econômicos afetados por tais relações 
jurídicas, e de seus pronunciamentos garimpamos ver-
dadeiras jóias de sugestões de alterações no Código 
de Defesa do Consumidor, destinadas a aperfeiçoar 
o Código e permitir que o brasileiro tenha o amparo 
legal para enfrentar os próximos 20 anos em defesa 
dele como consumidor.

Tais propostas foram apresentadas como projetos 
da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consu-
midor, aprovados na sessão de ontem, e devem ser 
brevemente encaminhados ao Plenário deste Senado. 
Nós fizemos propostas de aperfeiçoamento do Código. 
Entre tais propostas destacam-se 

– a que regulamenta o comércio eletrônico. Há 
vinte anos o comércio eletrônico era incipiente ou ine-
xistente; agora o comércio eletrônico é crescente. Então, 
estamos regulamentando o comércio eletrônico;

– as que instituem a multa civil e outras formas 
de sanção. Hoje as decisões são para indenização de 
qualquer prejuízo. Não tem, em caso de reincidência, 
em caso de gravidade de lesão ou de prejuízo, uma 
multa. Estamos dando possibilidade de uma multa para 
que se constitua um fundo que fortaleça o Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor;

– a que determina que o juiz, no curso do pro-
cesso, deve conhecer de ofício as matérias de direito 
do consumidor;

– a que dobra o prazo para reclamação em razão 
de vícios aparentes;
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– a que confere status de título executivo às de-
cisões dos Procons. Isso vai agilizar as decisões dos 
Procons;

– a que torna públicos os processos de interes-
se do consumidor que tramitam em agências regula-
doras;

– a que confere preferência processual às ações 
coletivas de interesse dos consumidores.

Se há uma ação individual e há ações coletivas, 
os Tribunais Superiores deverão julgar com base numa 
ação coletiva, porque essa ação coletiva deve ter am-
paro técnico para fazer a defesa em plenário, para fa-
zer a defesa no Tribunal. Então, que se dê preferência 
às ações coletivas.

Peço então aos meus pares que imprimam a tais 
projetos a velocidade que esperam os cidadãos bra-
sileiros para, assim, cumprirmos nós a tarefa legisla-
tiva que nos foi outorgada nas urnas por aqueles que 
são os verdadeiros detentores do poder, os cidadãos 
brasileiros.

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Após o pronunciamento do Senador Casagrande, ele 
que fez o requerimento para esta festividade, em que 
comemoramos o vigésimo aniversário do Código de De-
fesa do Consumidor, lei sancionada pelo ex-Presidente 
Fernando Collor, hoje Senador da República.

Convidamos, agora, para usar da palavra a Sena-
dora Marisa Serrano. Marisa Serrano, elegante e bela, 
representa a beleza das professoras do meu Brasil. 
Entre elas está Adalgisa, professora.

A SRA.  MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Que bom, Senador Mão Santa! Muito obrigada.

É um prazer estar aqui nesta tarde. Quero cum-
primentar, com carinho especialíssimo, o Senador Mão 
Santa, nosso 2º Secretário da Mesa Diretora, que ora 
está presidindo esta Mesa do Senado Federal; meu 
querido amigo, Senador Renato Casagrande, primeiro 
signatário desta sessão e nosso Presidente na Comis-
são de Meio Ambiente e de Defesa do Consumidor; o 
Exmº Sr. Fernando Collor de Mello, é um prazer enor-
me; e o Exmº Sr. Vicente Leal de Araújo, Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, que está nos visitando 
hoje, participando conosco desta sessão.

Sr. Presidente, senhoras e senhores da Casa, 
funcionários, amigos que estão aqui, no mundo em 
que vivemos, cada vez mais o exercício da cidada-
nia confunde-se com aquilo que determina o perfil do 
consumidor.

Há muito tempo que se debate, no campo das Ci-
ências Sociais, até que ponto a economia tem influen-
ciado nosso cotidiano para que se assista ao enfraque-

cimento dos valores do cidadão e ao correspondente 
fortalecimento da sociedade de consumo.

Tradicionalmente, considera-se que a esfera dos 
direitos constitucionais, na qual se funda a ideia de 
democracia, pertence aos cidadãos, ao mesmo tem-
po em que o ambiente de negócios, da aquisição de 
bens materiais e imateriais, pertence paralelamente 
ao mundo do mercado, do consumo.

Essa separação entre esses dois mundos vem 
sofrendo uma transformação importante com a cria-
ção do Código de Defesa do Consumidor exatamente 
porque tem colocado no mesmo plano os valores da 
cidadania e os valores dos consumidores.

Acredito que o Código tem valorizado o exercí-
cio da cidadania porque coloca essas duas vertentes 
do pensamento no mesmo plano para se estabelecer 
uma ideia geral de bem comum.

Sr. Presidente, boa parte dos brasileiros tem pelo 
menos uma história para contar sobre os problemas 
enfrentados como consumidor. Tenho certeza de que 
todos aqui presentes têm alguma história a contar a 
respeito disso. É o produto defeituoso que não conse-
guiu trocar, o contrato confuso que trouxe algum tipo 
de dano financeiro, o serviço malfeito, a promessa de 
entrega que ultrapassou o prazo combinado. Enfim, 
uma infinidade de atritos mais comuns do que se de-
sejaria nas relações comerciais.

Apesar de os problemas continuarem ocorrendo, 
temos muito o que comemorar pelas duas décadas de 
vigência do Código de Defesa do Consumidor. Acredi-
to que a maior delas foi a conscientização do cidadão 
sobre os seus direitos.

Diálogo, resolução de conflitos e respeito são 
algumas palavras que se tornaram mais frequentes a 
partir da publicação da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990. O Código de Defesa do Consumidor, criado 
para regular as relações de consumo no Brasil, “pe-
gou” – como disse o Senador Casagrande –, e muito 
bem. Mudou a cultura do nosso País.

Segundo o DataSenado de 2009, 46% dos entre-
vistados conheciam o Código, haviam recorrido a ele 
ou conheciam alguém que o havia usado.

Podemos dizer, sem exagero, que o Código foi 
o primeiro e fundamental instrumento dos brasileiros 
contra os abusos de empresas fornecedoras de bens 
e serviços.

Entre suas conquistas, destaco o aumento do 
equilíbrio nas relações entre fornecedores e cidadãos. 
Um exemplo simples é a quantidade de informações 
disponíveis hoje nos rótulos dos produtos e nos con-
tratos comerciais, que hoje é bem maior, além das 
restrições à publicidade abusiva.
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O Código ainda possibilitou a classificação em 
rankings das reclamações contra as empresas que 
mais desrespeitam o consumidor. Isso é positivo, por-
que a divulgação do modo como os fornecedores de 
bens e serviços tratam seus clientes, uma espécie de 
publicidade negativa, acaba pressionando as compa-
nhias a elevaram a qualidade do produto.

Quero dizer também que o Código não só faz 
essa publicidade negativa das empresas que mais des-
respeitam o consumidor, mas é o contraponto. Esses 
dias, li em uma revista sobre as empresas que mais 
atendem ao consumidor, que mais estão ao lado do 
consumidor, com uma criação positiva do tratamento 
que dão a quem consome neste País.

Ressalto aqui o trabalho dos Procons estaduais, 
criados para mediar os questionamentos dos com-
pradores e pressionar os vendedores a atenderem ao 
Código. Assim como também merece ser destacada a 
criação de diversos órgãos, que já foram mencionados 
aqui, mas quero lembrar o Idec (Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor), o Departamento de Prote-
ção e Defesa do Consumidor, a Associação Nacional 
do Ministério Público do Consumidor, as delegacias 
e juizados específicos e tantas outras entidades, que 
atuam não só depois de registrado o dano na relação 
entre consumidor/empresa, como também procuram 
conscientizar, informar e orientar cidadãos e compa-
nhias para que estabeleçam uma relação correta de 
mercado.

Ou seja, a partir do Código, foi criada uma rede 
de defesa do consumidor, formada por diversos órgãos 
alinhados com esse objetivo. Agentes que criaram um 
mecanismo de punição e coerção das empresas para 
elas se adequarem melhor à sua finalidade.

Ao longo desse período, passamos por intensas 
transformações econômicas, sociais e políticas. Na úl-
tima década, houve um expressivo aumento da quan-
tidade de consumidores. Hoje, são aproximadamente 
540 milhões de cartões de crédito e débito, e cerca de 
200 milhões de celulares utilizados no País. Isso é para 
dar uma ideia da grandeza do consumo no País. 

O Código representa uma vitória. É considerado 
o indutor da qualidade dos produtos colocados no mer-
cado nacional e internacional. Acrescento ainda, como 
grande conquista, o estímulo ao respeito a valores como 
a boa-fé, a lealdade, o diálogo e a transparência nas 
relações comerciais, que o Código instigou. 

Passados vinte anos, no entanto, esse instru-
mento legal precisa de atualizações, como disse o 
Senador Casagrande. Por isso, durante este ano de 
2010, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle (CMA), do Senado, 
realizou, como disse o Senador Casagrande, um ciclo 

de debates e palestras sobre o direito consumerista 
brasileiro. O resultado é apresentado agora, com a 
elaboração de onze projetos para reformar o Código 
de Defesa do Consumidor.

O mais interessante dessa iniciativa foi a garantia 
da ampla participação social no processo. A sociedade 
falou, por meio de diversos representantes, o Senado 
ouviu e transformou seus anseios e carências na re-
lação com entidades de mercado em mudanças que 
serão aprovadas aqui no Congresso Nacional.

Acredito, portanto, Sr. Presidente, senhores pre-
sentes, que, ao liderar essa modernização do Código 
de Defesa do Consumidor, o Senado aproxima-se 
da sociedade, manifesta o interesse em enfrentar e 
atender às suas aspirações na defesa de interesses 
coletivos.

Termino aqui a minha fala, Sr. Presidente, dizen-
do que muito se deve à força de vontade do Senador 
Renato Casagrande, que, como Presidente da CMA, 
tem feito um excelente trabalho, instigando e procu-
rando fazer com que todos participem ativamente do 
processo de mudanças não só desta, da defesa do 
consumidor, mas também na área do meio ambiente, 
que é fundamental e para que temos trabalhado tanto 
aqui. Neste final de semana, teremos um seminário em 
Mato Grosso, organizado pelo Senado, para discutir 
meio ambiente e educação.

Portanto, quero terminar a minha fala cumpri-
mentando o Presidente da nossa Comissão e todos 
os servidores que têm trabalhado tanto para fazer 
com que este dia tenha chegado e tenhamos podido 
apresentar um trabalho tão extenso como esse, com 
onze propostas de modificação e modernização do 
nosso Código. 

Era só isso, Sr. Presidente. 
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Os nossos cumprimentos!
Agora, convidamos para usar da palavra o hoje 

Senador, e Presidente que sancionou essa lei que co-
memora hoje 20 anos, Fernando Collor.

Quero dar um testemunho, neste instante em 
que ocupo a Presidência do Senado da República, da 
grandeza do mandato do Presidente Collor. 

Ninguém pode falar mais do que eu, porque in-
terpreto todos os prefeitos da época. Eu era Prefeito. 
Ninguém, ninguém, ninguém... Tudo que estão falando 
é atabalhoadamente. Eu era Prefeito, votei em V. Exª, 
com orgulho – deixo assinalado aqui, na Presidência 
–, e daqui a pouco vou dar um testemunho – um qua-
dro vale dez mil palavras. 

Há, como eu, dezenas de Senadores que foram 
prefeitos na época do Presidente Collor. O Presidente 
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Collor obedeceu – brasileiras e brasileiros, atentai bem 
– à Constituição. A Constituição é para ser obedecida. 
Nós todos vimos, em 5 de outubro de 1988, Casagran-
de, Ulysses beijá-la e dizer: “desobedecer-lhe é como 
rasgar a Bandeira do Brasil”. E o Collor obedeceu-lhe. 
Há um capítulo de recursos que diz que as riquezas 
do País têm de ser divididas. Atentai bem: 22,5% para 
os Municípios brasileiros; 21,5% para os Governos do 
Estado; 53% para a União, para o Presidente; e 3% 
para os fundos constitucionais.

Há dezenas e dezenas de Senadores como eu, 
que aqui chegamos por isto, porque fomos bons pre-
feitos. São dezenas, dezenas que foram da minha 
época. E hoje é difícil, porque naquele tempo o Pre-
sidente Collor obedecia à Constituição e nos mandou 
os 22,5%. 

Ontem, vi prefeitos do Piauí e andei com outros 
com pires na mão, esmolando. Sem sentido. Os 22,5% 
foram garfados, e hoje eles recebem algo em torno de 
14%. Essa é a fraqueza do Município. 

Então, a minha mãe, terceira franciscana, disse 
que a gratidão é a mãe de todas as virtudes. V. Exª 
obedeceu à Constituição, e a sua grandeza foi maior 
quando V. Exª... Poderia ter dado um voto... V. Exª era 
muito forte, era muito fácil, e o País estava acostumado 
e se curvava aos generais, V. Exª poderia ter feito um 
remanejamento – aqueles que V. Exª convidou como 
se fossem de alta competência –, ter colocado uns mi-
litares e ter... Mas V. Exª se curvou, curvou-se a esta 
Casa. E valeu o sacrifício de V. Exª. 

O Presidente Luiz Inácio... Falou-se aqui em ha-
ver um impeachment, quando surgiram os aloprados, e 
esta Casa refletiu, porque viu que não acertou quando 
o afastou. E olhe aí! Então, V. Exª foi um mártir da de-
mocracia e demonstrou grandeza quando voltou à sua 
cidade e se submeteu a julgamento. Isso é grandeza. 
Ser candidato não é brincadeira, não. 

Ele foi e o é. 
Então, quero dar o testemunho de que votei em 

V. Exª, de novo, para ser Presidente da Comissão de 
Infraestrutura desta Casa. Quero dar também o tes-
temunho de que nenhuma fez tanto pelo Brasil como 
a sua Comissão.

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 
– Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esse pré-sal, tudo, tudo que está girando, V. Exª pes-
quisou e buscou as melhores inteligências do mundo 
para orientar sobre as riquezas do Brasil. Então, nos-
sos parabéns!

Use a tribuna pelo tempo que achar convenien-
te.

V. Exª teve grandeza como Presidente e tem 
hoje uma extraordinária grandeza como Senador da 
República.

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Presidente, Senador Mão Santa, pelas 
suas palavras sempre tão generosas e, naturalmente, 
calcadas mais nos sentimentos que dominam V. Exª 
do que na própria realidade dos fatos.

Gostaria de dizer que, como Presidente da Re-
pública, o que sempre fiz foi cumprir rigorosamente os 
ditames da Carta de 1988, entre eles a correta partição 
dos recursos destinados aos Municípios brasileiros.

Exmº Sr. Senador Renato Casagrande, não só 
primeiro signatário da presente sessão, que hoje se 
destina a comemorar o transcurso dos 20 anos de 
vigência do Código de Defesa do Consumidor, mas 
também Presidente da Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, con-
gratulo-me com V. Exª pelo excepcional trabalho que 
desenvolveu, ao longo desse período à frente daquela 
Comissão, e o resultado aí está, nessa coletânea que 
foi apresentada, resultado do seu grande esforço, ainda 
ontem, na reunião que foi realizada da Comissão, com 
a compilação de todos os projetos que tramitam nas 
duas Casas do Congresso e que tratam de aperfeiçoar 
o Código de Defesa do Consumidor. Meus cumprimen-
tos a V. Exª e os meus votos de êxito na missão que o 
povo capixaba lhe confiou a partir de 1º de janeiro de 
2011, como Governador do Estado.

Exmº Sr. Ministro Vicente Leal de Araújo, repre-
sentando aqui o Superior Tribunal de Justiça do nosso 
País; SRA.  Patrícia Barros, Coordenadora-Geral de 
Política e Relações de Consumo do Ministério da Jus-
tiça; SRA.  Lúcia Bessa, Vice-Presidente da Fundação 
de Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seção Distrito Federal; funcionários do Depar-
tamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Mi-
nistério da Justiça; colaboradores desta Casa; minhas 
senhoras e meu senhores, um dos grandes avanços 
promovidos pela Constituição Federal de 1988 refere-se 
à ampliação e à consolidação dos direitos e garantias 
individuais e coletivos, insculpidos em seu art. 5º. En-
tre eles, a defesa do consumidor veio oportunamente 
expressa no inciso XXXII, com o mandamento de sua 
promoção pelo Estado brasileiro.

A atenção aos direitos do consumidor é de tal 
ordem relevante que se apresenta, também no texto 
constitucional como um dos princípios gerais da ativi-
dade econômica, especificamente no inciso V do art. 
170. Além disso, Sr. Presidente, a nova Carta inseriu 
no art. 24, inciso VIII, a responsabilidade por dano ao 
consumidor como uma das hipóteses de competência 
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legislativa concorrente entre a União, os Estados e o 
Distrito Federal.

São inserções que revelam o objetivo, o espírito 
e a doutrina constitucionalista do Estado social abarca-
dos, a partir de então, em nossa legislação infraconsti-
tucional. Assim se enquadram a Lei nº 8.078, de 1990 
– o conhecido Código de Defesa do Consumidor –, bem 
como o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 
8.069, de 1990 – e, ainda, a Lei nº 8.072, também de 
1990, que regulamentou o crime hediondo em discipli-
na ao inciso XLIII do art. 5º da Constituição. Os textos 
dessas três referências normativas do nosso ordena-
mento jurídico tive a honra de sancionar no exercício 
do mandato como Presidente da República.

Ou seja, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
Sr. Ministro Vicente Leal, o ano de 2010 marca a co-
memoração dos 20 anos de leis essenciais aos direitos 
individuais e coletivos. E, sem dúvida, o Código de Pro-
teção e Defesa do Consumidor constitui um verdadeiro 
marco legal de efeito abrangente, hoje considerado um 
dos mais modernos do mundo no que tange às relações 
de consumo nas sociedades contemporâneas. 

Oriundo dos estudos e propostas de um comis-
são especial de juristas do Ministério da Justiça, o texto 
inicial do Código – devemos ressaltar e dar o devido 
reconhecimento – foi absorvido pelo Projeto de Lei do 
Senado nº 97, de 1989, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, que à época já se encontrava sob revisão 
da Câmara dos Deputados.

Do mesmo modo, devemos também emprestar as 
justas homenagens aos membros daquela comissão 
de juristas, presidida pela Drª Ada Pellegrini Grinover e 
composta pelos Drs. Antônio Herman de Vasconcellos 
e Benjamim, Daniel Roberto Fink, José Geraldo Bri-
to Filomeno, Kazuo Watanabe, Nelson Nery Júnior e 
Zelmo Denari.

Por ocasião da maioridade dessa e de outras 
destacadas leis, como a Lei nº 8.112, de 1990, relativa 
ao Regime Jurídico Único dos servidores federais, tive 
a oportunidade, em 2008, daqui mesmo desta tribuna, 
de me referir à importância do Código de Defesa de 
Consumidor, ressaltando que:

Seja na esfera civil, seja na seara admi-
nistrativa, ou ainda no campo do direito penal, 
o Código definiu as responsabilidades e os me-
canismos para reparação de danos causados 
nas transações comerciais, determinou o mo-
delo para o poder público atuar nas relações 
de consumo e previu novos tipos de crime, 
com as respectivas penalidades.

E complementei:

De tão importante, o Código de Defesa 
do Consumidor talvez seja o documento legal 
mais conhecido pelo grande público, das donas 
de casa aos proprietários de estabelecimen-
tos comerciais, inclusive os mais populares. 
Eis o exemplo de uma lei que foi capaz de 
proporcionar o ajuste necessário entre o de-
senvolvimento da sociedade capitalista, com 
todo seu corolário de trocas econômicas, e a 
decorrente necessidade de proteger a parte 
mais fraca nas relações desiguais. Note-se 
que sua abrangência deriva da adoção de 
princípios, evitando-se a tentação de mape-
ar toda e qualquer ocorrência material, o que 
certamente resultaria em fracasso.

Um dos principais dispositivos da lei é o art. 6º, 
que estabelece os direitos básicos do consumidor; e 
aqui cabe, resumidamente, enumerá-los: (1) a proteção 
da vida, da saúde e da segurança; (2) a educação para 
o consumo; (3) a liberdade de escolha de produtos e 
serviços; (4) a informação; (5) a proteção contra a pu-
blicidade enganosa e abusiva; (6) a proteção contratual; 
(7) a devida indenização; (8) o acesso à Justiça; (9) a 
facilitação da defesa dos seus direitos; e, por fim, (10) 
a qualidade dos serviços públicos.

Outro relevante ponto do Código de Defesa do 
Consumidor foi o de estabelecer, para a chamada ‘rela-
ção de consumo’, uma de suas premissas essenciais, 
quais sejam, os conceitos legais voltados para palavras 
como “consumidor”, “fornecedor”, “produto” e “serviço”, 
clarificando ainda mais o papel e a definição de cada 
ator e instrumento daquela relação.

Segundo artigo das Drªs Lisa Gunn e Marilena 
Lazzarini, ambas dirigentes do IDEC – Instituto Brasi-
leiro de Defesa do Consumidor, depois de 20 anos:

Os princípios declarados no Código con-
tinuam plenamente válidos e suficientes para 
proteger o consumidor. Contudo, se a lei está à 
prova do tempo na teoria, a prática requer forte 
atuação para impedir retrocessos, consolidar 
os direitos já alcançados e avançar de forma 
significativa na resolução dos conflitos.

Além disso, alertam as autoras: 

Diversos setores empresariais precisam 
reler o código e corrigir políticas e práticas, 
que até agora têm sido inadequadas ou insu-
ficientes, como demonstram as reclamações 
nos Procons e outros canais. As empresas 
precisam ser eficazes na prevenção e resolu-
ção dos conflitos.

E concluem de forma direta:
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Passadas duas décadas da criação do 
CDC, a avaliação (...) é a certeza de que o Có-
digo é uma ferramenta fundamental, prática e 
educativa para o exercício cotidiano de luta por 
direitos e para a construção da cidadania.

Assim, apesar de algumas reações à lei desde 
o início de sua vigência, por parte de segmentos que 
tentaram escapar de seu alcance, o Código acabou 
por solidificar-se no entendimento da população. Tan-
to é que vem sendo aperfeiçoado, ao longo das duas 
décadas, para não só acompanhar as novas deman-
das da sociedade e suas relações de consumo, como 
também para se adaptar à economia mundial cada 
vez mais complexa e também à crescente evolução 
tecnológica, como, por exemplo, o comércio eletrôni-
co e os vários serviços do setor de telecomunicações, 
providência esta já adotada na Comissão de Direito do 
Consumidor e Meio Ambiente, presidida pelo Senador 
Renato Casagrande.

Para tanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
é essencial que nós, legisladores, juntamente com as 
diversas instituições públicas e privadas responsáveis 
pela fiscalização e aplicação da lei, estejamos atentos 
para mantê-la viva, atualizada e, mais ainda, assimi-
lada de vez na consciência e na prática de todos os 
consumidores e fornecedores brasileiros.

Por tudo isso e parabenizando pela iniciativa do 
Senador Renato Casagrande, expresso aqui o meu 
contentamento em participar desta sessão especial 
destinada a celebrar os vinte anos do Código de De-
fesa do Consumidor, que tive a honra e a satisfação 
de sancionar em cumprimento às reais aspirações de 
nossa sociedade.

Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr. 
Ministro Vicente Leal, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Sena-
dor Renato Casagrande; agradecendo a oportunidade 
de me estender além do tempo previsto.

Muito obrigado, Senador Presidente Mão San-
ta.

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

É com grande satisfação que registro a presença, no 
plenário do Senado, dos alunos do Curso de Direito 
da Faculdade Anhanguera, São Paulo.

(Palmas.)
Nesta festividade, comemoramos o vigésimo 

aniversário de vigência do Código de Defesa do Con-
sumidor, cujo Presidente dessa Comissão, mostrando 
a sua competência e a sua dedicação, premia o Bra-
sil com o conhecimento desta grande conquista que 
nasceu aqui.

Aqui está o pessoal do Direito, e este é o lugar 
mesmo. Aqui está o Rui Barbosa, símbolo maior do Di-

reito no nosso País – e vítima também. A democracia 
é complicada; sempre foi. O Rui Barbosa teve que sair 
daqui, perseguido pelo Presidente Marechal Floriano 
Peixoto, o Marechal de Ferro; foi para Buenos Aires, 
passou dois anos na Inglaterra – graças a isso, a nossa 
democracia dá saltos largos, graças à diversidade – e 
lá ele viu nascer a democracia monárquica bicameral; 
lá ele viu, nos Estados Unidos, filhote da Inglaterra, 
nascer uma democracia bicameral, presidencial. Trouxe 
tudo isso para cá, ainda que perseguido.

Queremos saudá-los. Vocês divinizam a Justiça. 
A Justiça é uma inspiração divina. Deus entregou as 
leis ao líder que Ele ungiu. E o filho de Deus foi à mon-
tanha e disse “Bem-aventurados os que têm fome e 
sede de justiça”. E o Montaigne disse que é o pão de 
que mais a humanidade precisa.

E, aqui do meu lado, à direita, está o Dr. Vicente 
Leal, homem do Piauí, de quem nos orgulhamos. Ele 
serviu à Justiça, e eu me lembro, e para vocês eu quero 
dizer... O Senado só tem significado se os Senadores 
forem os pais da Pátria. Então, eu aprendi com ele e 
li muito, Eduardo Suplicy, Montesquieu. Montesquieu 
repartiu o poder. A democracia tem divisão de poder 
e alternância de poder. Mas viu que é complicado e 
depois escreveu em vinte volumes O Espírito das Leis 
(L’esprit des lois).

Mas eu vi uma palestra deste homem aqui, que se 
iguala a Evandro Lins e Silva, um dos melhores juristas 
do nosso País, e que nasceu no Piauí, dizendo o que 
é o espírito da lei. Quer dizer, o Montesquieu escreveu 
em 20 livros, e este homem... Um quadro que eu passo 
aos estudantes de Direito, aos brasileiros e ao Brasil. 
Eu sempre disse: o espírito da lei. E lá, no Piauí, há, 
no semiárido, naquela região, aqueles que tinham o 
hábito de se alimentar de tatu – pessoas famintas, na 
seca, na dificuldade. E ele explica que o espírito da lei 
é o seguinte: se eu sair daqui com o Presidente Fer-
nando Collor e Vicente Leal e convidarmos Eduardo 
Suplicy para comer um tatu ali, nós devemos ser pu-
nidos porque a gente podia comer outra coisa. Mas, 
lá na seca, no semiárido, seca mesmo braba, sem ne-
nhuma alimentação, um pai de família matar um tatu 
para alimentar sua esposa e sua família é diferente. 
Esse é o espírito da lei. São duas coisas.

Então é isso o que queremos.
Eu entendo que o mais bonito da democracia é 

quando nós levarmos a justiça social; é mais do que a 
ajuda social. Ajuda tem que ter uma caridade, mas a 
justiça social, esta é que levará à grandeza do Brasil.

Convidamos agora para usar da palavra o Sena-
dor Roberto Cavalcanti, que está inscrito.

V. Exª está inscrito. 

293ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49832 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010

Agora é o Senador Roberto Cavalcanti; em se-
guida, João Faustino e, depois, Eduardo Suplicy. Os 
últimos serão os primeiros.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Permita-me.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem, Sem revisão do orador.) – Presidente, eu gosta-
ria de registrar que está visitando o Senado Federal o 
Sr. Zane Dangor, aqui a meu lado, que é um dos prin-
cipais conselheiros da Ministra Bathabile Dlamini, da 
África do Sul, ministra da área de assistência social, e 
também o Primeiro-Secretário da Embaixada da África 
do Sul, Simon Marobe, pois ambos estiveram aqui para 
participar do simpósio internacional que o Ministério 
do Desenvolvimento Social organizou nesses últimos 
dois dias. E lá ele fez uma exposição sobre os avanços 
dos programas de transferência de renda na África do 
Sul. É um dos entusiastas da coalizão na África do Sul 
para a instituição de uma renda básica de cidadania 
e acompanha de perto os passos na direção de uma 
renda básica incondicional.

Era o registro que gostaria de fazer, Sr. Presi-
dente.

Muito obrigado a V. Sªs pela visita.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Nós 

queremos nos somar às palavras de Eduardo Suplicy, 
saudando as personalidades de África do Sul.

Eu me lembro da Cidade do Cabo e de Chris-
tiaan Barnard. Eu convivi com Christiaan Barnard, ci-
rurgião que fez o primeiro transplante cardíaco. Con-
vivemos, e fui seu amigo pessoal. Ele veio ao Brasil 
dar suas palavras, na era Zerbini. Jatene veio depois. 
Eu era médico residente. Então, ele veio dar um cur-
so no Hospital do Servidor do Estado. Eu acompanhei 
Christiaan Barnard, quando médico residente; depois 
teve a comemoração no Canecão, e eu fui designado 
a acompanhá-lo e a ficar com ele.

Aquela figura extraordinária, mostrando a grande-
za da África do Sul, o cirurgião Christiaan Barnard foi o 
primeiro a fazer transplante cardiovascular. E o Brasil 
avançou muito com suas palestras no Hospital Servidor 
do Estado. Aí, surgiu Euclides Zerbini. Hoje, nosso País 
também continua, vamos dizer, aquela criatividade ci-
rúrgica do grande homem, cirurgião Christiaan Barnard, 
da Cidade do Cabo, da África do Sul. Então, isso, eu, 
que sou médico, o faço com muita emoção. A África do 
Sul e todo o mundo têm de se curvar a ele. E, agora, o 
Brasil presta esta homenagem aos senhores.

Com a palavra o nosso Roberto Cavalcanti, que 
representa o Estado da Paraíba.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Cumprimento o Sr. Presidente, Senador Mão Santa; 
cumprimento o Senador, ex-Presidente da República, 
Fernando Collor de Mello, Presidente da Comissão de 
Infraestrutura do Senado Federal, responsável por essa 
lei ter sido sancionada e, principalmente, Sr. Presidente, 
pelos vetos – a coragem, muitas vezes, de fazer com 
que um projeto seja sancionado não sendo precedido 
de uma análise mais consubstanciada. Porém V. Exª, 
à época, dava a demonstração da competência, da 
lucidez, do bom assessoramento, fazendo com que, 
inclusive, alguns vetos constassem do ato ao sancionar 
este projeto, no qual o Brasil fez com que houvesse 
uma lei, que, 20 anos após, estivesse cada vez mais 
pujante, demonstrando que se acostou aos interesses 
do nosso País; Exmº Sr. Vicente Leal de Araújo, Minis-
tro do Superior Tribunal de Justiça; Exmº Sr. Advogado 
Carlos Aquino, meu amigo aqui presente, representando 
os advogados do Estado da Paraíba; funcionários do 
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor 
do Ministério da Justiça, minhas senhoras e meus se-
nhores, não é fácil falar sobre um tema recorrente após 
o Senador Mão Santa ter se pronunciado, em nome 
próprio e em nome do Senador José Sarney, depois 
de suceder o autor da propositura, a quem também 
saúdo, o Senador Renato Casagrande, após a Sena-
dora Marisa Serrano e o ex-Presidente da República 
Fernando Collor. Então, não é fácil abordar o mesmo 
tema. Escapei, ainda, de ter tido o Senador Eduardo 
Suplicy, que, na ordem de inscrição, deu um vacilo e, 
por isso, tive o privilégio de falar antes dele.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por iniciati-
va do ilustre Senador Renato Casagrande e de outros 
nobres colegas, a quem desejo saudar pela feliz inicia-
tiva, vamos comemorar hoje, nesta sessão, os 20 anos 
de vigência do Código de Defesa do Consumidor. 

A criação do Código de Defesa do Consumidor 
foi uma importante conquista da sociedade brasileira, 
não apenas em função de sua existência ter contribuído 
para o estabelecimento das relações comerciais mais 
justas, mas, também, por ele se constituir num impor-
tante instrumento de fomento à cidadania. Refiro-me 
ao fato de que, a partir da sua criação, os brasileiros, 
sobretudo aqueles das camadas menos favorecidas 
da população, desenvolveram melhor compreensão 
dos direitos e deveres dos cidadãos a partir das rela-
ções comerciais, desde então melhor ordenadas por 
uma legislação que passou a dar-lhes proteção justa 
e adequada.

Como se sabe, a proteção ao consumidor é uma 
preocupação antiga dos povos. O Código de Hamurabi, 
um dos mais antigos conjuntos de leis escritas conheci-
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do, datado de 1.700 a.C., já incluía regras para proteger 
os que compravam barcos, por exemplo. Os seus cons-
trutores eram obrigados a construí-los novamente em 
caso de defeito estrutural dentro do prazo de um ano. 
Esboçava-se, já então, preocupação com os prejuízos 
causados aos consumidores por maus fornecedores de 
bens ou serviços e com a necessidade de protegê-los 
contra isso. Assim, estabelecia-se como o consumidor 
deveria ser compensado e em que prazo.

No mundo ocidental, após a Segunda Guerra 
Mundial, quando surge a sociedade de massa com 
contratos e produtos padronizados, a necessidade de 
se estruturar melhor as relações comerciais e de se 
proteger o consumidor torna-se cada vez mais pre-
mente.

Nos Estados Unidos, a partir de provocações 
do ativismo de Ralph Nader, John Kennedy tomou as 
primeiras iniciativas nesse sentido. Em mensagem ao 
Congresso enviada àquela Casa em 1962, Kennedy 
identificou os pontos mais importantes dessa questão. 
Para ele, os bens e serviços colocados no mercado 
deveriam ser sadios e seguros para o uso. Deveriam 
também ser promovidos e apresentados de uma ma-
neira que permitisse ao consumidor fazer uma escolha 
satisfatória. A voz do consumidor deveria ser ouvida 
no processo de tomada de decisão governamental 
sobre o tipo, a qualidade e o preço de bens e servi-
ços colocados no mercado. Ainda segundo Kennedy, 
o consumidor deveria ter o direito de ser informado 
sobre as condições de compra e sobre os serviços e, 
principalmente, ter direito a preços justos.

A partir da iniciativa norte-americana, a Comis-
são de Direitos Humanos das Nações Unidas também 
reconheceu esses princípios em Genebra, em 1973, 
chamando-os de Direitos Fundamentais do Consu-
midor. 

Por essa mesma época, a Comunidade Europeia 
esboçava uma Política de Proteção e Informação dos 
Consumidores, dividindo seus direitos fundamentais em 
cinco categorias: proteção da saúde e da segurança; 
proteção dos interesses econômicos; reparação dos 
prejuízos; informação e educação; e representação ou 
direito de ser ouvido.

No Brasil, a defesa do consumidor começou a 
ganhar forma mais definida a partir da Constituição 
de 1988. Já no relatório da Subcomissão dos Direitos 
Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias da As-
sembleia Nacional Constituinte recomendava-se que 
os direitos do consumidor e o instrumento para a sua 
proteção deveriam constar de forma explícita no texto 
constitucional, como acabou ocorrendo.

Em seu artigo 5º, inciso XXXII, a Constituição 
incumbiu o Estado de promover a defesa do consumi-

dor, determinando no artigo 48 do Ato das Disposições 
Transitórias que o Congresso elaborasse, num prazo 
de 120 dias da data da promulgação da Constituição, 
um código de defesa do consumidor. Como a realida-
de nem sempre obedece às idealizações, demorou 
um pouco mais para que se elaborasse esse código. 
Somente em 11 de setembro de 1990 foi promulgada 
a Lei nº 8.078, estabelecendo as normas de proteção 
e defesa ao consumidor, na forma que determinava a 
Constituição Cidadã. Estava ali produzido um dos seus 
frutos mais cidadãos, como já disse antes. 

De lá para cá, as relações entre vendedores de 
produtos e serviços e consumidores nunca mais foi a 
mesma no Brasil. Comerciantes tiveram que se adap-
tar aos novos tempos, melhorando suas práticas, e 
o consumidor brasileiro passou a ter a referência e 
o amparo da lei para buscar seus direitos contra os 
recalcitrantes.

Demorou um pouco para que os governos, nas 
esferas estadual e federal, se estruturassem adequa-
damente para a proteção do consumidor. Hoje, no en-
tanto, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, 
integrado por órgãos estaduais e municipais e pelas 
entidades privadas de defesa do consumidor, cobre 
todas as Unidades da Federação. A coordenação do 
Sistema cabe ao Departamento de Proteção e Defesa 
do Consumidor, órgão da Secretaria de Direito Eco-
nômico do Ministério da Justiça, como estabelece o 
próprio Código.

Além disso, as facilidades de informação pela In-
ternet em relação ao tema da defesa do consumidor, 
na página do Ministério da Justiça e dos Procons, nos 
Estados e no Distrito Federal, representam um extra-
ordinário avanço no que diz respeito à proteção e à 
defesa do consumidor brasileiro.

Entretanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
em algumas áreas cruciais da economia, o consumidor, 
apesar dos avanços introduzidos pelo Código, continua 
inteiramente desamparado.O paradoxal é que esse 
quadro de desamparo se verifica exatamente em se-
tores que lideram as reclamações. Nesses, os cartões 
de crédito são os campeões absolutos. 

A esse propósito e no interesse do consumidor, 
proferi dezenas de discursos desta tribuna. Para se ter 
uma ideia, colecionei, em discurso anteriormente pro-
nunciado, um mosaico de notícias recolhidas ao aca-
so na grande imprensa de todo o País, um punhado 
de enfáticas manchetes que dão uma boa noção de 
como anda esse mercado. Passo a citar: “O cartão é 
o campeão de reclamações no Departamento de De-
fesa do Consumidor do Ministério da Justiça: 77% se 
referem à cobrança indevida”; “Governo alerta contra 
cobranças indevidas nos cartões de crédito”; “Dívidas 
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no cartão de crédito explodem”; “Dívida acumulada 
nos cartões é bolha prestes a estourar”; “Cartões de 
crédito lideram ações judiciais”; “Regulamentação de 
cartões é urgente”; “Comércio aguarda redução das 
tarifas dos cartões de crédito”.

Como se pode constatar, Sr. Presidente, a si-
tuação é nada mais, nada menos do que dramática. 
O Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do 
Consumidor do Ministério da Justiça (DPDC), Ricardo 
Morishita, declarou que “desde setembro de 2009, ti-
vemos um crescimento de reclamações relacionadas 
aos cartões de crédito. (...) É importante a regulamen-
tação do processo tarifário dos cartões nos mesmos 
moldes em que ocorreu com a regulamentação das 
tarifas dos bancos”. 

A regulamentação serviria para coibir alguns abu-
sos, como a duplicidade nas cobranças e cobranças 
irregulares, além da desfaçatez de cobrar simultane-
amente anuidade e taxa de administração sem atacar 
o cerne da questão: os juros estratosféricos.

O próprio DPDC tem números que assombram. 
Das reclamações registradas pelo órgão, 35% se re-
ferem a questões financeiras; e dessas, 70% estão li-
gadas à cobrança de taxas irregulares pelas empresas 
de cartões de créditos. 

Com o adiamento da intervenção do Banco Cen-
tral no conflito, afastada para 2011, os consumidores 
vão precisar de mais paciência; a desculpa agora é 
que o Ministério da Justiça aguarda nova proposta das 
empresas, uma vez que até hoje não houve referência 
às taxas cobradas no crédito rotativo, uma das maiores 
preocupações do Departamento de Proteção e Defesa 
do Consumidor. No jogo de empurra, as operadoras 
alegam que o assunto constará da regulamentação 
do Banco Central e pedem prazo para continuar com 
a farra dos cartões de créditos.

Enquanto no Brasil o quadro é de “toma que o filho 
é teu”, nos Estados Unidos, Amex, Visa e Mastercard 
são alvos das autoridades antitruste. O Departamen-
to de Justiça Americano denunciou, no dia 4 próximo 
passado, em um Tribunal de Nova York, “as regras im-
postas por American Express, Mastercard e Visa que 
limitam a capacidade dos comerciantes de reduzir o 
custo do uso dos cartões e, como consequência, os 
preços que cobram dos consumidores”.

No lado brasileiro, entendo que a grande notícia a 
ser celebrada nesta sessão, que comemora os 20 anos 
de vigência do Código de Defesa do Consumidor, é que, 
na Paraíba, cansado de esperar a regulamentação, o 
consumidor Sérgio Almeida Bezerra entrou com uma 
ação revisional de contrato (nº 001.2008.011.790-4) 
contra o cartão Hipercard, conforme relatei desta tri-
buna há pouco tempo.

No dia 5 de outubro, a Quarta Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, numa decisão históri-
ca, considerou abusiva as taxas de juros cobradas nas 
faturas do Hipercard. Ao sentenciar, aquele Tribunal 
reconheceu que é inadmissível a limitação dos juros 
ao percentual de 12% a.a, e que a Lei de Usura não 
se aplica às instituições financeiras. Mas declarou a 
abusividade da cláusula contratual 6.2, que aplicava 
juros remuneratórios, que, só no período reclamado 
pelo consumidor Sérgio Almeida Bezerra, oscilavam 
entre 119,88% a 178,68% a.a.

A sentença considerou, também, a capitalização 
como configuração de cobrança de juros sobre juros, 
e garantiu o recálculo da dívida, reduzindo os juros a 
percentuais praticados no mercado de capitais nas da-
tas dos respectivos empréstimos, com compensação 
dos valores pagos a maior.

A Hipercard apelou da decisão, alegando que o 
Banco Central facultou às instituições financeiras co-
brarem a comissão de permanência do consumidor 
após o vencimento das obrigações; portanto, não ha-
veria qualquer proibição legal que impedisse a aplica-
ção cumulativa com os juros remuneratórios e multa 
contratual. 

Entretanto, Srªs e Srs. Senadores, o Relator en-
tendeu que a alegação não merecia acolhida porque, 
atualmente, vigora o sistema introduzido pelo Código 
de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do 
Consumidor admite a revisão do contrato quando, no 
curso da execução, se tornar excessivamente onero-
so para uma das partes e se vislumbra, no caso, que 
houve uma cobrança exagerada, mesmo em face de 
planilhas divulgas no site do Banco Central do Brasil.

Fechando a sentença, o Tribunal de Justiça da 
Paraíba reconhece que houve má-fé contratual e dá 
ganho de causa ao suplicante, condenando a Hipercard 
por juros abusivos, uma vez que a cobrança de juros 
sobre juros só é permitida se expressa no contrato e 
redigida com destaque.

Para finalizar, Sr. Presidente, no caso, o contrato 
não atendeu ao disposto no Código de Defesa do Con-
sumidor – que no momento estamos comemorando 20 
anos – e, dessa forma, o cliente não tinha conhecimento 
da cláusula. Logo, a Justiça da Paraíba entendeu que 
ele não estava obrigado a cumpri-la.

Sr. Presidente, a corajosa novidade introduzida 
pelo Tribunal de Justiça paraibano não deixa outra 
opção ao Governo central que não a de regulamentar 
a atuação das administradoras de cartões de crédi-
to no mais breve tempo possível, e consiste na mais 
emblemática vitória brasileira dos direitos do consu-
midor inscritos no Código cujos 20 anos de vigência 
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se comemora hoje, contra o poderosíssimo sistema 
financeiro internacional. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais do 
que um conjunto de leis, o Código de Defesa do Con-
sumidor representou um avanço que extrapola as re-
lações de consumo.

Ao longo desses anos, trabalhou incansavelmen-
te para mudar a mentalidade das pessoas no que se 
refere a direitos tutelados pelo Estado, mas que, em 
última análise, dependem da participação consciente de 
cada um de nós, o que implicou mudança de patamar 
na construção coletiva da mais difundida ferramenta 
de cidadania que hoje conhecemos. Depois dele, as 
relações de consumo jamais foram as mesmas e os 
cidadãos, transformados em consumidores esclareci-
dos, assumem orgulhosamente o papel que lhes cabe 
na fiscalização da sua aplicação.

Desse modo, Sr. Presidente, quero cumprimentar, 
por seu intermédio, a sociedade brasileira, que soube 
incorporar o Código de Defesa do Consumidor ao seu 
cotidiano, e também todos os funcionários que, com 
zelo, se dedicam a essa tarefa tão nobre de proteger o 
consumidor. É a eles e ao Código que podemos recor-
rer sempre que tivermos qualquer dos nossos direitos 
de consumidores desrespeitados.

Agradeço, Sr. Presidente, pela tolerância do pra-
zo, mas em função da importância do tema e do re-
gistro deste fato, qual seja, desta decisão do Tribunal 
de Justiça da Paraíba e da presença do Presidente 
Fernando Collor aqui na Mesa, ele, que sancionou 
esse projeto de lei, tive por obrigação me alongar um 
pouco mais.

Peço desculpas e renovo minha exaltação de 
agradecimento.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Esse foi o Senador Roberto Cavalcanti, que repre-
senta a Paraíba, um empresário de grande visão que 
aproveita esta festividade para, como Senador da Re-
pública, denunciar os altos ganhos devido aos juros, 
principalmente dos cartões de crédito.

Convidamos agora para usar da palavra o Se-
nador João Faustino, que representa o Estado do Rio 
Grande do Norte.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº Sr. 
Senador Mão Santa, que preside esta sessão do Se-
nado Federal; Exmº Sr. Senador Renato Casagrande, 
primeiro signatário a requerer esta sessão; Exmº Sr. 
Senador Fernando Collor de Mello, ex-Presidente da 
República; Exmº Sr. Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) Vicente Leal de Araújo; Srªs e Srs. Sena-
dores, o Estado de Direito é uma conquista da demo-
cracia moderna. Nele se situa não apenas a harmonia 

e a independência entre Poderes constituídos, mas, 
sobretudo, o respeito às liberdades individuais, onde 
se inserem o direito de ir e vir, o direito de expressão, 
o direito da prática religiosa, entre muitos outros que 
dão ao cidadão o direito à vida e à liberdade.

Nesse contexto, existia na estrutura legal brasileira 
um nítido processo de anomia, gerando uma desne-
cessária agressão aos direitos fundamentais próprios 
do exercício pleno da cidadania. Anomia significa au-
sência de normas. No dizer de Norberto Bobbio, filó-
sofo italiano, cientista político, “o vazio legal sempre 
conduz a profundos conflitos, onde os mais fracos e 
desprovidos de poder sempre saem perdendo”.

Hoje, comemoramos um momento em que re-
negamos um vazio legal, para se instituir uma lei que 
jamais deixará os mais fracos e sem poder à mercê da 
sua própria sorte, presa fácil dos mais poderosos.

Há vinte anos, o Congresso Nacional brasilei-
ro instituiu a lei que representa um dos documentos 
mais bens concebidos pós promulgação da Constitui-
ção Federal de 1988. Trata-se do Código de Defesa 
do Consumidor.

Esta nossa instituição denominada Congresso 
Nacional, abrigo e representação maior do Poder Le-
gislativo, tem procurado ser a caixa de ressonância da 
sociedade, a porta que se abre para os anseios popu-
lares, a Casa que consolida todos os dias a democra-
cia brasileira. As leis aqui produzidas quase sempre 
integram o ideário e os anseios do nosso povo. Aqui se 
luta para que o Estado pertença exclusiva e verdadeira-
mente à Nação e, assim sendo, possa ser aperfeiçoado 
para melhor servir ao cidadão e à cidadania.

Imaginemos o que seria a sociedade brasileira 
sem o Código de Defesa do Consumidor. Imaginemos 
quem arbitraria, nos dias atuais, os inúmeros conflitos 
a que estão submetidas as pessoas, majoritariamen-
te humildes, do nosso País. Seria como se assistís-
semos a uma partida de futebol sem árbitro, porque 
não existiriam normas e disciplina para a atuação de 
cada equipe ou de cada jogador. Aí o grande filósofo 
italiano, a que me referi, volta a merecer nossa aten-
ção quando fala que “o vazio legal sempre privilegia 
os mais fortes”.

O Código, que hoje ressaltamos, veio para for-
talecer o direito, oferecendo meios em que a justiça 
possa verdadeiramente ser consagrada.

Há vinte anos, Sr. Presidente, entrou em vigor 
esse texto que revolucionou a vida dos consumidores 
brasileiros. Em 11 de setembro de 1990, começou a 
valer o Código de Defesa do Consumidor, a primeira 
e fundamental arma dos brasileiros contra os abusos 
de empresas fornecedoras de bens de serviço. Em 
seguida, foram criados os Procons, órgãos estadu-
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ais que nasceram para mediar os questionamentos 
dos compradores e para pressionar os vendedores a 
atender ao Código. Naquela época, as maiores preo-
cupações dos consumidores incluíam a venda de ali-
mentos vencidos e de mercadorias danificadas, como 
latas amassadas ou produtos abertos. Muita coisa 
mudou desde então. E, com as antigas preocupações 
relativamente superadas, muitas novas ainda existem 
e devem ser debatidas.

Apesar dos grandes avanços na garantia dos di-
reitos e da maior conscientização dos consumidores, 
que passaram a exercer mais efetivamente sua cida-
dania, ainda há muito a fazer para regular as relações 
entre consumidor e produtor. Por isso, o aniversário 
de duas décadas desse Código vem acompanhado da 
necessidade de sua atualização. O cidadão precisa de 
um órgão forte que atue como fiscalizador, orientador, 
capacitador e mediador de conflitos, que multiplique 
por todos os Estados ações firmes para acabar com 
as fraudes e com a falta de respeito aos direitos do 
consumidor e que se defina como um centro de inte-
gração entre o cidadão e o fornecedor, o cidadão e o 
fabricante.

Se houver a adequada criação e estruturação 
dos órgãos públicos de defesa do consumidor, com 
a definição de suas atribuições e dos procedimentos 
administrativos para aplicação das multas, certamente 
haverá a efetividade das punições administrativas, o 
que, até agora, não vem acontecendo como se deseja. 
Prova disso são os inúmeros problemas que atingem 
especialmente os serviços públicos prestados, que, 
ano após ano, continuam liderando os cadastros de 
reclamações dos órgãos de defesa dos consumidores. 
Essa é a maior prova de que a tutela administrativa do 
consumidor ainda é ineficiente. Também atesta essa 
ineficiência o crescente aumento do número de ações 
judiciais individuais.

Temos de reforçar o valor do Código, propondo 
uma regra em que as punições sejam mais severas 
para aqueles que, rotineiramente, figuram como pro-
tagonistas das reclamações nos Procons.

Diante disso, não posso deixar de mencionar a 
mobilização do Senado Federal, no sentido de bus-
car esse aperfeiçoamento. As propostas nesta Casa 
resultam de um ciclo de debates e de palestras sobre 
direito do consumidor realizados pela comissão técnica 
competente em razão dos vinte anos do Código, com-
pletados em setembro. Entre os projetos que passarão 
a ter a autoria da comissão está o que dispõe sobre 
a proteção do consumidor em operações realizadas 
por meio eletrônico.

Sr. Presidente, sem me alongar, desejo aqui me 
congratular com todos os que construíram essa Lei, 

com o ex-Presidente Fernando Collor de Mello, que a 
sancionou, com os Deputados e os Senadores que, 
à época, integravam o Congresso Nacional brasileiro, 
com todos os servidores que atuam nos Procons, com 
todos os que lutam para que o consumidor tenha no 
seu direito uma forma de vida digna e justa.

Era o que tinha a dizer e a registrar, Sr. Presiden-
te, agradecendo-lhe a deferência do tempo.

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

Após o brilhante pronunciamento do Senador João 
Faustino, convidamos, agora, a usar da palavra o Se-
nador Eduardo Suplicy, que representa o Estado de 
São Paulo e que é do PT.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Srªs e Srs. 
Senadores, gostaria de cumprimentar todos aqueles 
que trabalham no Departamento de Defesa do Con-
sumidor e os que são responsáveis pela coordenação 
dos trabalhos nessa área da defesa do consumidor do 
Ministério da Justiça, com todos os Procons que exis-
tem em nosso País. Sejam muito bem-vindos!

No dia 11 de setembro próximo passado, com-
pletaram-se vinte anos de vigência da Lei nº 8.078, 
conhecida como Código de Defesa do Consumidor 
(CDC). Em boa hora, os Senadores Renato Casagran-
de, José Nery, Francisco Dornelles, Magno Malta, Au-
gusto Botelho e Belini Meurer assinaram requerimento 
que deu origem a esta sessão especial.

A história da proteção do consumidor remonta ao 
ano de 1914, quando foi criada, nos Estados Unidos da 
América, a Comissão Federal de Comércio, acompa-
nhada de entidades de fiscalização da segurança dos 
produtos e serviços. Na sequência, foram criadas as 
Pequenas Cortes de Reclamação, que atendiam aos 
consumidores que se sentiam prejudicados. A ideia de 
tutela do consumidor foi consolidada por intermédio da 
mensagem do Presidente John Fitzgerald Kennedy ao 
Congresso dos Estados Unidos em 1962 na qual ele 
elencava os direitos básicos do consumidor.

Em 1985, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) editou a Resolução nº 39/248, que estabeleceu, 
no plano internacional, o princípio da vulnerabilidade 
do consumidor.

Na esteira da conscientização de que, nas rela-
ções de consumo, há um desequilíbrio entre as partes 
contratantes, com clara fragilidade da parte de quem 
realiza, por exemplo, uma compra, contrata um ser-
viço ou financia um imóvel, os constituintes de 1988 
inseriram no texto da Constituição a nova filosofia de 
proteção ao consumidor.
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Assim, a Constituição da República, dentro do Tí-
tulo dos Direitos e Garantias Fundamentais, no inciso 
XXXII, determina que “o Estado promoverá, na forma 
da lei, a defesa do consumidor”; no inciso V do art. 
170, estabelece como um dos princípios da atividade 
econômica a “defesa do consumidor”; e, no art. 48 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pres-
creve que “o Congresso Nacional, dentro de 120 dias 
da promulgação da Constituição, elaborará código de 
defesa do consumidor”.

Cumprindo a determinação do Constituinte de 
1988, foi publicada, em setembro de 1990, a Lei nº 
8.078, que dispõe sobre o Código de Proteção e De-
fesa do Consumidor (CDC).

Após vinte anos de vigência do CDC, avalio que 
o balanço que se pode fazer é altamente favorável, 
principalmente quando se enfoca a mudança de men-
talidade de nossa população, a conscientização do 
consumidor sobre seus direitos. Uma das conquistas 
mais interessantes foi permitir que abusos de empre-
sas fossem vistos como um prejuízo coletivo. Antes 
do CDC, os problemas eram tratados como questão 
individual. Dependendo do caso, usava-se o Código 
Civil, Comercial ou Penal.

Em pesquisa realizada em 2009 pela Secretaria 
de Pesquisa e Opinião Pública do Senado, constatou-
se que 46% das pessoas conheciam o Código, haviam 
recorrido a ele ou conheciam alguém que o havia usado. 
Não obstante, sabemos que alguns pontos devem ser 
aperfeiçoados. Empresas de telefonia, planos de saúde 
e bancos respondem pelo maior número de queixas de 
consumidores. Esse é o desafio que devemos enfren-
tar para aprimorar os detalhes de uma legislação que 
é considerada uma das mais avançadas sobre o tema 
no mundo, uma vez que confere uma nova dimensão 
às relações de consumo.

Ao comemorarmos os vinte anos de vigência 
do CDC, cumprimento todos que trabalharam na sua 
confecção, bem como os órgãos federais, estaduais 
e municipais que atuam efetivamente nas causas que 
envolvem as relações de consumo.

Oxalá essa conscientização conseguida com a 
implantação do CDC pudesse ser estendida para to-
dos os direitos sociais! Isso permitiria que a solidarie-
dade com os mais necessitados não fosse atribuição 
apenas de um Estado-Providência Passivo, mas res-
ponsabilidade de todas as pessoas, individualmente 
ou em conjunto.

Meus cumprimentos a todos que trabalham na 
defesa dos interesses dos consumidores e, portanto, 
da população brasileira!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Senador Renan, nós estamos em uma sessão de 
comemoração dos 20 anos de vigência do Código de 
Defesa do Consumidor. Indagamos se V. Exª deseja 
usar da palavra...

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Fora 
do microfone.) – Estou inscrito, estou inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª está inscrito. 

V. Exª pode usar da tribuna pelo tempo que achar 
conveniente, com os nossos cumprimentos pela sa-
bedoria do bravo povo de Alagoas de reconduzi-lo ao 
Senado da República.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Srªs Senadoras e 
Srs. Senadores, é com muita honra que venho, hoje, a 
esta tribuna para saudar os 20 anos do nosso Código 
de Defesa do Consumidor. Tenho, senhoras e senhores, 
essa satisfação porque me identifico profundamente 
com esse Código, que é, já disse muito isto e queria 
repetir, um dos mais modernos do planeta.

Minha estreita proximidade, Sr. Presidente, vem 
exatamente do produtivo período no qual tive a honra 
de ocupar o Ministério da Justiça. Foi lá, na Esplana-
da, que tive a oportunidade de robustecer e de aju-
dar a tirar do papel esse Código, que revolucionou as 
relações de consumo e passou, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a defender a parte mais frágil e sempre 
lesada: o consumidor. 

Naquele momento, o Código já existia. Acaba-
ra de ser criado e aprovado no Congresso Nacional, 
sancionado pelo Presidente Fernando Collor de Mello, 
mas, Sr. Presidente, tinha muitas dificuldades. Em al-
guns aspectos mesmo, assemelhava-se a outras tantas 
leis que eram elogiadas, muito elogiadas, e que tinham 
dificuldades para sair do papel.

O Código do Consumidor, Sr. Presidente, naquele 
momento, claudicava, com poucos Procons, com Pro-
cons ainda enfraquecidos e algumas poucas entida-
des que atuavam em defesa do cidadão, em defesa 
do consumidor.

O novo Código, é importante que se diga, carecia 
exatamente de um dínamo institucional, de uma força 
política para se afirmar e se fazer respeitado em todos 
os quadrantes do Brasil. 

Naquela oportunidade, Senador Mão Santa, tive 
a honra de ser indicado pelo meu partido, o PMDB, 
para dirigir o Ministério da Justiça, posto que já fora 
ocupado por respeitáveis juristas brasileiros. 

As atribuições do Ministério eram tão díspares e 
complexas que geraram a famosa frase do meu an-
tecessor, Ministro Nelson Jobim, de que a Pasta era 

299ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49838 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010

tão complexa que cuidava da “tanga e da toga”. Isso 
porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, além dos 
intrincados temas jurídicos, a Pasta, o Ministério da 
Justiça cuidava também da Funai. A Funai, portanto, 
era, Senador João Faustino, responsabilidade do Mi-
nistério da Justiça.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, essa complexi-
dade de atribuições, pude depois descobrir, ia além, ia 
muito além. Estavam lá também o Cade, o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica, atuando no equi-
líbrio do mercado, e duas secretarias muito relevantes 
institucionalmente: a Secretaria de Direito Econômico, 
SDE, e o Departamento de Proteção e Defesa do Con-
sumidor, o famoso DPDC. 

Ao falar do DPDC, quero, Sr. Presidente, regis-
trar a presença de todos que estão representando o 
departamento, aquele querido departamento, aqui, 
nesta sessão em que nós homenageamos os 20 anos 
do Código de Defesa do Consumidor. 

Ambas as secretarias tinham responsabilidades 
muito além de suas tímidas estruturas físicas e funcio-
nais. Eu não sei, hoje, exatamente como essas estrutu-
ras estão, mas, na época em que eu estive no Ministério 
da Justiça, eram tímidas as nossas estruturas. 

Como um exército de Brancaleone, passamos 
a atuar no mercado das relações de consumo e, gra-
ças à postura do Ministério da Justiça, graças a esse 
suporte público, o Código de Defesa do Consumidor 
pegou. Ele virou uma lei respeitada em todo o Brasil e 
trouxe civilidade às relações de consumo.

Lembro-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
como se fosse ontem, do voluntarismo e abnegação 
dos servidores – o Zé Humberto, o Edson, o Dr. Rui 
Coutinho –, da luta dessas pessoas para levar a efeito 
as decisões do Ministério da Justiça. Muitas delas, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, foram rumorosas. Muitas 
delas, motivos de debates na televisão, jornais e rodas 
de conversas em todo o Brasil.

A primeira delas, respeitada ainda hoje, acabou 
com uma farra – e me permitam citá-la aqui, neste 
momento em que comemoramos os 20 anos do Có-
digo de Defesa do Consumidor – desrespeitosa pela 
qual as administradoras de cartão de crédito enviavam 
cartões não solicitados aos consumidores e por eles, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, passavam a cobrar 
anualidade.

Isso era uma coisa muito presente na vida dos 
brasileiros, que pagavam também preços altíssimos 
por isso. Lá no Ministério da Justiça, a partir do Código 
de Defesa do Consumidor, tivemos condições de defi-
nitivamente acabar com essa farra, com essa prática 
desleal. Aliás, Sr. Presidente, essa prática desleal aca-
bou com as sucessivas punições a todas as bandeiras 

que despachavam cartões de crédito sem a anuência 
do consumidor. As próprias administradoras, depois, 
acabaram concordando que a prática era, sim, uma 
prática abusiva. 

Posteriormente, permitam-me também relembrar, 
a batalha dos preços nos produtos nos supermerca-
dos. O Brasil inteiro ouviu falar muito disso. O Código, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, exigia – e ainda 
exige – que o preço fosse colocado no produto e não 
apenas nas gôndolas, como era praxe, ou no código de 
barras mesmo. Não era, Sr. Presidente, um capricho, 
era uma exigência legal, e ninguém obviamente era 
contra o código de barras, que agilizava procedimentos 
comerciais. Argumentávamos então, na oportunidade, 
que o código de barras deveria conviver harmonica-
mente com o preço do produto. 

Enquanto, Sr. Presidente, estivéssemos à fren-
te do Ministério da Justiça, a determinação legal foi 
acatada. Enquanto estivemos no Ministério, o Depar-
tamento de Defesa do Consumidor fez valer mesmo 
essa determinação do Ministério e, até o momento em 
que estivemos lá, essa decisão foi acatada. 

Mas o Código de Defesa do Consumidor não é 
um instrumento que estimula e gera o conflito entre 
consumidores e fornecedores. Ao contrário, Senador 
Mão Santa. A toda iminência de um ruído nessa rela-
ção, o Código oferece alternativa civilizada do acordo. 
E foi através dos famosos termos de ajustamento de 
conduta que evitamos muitos e muitos conflitos e mi-
lhares de ações judiciais que podiam estar atulhando 
a Justiça ainda hoje.

Recordo-me bem, e novamente permitam-me 
citar dois exemplos. Na crise cambial de 2008, os se-
nhores se recordam, quando o dólar explodiu, muitos 
consumidores, muitos mesmo, perderam as condições 
de honrar as prestações de automóveis indexadas à 
moeda norte-americana. Muitos. As prestações passa-
ram a não caber no bolso das pessoas em função da 
crise cambial de 2008, Senador Delcídio Amaral. As 
financeiras de leasing não tinham nenhum interesse em 
retomar tamanha quantidade de veículos financiados 
de eventuais inadimplentes. Quer dizer, o desequilíbrio 
cambial de 2008 proporcionou aos consumidores uma 
prestação de leasing maior do que os seus salários 
podiam pagar, e as financeiras não tinham como acei-
tar, em função desse não pagamento, a devolução dos 
automóveis financiados pelo leasing. 

Era um impasse, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores. Sem dúvida, um grande impasse. 

Mas, através de um termo de ajustamento de 
conduta, os contratos foram todos, sem exceção, to-
dos, esticados, de modo a permitir que as pessoas, 
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com os seus salários, pudessem pagar as prestações 
daqueles financiamentos.

Sentamo-nos à mesma mesa – financeiras, ban-
cos de montadoras –, e, dessa forma, os compradores 
puderam honrar os pagamentos num prazo mais longo, 
e se evitou um trauma econômico no Brasil.

O mesmo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, ocorreu com os fabricantes que vendiam lâmpa-
das inadequadas para a voltagem da rede brasileira, 
que diminuíam – e muitos se recordam disso – a vida 
útil das lâmpadas. Foi celebrado, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, um termo de ajustamento de con-
duta e o problema foi solucionado sem a necessidade 
de litígio.

Vou ater-me apenas a estes dois episódios mais 
rumorosos para não cansar, tamanha, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, a minha dedicação e atenção 
para com o Código de Defesa do Consumidor.

Quando os temas de cidadania entraram no co-
tidiano dos brasileiros, não foram poucos aqueles que 
sugeriram ampliar o nome da Pasta para Ministério 
da Justiça e da Cidadania, em função do papel que 
o Ministério estava cumprindo com relação à defesa 
do consumidor.

Tenho, Sr. Presidente e Srªs e Srs. Senadores, 
em relação àquele período, a serena sensação do 
dever cumprido.

Foi, sem dúvida, um dos grandes momentos do 
Ministério da Justiça e da cidadania brasileira. Deve-
mos isto, como já disse, ao Código Brasileiro de De-
fesa do Consumidor que, nunca é demasiado repetir, 
foi concebido, elaborado e votado pelo Congresso Na-
cional e sancionado pelo Presidente Fernando Collor 
de Melo. 

O Código do Consumidor é uma das melhores 
legislações mundiais sobre o tema e, com certeza, 
vai perdurar com o respeito conquistado ao longo dos 
anos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 

Srs. Senadores Flexa Ribeiro e Valdir Raupp enviaram 
discursos à Mesa que serão publicados na forma do 
disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB –PA. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ao comemorar estes 20 anos de vigência 
do Código de Defesa do Consumidor, somos levados 
a uma reflexão sobre o significado desta lei para todos 
nós, brasileiros.

O Código de Defesa do Consumidor é uma des-
sas leis que tem ampla eficiência social, ou, para usar 
uma expressão mais corrente, foi uma lei que pegou. 

A maior parte dos brasileiros já fez uso da lei ou co-
nhece alguém que já o tenha feito. 

Isso é muito bom. É um exemplo, acima de qual-
quer outra coisa, de cidadania, ou, melhor dizendo, 
de construção da cidadania no Brasil, esse longo pro-
cesso em que as pessoas vão lentamente ganhando 
consciência que são sujeitos possuidores de um rol 
de direitos e garantias.

Isso pode parecer um pouco óbvio, particular-
mente porque se fala em direitos humanos, garantias 
e direitos do cidadão desde a Revolução Francesa. No 
entanto, é sempre preciso frisar que esse processo se 
deu no Brasil de maneira bastante tardia e não é exa-
gero afirmar que ainda se encontra inconcluso.

É sempre bom lembrar que esse processo de 
construção da cidadania no Brasil teve um momento 
importante com a Constituição Brasileira de 1988, não 
por acaso batizada pelo saudoso Ulysses Guimarães 
de “Constituição Cidadã”, ou seja, finalmente, depois 
de mais de 160 anos de independência e quase 100 
de República, teríamos, enfim, concluído um processo 
de estabelecimento de uma Carta Constitucional capaz 
de incluir política, econômica e socialmente todos os 
estratos de nossa sociedade.

Um dos comandos da nossa Constituição Cidadã 
foi, pois, que o Estado deveria promover, na forma da 
lei, a defesa do consumidor. 

Esse comando não passou despercebido aos 
olhos do Congresso. E aqui devo frisar que a transfor-
mação desse comando em realidade se deveu muito 
ao trabalho do meu partido – o PSDB – por meio do 
então deputado federal Geraldo Alckmin, hoje gover-
nador eleito do Estado de São Paulo. 

O então deputado foi o autor do projeto de lei 
que resultou no Código de Defesa do Consumidor. E 
mais: o projeto só foi considerado um dos mais bem 
elaborados do mundo porque resultou de um esforço 
hercúleo, em que os parlamentares procuraram ouvir 
especialistas, a sociedade e buscar conhecer o que 
diversos outros países haviam produzido em termos 
de legislação de defesa do consumidor.

O resultado foi uma pequena revolução na vida de 
todos os brasileiros, em que todos puderam caminhar 
na direção de se tornarem mais cidadãos.

O Código foi revolucionário porque foi capaz 
de compreender que o Brasil havia mudado. Não era 
mais possível aceitar que as leis civis e penais fossem 
adequadas para tratar de resolver conflitos que envol-
vessem o consumo. Não era mais possível, também, 
aceitar que consumidores nos países desenvolvidos 
tivessem seus direitos preservados enquanto aqui eram 
maltratados e desrespeitados.
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Por isso, o brasileiro, na concepção do Código, 
é alguém merecedor dos mesmíssimos direitos e ga-
rantias que usufruem os europeus, americanos ou 
japoneses.

Essa transformação passou, pois, pela mudan-
ça no entendimento de como o cidadão deveria ser 
tratado. A partir de então, passou-se a compreender 
que o consumidor deveria ter direitos, e um desses 
direitos era o reconhecimento de sua vulnerabilidade 
diante do vendedor.

O consumidor é, por natureza, um não-especia-
lista. Compra diversos produtos necessários e funda-
mentais para a sua vida, mas não tem o conhecimento 
sobre como são produzidos comida, roupa, remédios 
etc.

De um lado, pois, reconheceu-se essa vulnera-
bilidade do consumidor, que deve, assim, receber tra-
tamento diferenciado. 

De outro lado, o princípio da boa-fé das relações 
entre vendedores e consumidores foi reforçado. Não 
era mais possível aceitar que subterfúgios, pequenas 
malandragens, pequenos expedientes fossem utiliza-
dos para lesar o consumidor. A partir da vigência do 
Código, o vendedor deveria ser leal em suas atitudes, 
informando e sendo transparente, a fim de que o con-
sumidor pudesse comprar sem medo de estar levando 
algo distinto daquilo que desejava comprar.

Mas tão importante quanto esses novos princípios 
e novas determinações do Código foi o estabelecimento 
de uma estrutura dentro do poder executivo que pu-
desse servir como um meio pelo qual o cidadão seria 
capaz de dar vazão aos seus reclamos. A incipiente 
estrutura de defesa do consumidor foi reforçada e, pelo 
País afora, se espalharam milhares de Procons, órgãos 
de defesa do consumidor que procuram cumprir com 
eficiência a missão que lhes foi dada.

Se muito foi feito nessa jornada pela construção 
dos direitos do consumidor – tendo conseguido, como 
resultado, torná-lo mais cidadão –, não podemos deixar 
de observar que essa comemoração de vinte anos do 
Código nos traz muitos desafios.

Um deles diz respeito ao contínuo desrespeito 
que determinados setores empresariais continuam a 
ter pelo consumidor. As empresas de telefonia e os 
bancos, de um modo geral, por exemplo, têm dificul-
tado o relacionamento com o consumidor. 

Outro problema é o aparecimento de novas tec-
nologias. O comércio eletrônico, por exemplo, é um 
desafio nas relações de consumo. Além disso, outro 
benefício da modernidade, os centros de atendimento 
pelo telefone, são constante fonte de dores de cabeça 
para o consumidor. Esses são dois tipos de questão 

que merecem mais atenção por parte do Legislativo, 
Executivo e Judiciário.

Por fim, parece-me que o Estado, cujo princípio 
da eficiência da Administração Pública foi inserido na 
Constituição durante o governo do Presidente Fer-
nando Henrique, deve melhorar o seu atendimento 
ao cidadão. Não é mais aceitável a precariedade do 
sistema de saúde ou educação. Não são mais aceitá-
veis as longas filas em postos de atendimento. Não é 
mais aceitável, enfim, que o desrespeito seja a regra 
no atendimento do cidadão.

Concluo este breve pronunciamento com a con-
vicção de que o Código tem cumprido sua missão. Se 
nos tornamos, nos últimos 20 anos, uma sociedade 
mais justa, mais correta, mais desenvolvida, isso se 
deve, em parte, às inovações e à conquista da cida-
dania trazidas pelo Código.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o processo de redemocratização vivido 
por nosso País na década de 1980 foi marcado, como 
não poderia deixar de ser, pela vigorosa retomada da 
consciência de cidadania. Ao reivindicar e reconquistar, 
paulatinamente, o direito de definir os destinos políticos 
da Nação, os brasileiros foram, num movimento simul-
tâneo, adquirindo uma percepção cada vez mais nítida 
de sua dimensão como cidadãos, titulares de direitos 
e de deveres na vida em sociedade.

A Carta Constitucional de 1988 – resultado direto 
e mais sublime desse processo, estatuto síntese da 
Nação reconstituída sob a égide do Estado democrá-
tico de direito – trouxe em si, obviamente, essa marca 
característica do fortalecimento e da ampliação do con-
ceito de cidadania, consagrando princípios que alar-
gavam essa noção para muito além do campo político, 
estendendo-a aos âmbitos da saúde, da educação, da 
segurança pública e muitos outros; inclusive aquele das 
relações de consumo. Assim, um dos comandos da 
Carta – não por acaso cognominada de Constituição 
Cidadã – é que o Estado deverá promover, na forma 
da lei, a defesa do consumidor.

Com efeito, o advento e a consolidação daquilo 
que se convencionou chamar sociedade de consu-
mo fez surgir, em nível global, a percepção de que 
determinados direitos, embora não sendo públicos, 
tampouco são exclusivamente privados, pois afetam 
igualmente a amplos setores da coletividade. Nascia, 
assim, a noção dos direitos difusos e coletivos, cuja 
tutela compete, tal como no caso dos direitos públicos, 
aos órgãos do Estado.
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A gradual formação de certo consenso acerca 
dos direitos dos consumidores levou a seu expresso 
reconhecimento pela Organização das Nações Uni-
das (ONU), por meio da Resolução nº 39/248, de 16 
de abril de 1985, na forma de “diretrizes gerais para a 
proteção do consumidor”.

Nesse mesmo ano, no Brasil, o então Presidente 
da República José Sarney editou o Decreto nº 91.469, 
criando o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor 
(CNDC), providência que colocou a questão dos direitos 
do consumidor em evidência na pauta nacional.

O novo órgão influenciou decisivamente para 
que o tema fosse incluído na Constituição de 1988. 
Igualmente importante, o CNDC instituiu uma comis-
são de juristas incumbida de elaborar um anteprojeto 
de Código de Defesa do Consumidor. Desse trabalho, 
resultou, afinal, o projeto de lei que – discutido, aperfei-
çoado e votado no Congresso Nacional, e sancionado 
pelo Presidente da República – viria a se converter na 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código 
cujo aniversário hoje comemoramos e que tantos e 
tão importantes benefícios tem assegurado aos con-
sumidores brasileiros.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a promul-
gação do Código de Defesa do Consumidor constituiu, 
indiscutivelmente, um extraordinário marco no desenvol-
vimento das relações entre os fornecedores de produtos 
e de serviços e o público consumidor brasileiro. Mais 
do que isso, representou um marco de inquestionável 
importância no ordenamento jurídico nacional.

Trata-se, por certo, de um dos mais importantes 
e modernos diplomas legais em vigor no nosso País. 
Com seu advento, o Brasil tornou-se uma referência 
para países de todo o mundo no que concerne à legis-
lação de tutela aos direitos do consumidor.

Não à toa, o Código de Defesa do Consumidor 
é uma das peças legislativas de mais amplo conhe-
cimento no seio de nossa população. Está presente 
no cotidiano dos brasileiros, que sabem poder contar 
com o respaldo de seus preceitos para não serem lu-
dibriados ou lesados ao contratarem a aquisição de 
mercadorias ou de serviços.

A criação de instrumentos legais de defesa do 
consumidor deriva do reconhecimento de sua situação 
de vulnerabilidade nas relações que estabelece com os 
fornecedores. A já mencionada Resolução nº 39/248 
da ONU declara que os consumidores encontram-se, 
nessas relações, em situação de desequilíbrio em ter-
mos de poder econômico e de nível de informação. O 
próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 
4º, inciso I, determina que a política nacional do setor 
deve reconhecer “a vulnerabilidade do consumidor no 
mercado de consumo”.

É somente com as garantias previstas em lei, por-
tanto, que se pode restabelecer o equilíbrio nas relações 
de consumo. Com o advento do Código de Defesa do 
Consumidor, restou reforçado o princípio da boa-fé nas 
relações entre vendedores e compradores. Fecharam-
se as lacunas para os ardis até então freqüentemente 
utilizados pelos fornecedores para obterem vantagem 
econômica em face dos consumidores. Impôs-se ao 
vendedor o dever de lealdade, cumprindo a ele ser 
transparente nas negociações e fornecer informações 
fidedignas sobre as mercadorias e os serviços que ofe-
rece ao público, de modo a permitir ao seu cliente uma 
decisão de compra consciente e informada.

Srªs e Srs. Senadores, o transcurso do vigésimo 
aniversário da promulgação da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumi-
dor, que entrou em vigor seis meses mais tarde, em 
11 de março de 1991, deve, por certo, ser saudado por 
todos aqueles que sempre almejaram um Brasil mais 
justo, onde todas as pessoas tenham os seus direitos 
plenamente respeitados.

Esse que é um dos instrumentos mais progres-
sistas, em todo o mundo, na defesa dos interesses 
do consumidor vem, há vinte anos, beneficiando di-
retamente os milhões de brasileiros que freqüentam 
o mercado e dão vida à economia. Desde sua entra-
da em vigor, as relações de consumo, quase sempre 
desequilibradas em desfavor do cidadão, passaram a 
ser regidas de forma mais equânime, permitindo que 
avançássemos no sentido da necessária superação das 
fragilidades que normalmente subjugavam o cidadão 
ao poder das empresas, fossem elas de pequeno ou 
de grande porte.

Nessa medida, o advento do Código de Defesa 
do Consumidor constitui um dos marcos mais signifi-
cativos na trajetória de afirmação e de fortalecimento 
da cidadania em nosso País.

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

A Presidência agradece às personalidades que nos 
honraram com o seu comparecimento.

Suspendemos a sessão por cinco minutos para 
os cumprimentos.

(Suspensa às 16 horas e 16 minutos; a 
sessão é reaberta às 16 horas e 35 minutos, 
sob a Presidência do Senador José Sarney, 
Presidente.)

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

Sobre a mesa, projeto de lei que passo a ler.

É lido o seguinte:

303ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49842 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL304



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49843 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O projeto que acaba de ser lido será publicado e re-
metido à Comissão competente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 1.610 e 1.611, 
de 2010, de 9 do corrente, da Câmara dos Deputados, 

submetendo à apreciação desta Casa, nos termos do 
art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32 a Medida Provisó-
ria nº 493, de 2010, e o Projeto de Lei de Conversão 
nº 10, de 2010.

São as seguintes as matérias:
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49856 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL318



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49857 319ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49858 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL320



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49859 321ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49860 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL322



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49861 323ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49862 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL324



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49863 325ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49864 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL326



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49865 327ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49866 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL328



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49867 329ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49868 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL330



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49869 331ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49870 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL332



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49871 333ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49872 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL334



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49873 335ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49874 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL336



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49875 337ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49876 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL338



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49877 339ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49878 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL340



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49879 341ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49880 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL342



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49881 343ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49882 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL344



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49883 345ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49884 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL346



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49885 347ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49886 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL348



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49887 349ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49888 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL350



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49889 351ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49890 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL352



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49891 353ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49892 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL354



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49893 355ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49894 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL356



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49895 357ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49896 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL358



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49897 359ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49898 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL360



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49899 361ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49900 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL362



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49901 363ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49902 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL364



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49903 365ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49904 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL366



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49905 367ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49906 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL368



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49907 369ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49908 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL370



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49909 371ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49910 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL372



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49911 373ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49912 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL374



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49913 
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375ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49914 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL376



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49915 377ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49916 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL378



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49917 379ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49918 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL380



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49919 381ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49920 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL382



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49921 383ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49922 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL384



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49923 385ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49924 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL386



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49925 387ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49926 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL388



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49927 389ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49928 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL390



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49929 391ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49930 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL392



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49931 393ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49932 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL394



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49933 395ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49934 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL396



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49935 397ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49936 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL398



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49937 399ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49938 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL400



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49939 401ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49940 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL402



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49941 403ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49942 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL404



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49943 405ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49944 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL406



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49945 407ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49946 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL408



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49947 409ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49948 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL410



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49949 411ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49950 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL412



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49951 413ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49952 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL414



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49953 415ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49954 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL416



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49955 417ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49956 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL418



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49957 419ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49958 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL420



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49959 421ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49960 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL422



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49961 423ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49962 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL424



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49963 425ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49964 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL426



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49965 427ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010
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São os seguintes os ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 
45 dias para apreciação da Medida Provisória e do 
Projeto de Lei de Conversão, que acabam de ser lidos, 
já se encontra esgotado, e o de vigência esgotar-se-á 
no dia 11 de novembro.

Assim sendo, a Presidência inclui as matérias na 
pauta da presente sessão.

A Presidência designa o Senador Gilvam Borges 
Relator revisor da Medida Provisória nº 493, de 2010; 

e o Senador Delcídio Amaral Relator revisor do Projeto 
de Lei de Conversão nº 10, de 2010 (proveniente da 
Medida Provisória nº 494, de 2010).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 1.601/2010/
SGM-P, do Presidente da Câmara dos Deputados, que 
encaminha a Medida Provisória nº 492, de 2010, tendo 
em vista o término do prazo de sua vigência, em 8 de 
novembro deste ano.

É o seguinte o Ofício:

NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL430
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência da Mesa do Congresso Nacional, nos 
termos do art. 14, parágrafo único da Resolução nº 1, 
de 2002 – CN, comunicará o fato ao Senhor Presidente 
da República e fará publicar no Diário Oficial da União 
o ato declaratório de encerramento do prazo de vigên-
cia da referida Medida.

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

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

ORDEM DO DIA

Conforme o acordo de Lideranças, vamos votar 
duas Medidas Provisórias e, em seguida, algumas 
matérias em que as Lideranças entraram em acordo 
para que fossem submetidas ao Plenário.

Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 493, DE 2010

Discussão, em turno único, da Medida Provisória 
nº 493, de 2010, que altera o Anexo I da Lei nº 11.440, 
de 29 de dezembro de 2006, para modificar a divisão 
por níveis da Carreira de Diplomata; extingue cargos 
de Assistente de Chancelaria e autoriza a prorrogação 
de contratos por tempo determinado.

O Relator revisor, Senador Gilvam Borges, enca-
minhou parecer que será publicado, na forma regimen-
tal, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência e pela adequação financeira 
e orçamentária da Medida Provisória, nos termos do 
art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

É o seguinte o parecer:
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Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49971 433ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49972 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL434
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– No mérito, é favorável à medida provisória.

Em votação os pressupostos de urgência, relevân-
cia e adequação financeira e orçamentária. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir ... 
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR ) – No mé-

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

–... No mérito, desculpe, submeto à votação.
Não havendo oradores, considero aprovado.
Discussão da medida e das emendas, em turno 

único.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias, para dis-

cutir.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, primeiramente um esclarecimento. A Lide-
rança do Democratas, através do Senador Antonio Car-
los Magalhães Júnior, e nós, pelo PSDB, concordamos 
com a votação de duas medidas provisórias em razão 
da importância, relevância e urgência de uma delas, 
que trata do Fundo de Apoio aos Municípios quando 
ocorre calamidade pública. 

Nós não poderíamos, obviamente, contribuir para 
que essa medida provisória fosse arquivada amanhã 
e não vigorasse, diante, inclusive, de ameaças de ca-
lamidades que já se apresentam em alguns pontos do 
País. Portanto, estamos abrindo uma exceção no dia 
de hoje para a votação dessas medidas provisórias. 

Antes dessa medida do Fundo de Apoio aos 
Municípios quando em calamidades públicas, há uma 
outra medida provisória, e temos que deliberar sobre 
ela. É a Medida Provisória nº 493, que estamos neste 
momento discutindo, que diz respeito à modificação da 
divisão por níveis de Carreira da Diplomacia, extinguin-
do cargos de Assistente de Chancelaria e autorizando 
a prorrogação de contratos por tempo determinado. 

A Medida Provisória trata de dois temas distintos. 
Primeiro, transforma, sem aumento de despesa, qua-
renta e cinco cargos de Assistente de Chancelaria em 
oito cargos de Ministro de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata e, conseqüentemente, altera o Anexo I 
da Lei nº 11.440, de 2006, para modificar a divisão por 
níveis da Carreira de Diplomata.

A medida deixa evidenciada a manifestação do 
Governo de ampliar a representação do Brasil no ex-
terior. Nós contestamos, em alguns casos, essa am-
pliação. Consideramos, em determinados momentos, 
determinadas ampliações absolutamente prescindí-
veis, desnecessárias. 

Serão, com certeza, mais oito embaixadores que 
o Presidente Lula irá nomear. Se continuar assim, falta-
rão ilhas no Caribe para colocarmos os nossos embai-

xadores, e certamente faltarão CPMFs no Brasil para 
sustentarmos essas nossas Embaixadas. 

Segundo, autoriza a prorrogação até 31 de janei-
ro de 2011 dos contratos por tempo determinado nos 
Ministérios do Meio Ambiente, do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome e da Educação, no FNDE, 
no Ibama, no Instituto Chico Mendes e no Inep – o 
agora famoso Inep. Já a Empresa Brasil de Comuni-
cação – EBC fica autorizada a prorrogar os contratos 
até 31 de julho de 2011. 

Esta tem sido uma característica das medidas 
provisórias enviadas ao Congresso pelo Governo: um 
verdadeiro festival de itens, com penduricalhos incrí-
veis – e, aqui já se batizou até de árvore de Natal e, 
sem menosprezo ao país vizinho, de feira paraguaia. 
Exatamente em função dessa característica das me-
didas provisórias encaminhadas ao Congresso pelo 
Governo. 

Nesse aspecto, a medida provisória se complica 
de forma absoluta. A medida está prorrogando contra-
tos dos consultores do Inep. Esses contratados são 
consultores pagos por organismos internacionais a 
peso de ouro e são responsáveis pelo Enem. O mes-
mo Enem que está no noticiário, desde o último final 
de semana, com mais uma trapalhada. São esses 
consultores que terão os contratos prorrogados, para 
fazer a mesma barbeiragem, no ano que vem, com 
milhares de estudantes.

Ora, o Presidente Lula disse, no exterior, que 
o exame do Enem foi um sucesso. Imaginem se não 
tivesse sido um sucesso! Já 3.600 queixas foram pro-
tocoladas na Advocacia Pública. E o Presidente acha 
que foi um sucesso! É a estratégia da mistificação. 
É o hábito de trabalhar com o imaginário, produzin-
do ficções que se sobrepõem à realidade vivida pelo 
País. Isso não ajuda apenas a ganhar eleição, isso 
ajuda a sustentar a popularidade do governante. E, 
depois, o País paga a conta. O Enem é uma trapalha-
da. O Enem é uma lambança, que prejudica milhares 
de estudantes no País, semeando a insegurança no 
ensino nacional.

Sr. Presidente, eu até faço um apelo ao Líder do 
Governo para suprimir esse item que diz respeito à 
prorrogação, e o Governo que prorrogue de outra for-
ma, se desejar prorrogar, outros setores aqui incluídos. 
Regimentalmente, não podemos pedir destaque para 
excluir apenas o Inep, porque está no contexto. 

Então, faço esse apelo ao Líder Romero Jucá. A 
Oposição está colaborando, está contribuindo...

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

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – (...) está 
possibilitando ao Governo aprovar duas medidas pro-

435ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49974 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010

visórias. Estamos fazendo uma exceção em relação à 
rotina que estabelecemos nesta Casa, e é evidente que 
seria uma boa resposta do Senado Federal aos estu-
dantes duramente prejudicados pelas falhas verificadas 
no Enem neste ano e também no ano passado.

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

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Na próxima 
terça-feira, Sr. Presidente, vamos ouvir, na Comissão 
de Educação, espero, o Ministro Fernando Haddad 
sobre as falhas do Enem, esse impasse, a anulação 
das provas pela Justiça Federal e as consequências 
disso, as soluções propostas pelo Governo. Isso na 
terça-feira. Mas hoje já podemos dar uma resposta, 
rejeitando. A oposição, já nos entendemos, votará con-
tra a medida provisória, a menos que essa parte seja 
excluída desta medida.

Se o Líder do Governo aceitar suprimir esse 
item, essa parte da medida provisória referente à 
prorrogação dos contratos temporários que incluem o 
Inep, votaremos favoravelmente à outra parte. Se não 
houver a possibilidade dessa exclusão, se não houver 
aceitação pelo Líder do Governo para a exclusão des-
sa parte, votaremos contrariamente ao inteiro teor da 
medida provisória.

Há outro ponto, Sr. Presidente. Essa medida não 
valoriza os servidores de carreira ao privilegiar os tem-
porários, que, na verdade, não têm compromisso de 
médio e longo prazos com as instituições para as quais 
foram contratados. É uma questão de inteligência e de 
eficiência administrativa a valorização dos profissionais 
de carreira. São os servidores públicos que escrevem 
a história do serviço público nacional. Esses devem 
ser valorizados. A terceirização não é compatível com 
a consolidação de quadros eficientes, tecnicamente 
qualificados, de carreira a serviço da Administração 
Pública no País.

Por isso, Sr. Presidente, vamos aguardar, evi-
dentemente, o pronunciamento do Líder do Governo 
a respeito do pleito, mas, de antemão, informamos ao 
Plenário que a oposição votará contra essa medida 
provisória.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Para discutir, 
Sr. Presidente.

Da mesma forma que expôs o Senador Alvaro 
Dias, se essa medida provisória se restringisse aos 
quadros do Itamaraty, não teríamos nenhum tipo de 
restrição. Mas temos aqui outros penduricalhos que, 
evidentemente, não nos deixam confortáveis, inclu-
sive o Inep, responsável por mais um problema com 

o Enem. Portanto, não nos sentimos confortáveis em 
votar a favor.

Como não vai ser possível, provavelmente, ex-
cluir esse item da medida provisória, votaremos con-
trariamente. De outra parte, como é fundamental a 
votação da segunda medida provisória, que é o Fundo 
de Combate às Calamidades, uma medida provisória 
muito importante, relevante e urgente, não vamos criar 
nenhum obstáculo no sentido de pedir verificação ou 
de destacar. Mas votaremos contrariamente a essa 
medida provisória e obviamente estaremos favoráveis 
à medida subsequente.

É a posição nossa e a do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Não havendo mais oradores, vou colocar em votação 
a medida provisória, sem prejuízo das emendas.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada, com voto contrário do PSDB e do 
DEM.

Votação, em globo, das emendas de parecer 
contrário.

Em votação. (Pausa.)
Rejeitadas.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
A matéria, aprovada na sua totalidade, vai à pro-

mulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 

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

– Pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de 
solicitar que fosse incluído na pauta de votação o reque-
rimento do Senador João Vicente Claudino e de outros 
Srs. Senadores de sessão especial para reverenciar 
a memória do Senador Petrônio Portella Nunes, por 
ocasião do 30º aniversário do seu falecimento. A data 
prevista é 29 de novembro de 2010, segunda-feira.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendido após a Ordem do Dia.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, a propósito, gostaria de 
fazer um apelo a V. Exª. E esse apelo que faço não diz 
respeito aos procedimentos deste ano. Quero formular 
um apelo que vigore a partir do próximo ano. 

Longe de nós nos colocarmos contrários a ho-
menagens, especialmente como esta, homenagens 
que se justificam, que valorizam aqueles que realizam, 
aqueles que produzem, aqueles que são competentes. 
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É um estímulo àqueles que contribuem para que o País 
avance e seja cada vez melhor. Porém, não se justifica 
mais realizar sessões de homenagem na terça-feira à 
tarde, quarta-feira à tarde e quinta-feira à tarde. São 
os dias de sessões deliberativas. 

E tenho recebido de todas as formas protestos 
de cidadãos que se revoltam quando verificam que o 
Senado Federal está realizando sessões de homena-
gem em excesso e em horário de deliberação. 

Esse é um apelo que já formulei em outras opor-
tunidades, mas sei que pode constar do Regimento da 
Casa, para que essas sessões de homenagem sejam 
realizadas às segundas e sextas-feiras. Quem quiser 
prestar homenagem que preste às segundas e sextas-
feiras. Quem quiser prestar homenagem o dia inteiro 
que preste homenagem o dia inteiro na segunda e na 
sexta-feira, reservando terça, quarta e quinta-feira para 
que o Senado Federal possa produzir. 

É esse apelo que formulo a V. Exª e com objetivo 
de repassá-lo inclusive àqueles que serão responsáveis 
pela direção da Casa no próximo período.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª tem absoluta razão. Nós já estamos seguindo 
norma de não fazermos sessões solenes às terças, 
quartas e quintas-feiras e somente à Hora do Expe-
diente. A proposta de Regimento, nova, proíbe mes-
mo nesses dias a realização dessas homenagens na 
Hora do Expediente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 2:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 10, DE 2010 

(Proveniente da Medida Provisória nº 494, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 10, de 2010, que dispõe 
sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil – 
SINDEC, sobre as transferências de recursos 
para ações de socorro, assistência às vítimas, 
restabelecimento de serviços essenciais e re-
construção nas áreas atingidas por desastre, 
e sobre o Fundo Especial para Calamidades 
Públicas, e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 494, de 2010).

Concedo a palavra ao Senador Delcídio Amaral, 
Relator revisor da matéria. 

PARECER Nº 1.450, DE 2010–PLEN

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o PLV nº 10 

cria o Sistema Nacional de Defesa Civil, dispõe sobre 
a coordenação do Sindec e sobre a sua composição. 
O Sindec será coordenado pelo Ministério da Integra-
ção Nacional e será composto por órgãos e entidades 
da administração pública da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

O art. 3º estabelece que o Poder Executivo Fede-
ral apoiará, complementarmente, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios em situações de emergência 
ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo 
Poder Executivo Federal; o reconhecimento de situa-
ção de emergência ou estado de calamidade pública 
ocorrerá mediante requerimento do Poder Executivo 
do Estado, Distrito Federal ou do Município afetado 
pelo desastre. 

Ou seja, segue as mesmas regras. Agora, mais do 
que nunca, a criação do Sistema Nacional de Defesa 
Civil (Sindec) vai dar celeridade no atendimento aos 
Estados e Municípios atingidos por calamidades.

O art. 4º dispõe sobre a obrigatoriedade de trans-
ferência aos entes federativos, a ser definida pelo Poder 
Executivo Federal, pelo Ministério da Integração Nacio-
nal. Essa obrigatoriedade evita o contingenciamento 
de recursos para ações emergenciais. Muitos Estados 
que sofreram com as calamidades sofreram com os 
contingenciamentos. Esse projeto de conversão vem 
atender as necessidades de Estados e de Municípios 
que foram prejudicados pelo contingenciamento.

É importante destacar também que esse proje-
to trata da fiscalização dos recursos transferidos e da 
prestação de contas pelos entes federativos. Obvia-
mente, ele dá mais agilidade, mas continua controlando 
a boa aplicação desses recursos. Nesse dispositivo, 
também são estabelecidas sanções para a aplicação 
de recursos em desacordo com o disposto nesse pro-
jeto de conversão.

O art. 6º permite ao Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transporte (Dnit) e ao Ministério da 
Defesa atuarem em conjunto ou isoladamente na re-
cuperação e execução de desvios, Senador César 
Borges, e na restauração de estradas. 

Essa permissão ocorrerá desde que a situação 
de emergência ou de calamidade pública seja reco-
nhecida pelo Poder Executivo federal.

Outro detalhe importante desse projeto de con-
versão é o fato de que podem liberar os recursos, para, 
depois, ser apresentado o Plano de Trabalho, que, 
evidentemente, vai passar pela análise dos Ministé-
rios e por eventuais sanções com relação à aplicação 
desses recursos.

É importante também registrar que, à luz dessa 
Medida Provisória, é reformulado o Fundo Especial para 
Calamidades Públicas (Funcap), que estava adormeci-
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do há muitos anos, e que, entre os artigos que dispõem 
sobre a finalidade do Funcap, está a proposta dessa 
Medida Provisória que altera as fontes de recursos 
desse Fundo, que passa a ter seu patrimônio consti-
tuído por cotas que serão integralizadas anualmente 
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pe-
los Municípios, sendo que a integralização pelos três 
últimos – Estados, Distrito Federal e Municípios – será 
voluntária. Evidentemente, há incentivos para quem 
integralizar em situação de calamidade pública.

É importante destacar que os recursos do Fun-
cap serão mantidos em instituição financeira federal e 
geridos por um Conselho Diretor composto por repre-
sentantes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios.

Por outro lado, esse projeto de conversão regu-
lamenta a forma do uso dos recursos do Funcap, do 
qual falei anteriormente.

Há outras disposições, em que se altera o caput 
do art. 1º da Lei nº 9.077/1995, em que se revoga o 
art. 51 da Lei nº 11.775/2008 e em que se revoga o 
Decreto-Lei nº 950/1969, que instituiu o Funcap. Esta-
mos dando outro tratamento à questão a partir dessa 
Medida Provisória.

É importante registrar que foram feitas alterações 
na Câmara dos Deputados, no art. 2º, que dispõe sobre 
a coordenação e composição do Sindec. Foi acrescen-
tado o § 1º, renumerando-se os demais. E se estabelece 
que os Estados e o Distrito Federal deverão encaminhar 
ao Ministério da Integração Nacional mapeamento das 
áreas de risco de seu território e disponibilizar apoio 
aos Municípios na elaboração do Plano de Trabalho, 
caso não disponham de capacidade técnica.

Segundo o art. 17 acrescentado, renumerando-se 
os demais, as transferências da União, para o conjunto 
de ações previstas neste normativo, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios serão condiciona-
das – isso é importante registrar – à edição de decreto 
declaratório do estado de calamidade ou de situação 
de emergência, à Notificação Preliminar de Desastre 
(Nopred), emitida pelo órgão público competente, e 
ao Plano de Trabalho, com as propostas das ações a 
serem executadas nas áreas atingidas pelo desastre, 
Sr. Presidente.

Concluindo, diante do exposto, entende-se que 
a proposta é urgente e relevante, porque são casos 
de calamidade pública. Haverá celeridade para aten-
der Municípios e Estados que estão sofrendo com 
calamidades. 

Cria-se, efetivamente, um sistema nacional que 
vai dar muito mais racionalidade e promover ações 
mais ágeis para situações como essas. E, analisada 
na Câmara dos Deputados, a matéria foi aprovada nos 

termos do PLV 10/2010, aprimora o artigo da Medida 
Provisória e acata a emenda do Deputado Guilherme 
Campos, do DEM/SP, acrescentando um novo dispo-
sitivo que estabelece critérios mais específicos que 
condicionam as transferências obrigatórias da União 
para as ações previstas neste normativo.

Recomenda-se, portanto, Sr. Presidente, a apro-
vação da Medida Provisória nº 494/2010 na forma do 
PLV 10/2010.

É esse o meu voto, Sr. Presidente. Muito obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O parecer é pela aprovação do Projeto de Lei de 
Conversão e os pressupostos de relevância, urgência 
e adequação financeira.

Em votação.(Pausa.)
Não havendo manifestação em contrário, dou-os 

como aprovados.
Vamos passar à discussão do mérito.
Tem a palavra o Senador Alvaro Dias; e, em se-

guida, Antonio Carlos Júnior.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores,

Esta medida provisória tem por objetivo reestru-
turar o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, e 
o Fundo Especial para Calamidades Públicas – FUN-
CAP, instituído pelo Decreto-Lei nº 950, de 13 de ou-
tubro de 1969. 

Os arts. 1º a 6º versam sobre objetivo, composi-
ção de órgãos, apoio, transferências obrigatórias da 
União, acompanhamento e fiscalização das ações de 
defesa civil em todo o Território nacional.

Os arts. 7º a 14 referem-se à regulação do Fundo 
Especial para Calamidades Públicas. Na ocorrência de 
desastres, os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios cotistas do Funcap poderão sacar recursos até o 
limite de suas cotas, acrescido do valor aportado pela 
União na proporção estabelecida.

Pelo art. 16 é dada nova redação ao art. 1º da Lei 
nº 9.077, de 1995, para ampliar o atendimento da nor-
ma, ou seja, modifica o texto “bem como às populações 
atingidas por calamidades ou emergência” para “bem 
como às populações atingidas por desastres, quando 
caracterizadas situações de emergência ou estado de 
calamidade pública”.

O art. 17 revoga o art. 51 da Lei nº 11.775 e o De-
creto-Lei nº 950, que tratam da transferência da União 
aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios para a execução de ações de defesa civil e 
do Fundo Especial para Calamidades Públicas.

Sr. Presidente, apesar de apoiarmos esta medida 
provisória – e não poderia ser outro o nosso comporta-
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mento já que ela vem para atender os Municípios em 
momentos dramáticos, quando ocorrem calamidades 
– nós não poderíamos adotar outro procedimento.

Mas nós achamos que essa medida provisória é 
muito tímida e que o Governo precisa avançar muito 
mais e adotar medidas preventivas. Eu sei que Par-
lamentares apresentaram inúmeras sugestões. Eu 
próprio apresentei projeto que trata de definir recur-
sos permanentes para esse fundo. De nada adiante o 
fundo sem recursos provisionados permanentemente 
para que possam estar disponibilizados num momen-
to de emergência. Então, há projetos tramitando no 
Congresso. Eu repito que eu próprio tenho um deles. 
O Governo poderia ter avançado já nesta medida pro-
visória, para pouparmos a população de catástrofes 
que invariavelmente atingem o País.

A nova legislação proposta inova muito pouco. Ela 
não é preventiva em relação aos desastres; ela trata 
do que ocorre a posteriori, e não com a antecedência 
que evita. É evidente que sempre será muito pouco 
diante da grandeza de determinadas calamidades. E 
o que o Governo investe preventivamente certamen-
te apresentará um resultado muito mais relevante em 
benefício da população.

No entanto, dado o alcance dessa medida, e por 
criar mecanismos que simplificam a transferência dos 
recursos nos casos de calamidade, nada temos a opor 
em relação à sua aprovação.

Portanto, essa medida provisória tem o voto fa-
vorável, cumprimentando o Senador Delcídio Amaral 
pelo relatório aqui apresentado, favoravelmente à apro-
vação da medida.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Júnior.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
SRA.  e Srs. Senadores, essa medida provisória foi a 
razão de termos aberto a exceção que estabelece-
mos de rotina aqui de que só apreciaríamos medida 
provisória a partir do terceiro dia útil da apresentação 
do seu relatório. Essa era a praxe, mas, em função da 
importância e da relevância dessa medida provisória, 
abrimos uma exceção para ela e para permitir a vota-
ção da anterior, mesmo tendo votado contra.

Somos favoráveis a essa medida. Ela é importan-
tíssima para vários Estados, inclusive Santa Catarina. 
O Senador Raimundo Colombo, Governador eleito, 
empenhou-se pela aprovação da medida, e nós, do De-
mocratas, evidentemente atendendo a sua solicitação, 
prontamente nos dispusemos a votar favoravelmente 
e a recomendar também a sua aprovação.

Então, o Democratas vota a favor da medida.

A SRA.  NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Senadora Níura Demarchi.

A SRA.  NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presi-
dente. Também quero me congratular com essa me-
dida provisória e parabenizar a relatoria do Senador 
Delcídio Amaral. Como a voz de Santa Catarina, não 
poderia deixar de me manifestar, especialmente por-
que o Senador Raimundo Colombo, hoje Governador 
do Estado de Santa Catarina, deliberou e se debruçou 
sobre a matéria, fazendo esse pedido.

O Fundo Nacional de Defesa Civil é extremamen-
te importante não só para os Estados que sofrem de 
calamidades, de intempéries, mas também para que 
o Brasil se organize, para que a Administração Públi-
ca se organize, a fim de dar sentido à defesa civil de 
todo Estado brasileiro.

De toda forma, quero valorizar aqui a posição do 
Senador Casildo Maldaner, que, enquanto esteve pre-
sente no Congresso Nacional, também tratou dessa 
matéria, que é fundamental para o País.

Então, quero parabenizar a medida provisória e 
também a força que os antecessores e que todos os 
Senadores estão empenhando na aprovação dela.

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

– Com a palavra, o Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
queremos também emprestar o nosso apoio a essa 
medida provisória e parabenizar o Governo Federal, 
porque ela tem uma grande relevância para o País.

A Medida Provisória nº 494 foi muito bem relata-
da pelo Senador Delcídio Amaral, que já a destrinçou, 
mostrando todos os seus aspectos positivos para as 
questões relativas a calamidades públicas, quando a 
população urge pelo apoio do Governo Federal. Esse 
apoio se soma ao trabalho do Governo dos Estados 
e dos Municípios, mas, muitas vezes, até a chegada 
dessa ajuda fundamental, desse auxílio, de certa forma, 
já passou o momento mais grave daquela calamidade. 
Essa tem sido a preocupação de vários Senadores 
desta Casa, inclusive a nossa.

A Medida Provisória agora vem atender a esse 
aspecto, modificando o funcionamento do Fundo Es-
pecial para Calamidades Públicas (Funcap), criando 
um mecanismo simplificado para transferência de re-
cursos, para combater, de forma mais eficiente e ágil, 
as catástrofes naturais.

No ano passado – eu queria destacar, Sr. Pre-
sidente, – eu apresentei a PEC nº 20, de 2009, para 
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garantir a pronta disponibilidade de recursos financei-
ros e assegurar a capacidade de resposta do sistema 
nacional de defesa civil aos desastres naturais. 

Veja bem, lamentavelmente, o processo legislativo 
é demorado, e o governo tem sempre a possibilidade 
de instituir a medida provisória. Não é por isso que nós 
não vamos emprestar-lhe o nosso apoio. O importante 
é que esses recursos possam chegar tempestivamente 
às populações mais sofridas. 

O Brasil é um país continental, e as situações 
emergenciais se repetem periodicamente, são fre-
qüentes, a exemplo das enchentes, inundações de 
grandes cidades e da seca. Falou-se, aqui, da inun-
dação de Santa Catarina, mas há também a seca no 
nordeste brasileiro. Agora, por exemplo, vários Estados 
nordestinos estão declarando estado de emergência. 
No Estado da Bahia, há seca em vários Municípios 
baianos, dezenas deles estão declarando estado de 
emergência. E espero que não chegue à situação de 
estado de calamidade por conta da seca. 

É preciso que as autoridades federais, princi-
palmente o Ministério da Integração Nacional, que é 
responsável exatamente por esse atendimento, diante 
dessa medida provisória que vem facilitar a chegada 
desses recursos de forma mais ágil aos Municípios, 
possa prontamente atender os Municípios baianos e 
os Estados nordestinos. 

O Fundo para Calamidades Públicas, que está 
sendo reformulado por essa MP, foi criado em 1969, 
mas não previa a contribuição financeira dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal. Agora, estabelece 
o mecanismo por meio do qual eles poderão deposi-
tar cotas voluntariamente; não serão obrigados, mas 
poderão depositar cotas voluntariamente. 

A União entrará com um valor igual a três vezes 
cada cota depositada pelo Estado ou pelo Município. 
Os recursos serão mantidos em banco federal e ge-
ridos por um conselho diretor, do qual farão parte re-
presentantes municipais, estaduais e federais. O sa-
que somente poderá ocorrer depois de dois anos do 
depósito na conta, mas o Conselho poderá autorizar o 
resgate antes desse período, em caso de calamidade, 
de desastres. A liberação será sempre das cotas dos 
requisitantes, acrescida da parte da União.

Na PEC que apresentei, Sr. Presidente, propu-
semos que 0,5% do Imposto de Renda e do IPI fosse 
destinado para o Fundo de Calamidades Públicas. O 
projeto conta com parecer favorável, na CCJ, do nobre 
Senador por Goiás Marconi Perillo, mas, infelizmente, 
ele ainda não foi apreciado nessa Comissão. 

Portanto, acredito que a idéia básica de garantir 
recursos para o pronto atendimento à população no 
caso dos desastres naturais pode ser sanada com a 

aprovação dessa medida provisória agora pelo Se-
nado. 

É importante também ressaltar que o texto que 
veio da Câmara exige dos Estados e dos Municípios 
um plano de trabalho com ações de reconstrução 
das áreas atingidas e notificações preliminares dos 
desastres.

Outra novidade incluída pela relatoria da Câma-
ra é a obrigatoriedade de os Estados e os Municípios 
e o Distrito Federal realizarem o mapeamento anual 
das áreas de risco de forma a reforçar as ações de 
prevenção.

Portanto, Sr. Presidente, o Senado vai aprovar, 
não tenho dúvida nenhuma, esta medida provisória hoje. 
Parabenizo o Governo Federal pela iniciativa, o trabalho 
feito pela Câmara dos Deputados e o relato sempre 
preciso e correto do grande Senador de Mato Grosso 
do Sul, nosso querido Senador Delcídio Amaral.

Então, nós aprovamos, Sr. Presidente, e nos con-
gratulamos com todos que puderem emprestar o seu 
apoio à aprovação desta medida provisória.

Durante o discurso do Sr. César Borges, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Geral-
do Mesquita Júnior.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Peço a 
palavra para discutir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Com a palavra o Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho a esta tribuna para dizer à popula-
ção brasileira pela TV Senado e aos que me assistem 
nesta tarde, que são raras as vezes, meu Líder, Se-
nador Alvaro Dias, em que observamos nesta Casa o 
envio pelo Presidente da República de uma medida 
provisória adequada à nossa Constituição. É raridade 
isso. Na maioria das vezes, o Presidente da República 
manda medidas provisórias que toda a Nação brasi-
leira sabe o que são: nada mais do que uma ditadura 
que se implantou. E o Presidente Lula usa e abusa da 
medida provisória.

Esta aqui é uma raridade justa, Senador Líder 
do Governo. Não quero, Senador, que as próximas 
medidas provisórias tratem, por exemplo, da volta da 
medida provisória que V. Exª tanto defendeu aqui re-
lacionada com a CPMF. Não quero ver a volta dessa 
medida provisória, Líder do Governo. Isso é uma afron-
ta à população brasileira.

A Dilma venceu e começa a mostrar as suas 
unhinhas, começa a dar um presente à população 
brasileira, dizendo-lhe: “Eu vou cobrar mais de vocês. 
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Eu vou tirar mais do bolso de vocês. Eu vou pagar a 
minha campanha com o dinheiro do bolso de vocês”. 
Como é que este País não tem dinheiro, meus senho-
res e minhas senhoras? É mentira falar nisso. É sór-
dida mentira! 

Tenho em minhas mãos hoje a arrecadação, 
aquilo que se tira do cidadão brasileiro, de janeiro até 
hoje. Está quentinha. São dados de hoje, população 
brasileira. Olhe o que V. Sª já pagou à Nação brasileira: 
dinheiro tirado do seu bolso. E Dilma vem aí dizendo 
que vai tirar mais, que a CPMF vai voltar. 

Hoje, o que o Brasil, Senador Romero Jucá... Sei 
que V. Exª sabe, mas vou lembrar-lhe. Pelo amor de 
Nossa Senhora de Nazaré, meu nobre Senador Ro-
mero Jucá, mande medidas provisórias como esta! 
Tenho inclusive dois projetos na Mesa para meu que-
rido Pará, que tem problemas de enchente e de seca. 
Nesta medida, voto com prazer. Mas tirar, Senador 
Romero Jucá, mais dinheiro do bolso do brasileiro, 
dizendo cinicamente que não se tem dinheiro para a 
saúde? Cinismo! Cinismo!

Arrecadou-se hoje, tirou-se dinheiro do brasileiro 
hoje – até outubro! Imaginem! Ainda se diz que não há 
dinheiro para a saúde. Vejam: R$1.059.647.042.505,49 
foi o que você pagou para o Governo.

Foi o que o Governo tirou do seu bolso. Este País 
é o que mais cobra imposto do cidadão no mundo. Tire 
os impostos da mercadoria, meu caro Senador ACM, 
tire e veja como ela fica baratinha. É o povo brasilei-
ro que paga. Que não venha com CPMF, agora, com 
medida provisória. 

Eu vou repetir, população brasileira: quanto o 
Governo já tirou do seu bolso? Quanto você já pagou? 
Para onde vai esse dinheiro? Onde o governo aplicou 
esse dinheiro? Qual a finalidade desse dinheiro? Per-
gunte ao Presidente da República, pergunte ao Lula. 

E a Dilma ainda vem dizendo que vai voltar a CPMF! 
Um trilhão, cinquenta e nove bilhões, seiscentos e qua-
renta e sete milhões, quarenta e dois mil, quinhentos e 
cinco reais e quarenta e nove centavos é dinheiro que 
ladrão nenhuma acaba, tirado do bolso do brasileiro. E 
querem mais, querem tirar mais! Êta País Brasil! Êta 
País que não tem pena de seus filhos! 

Dilma, Dilma, calma Dilma! Calma, Dilma! Cal-
ma, Dilma, já entrou falando muito besteira! Calma, 
Dilma, já entraste falando muita besteira, Dilma! Cal-
ma! Consulta o teu padrinho primeiro antes de falar. 
Tu não ganhaste a eleição, Dilma, quem ganhou foi o 
Lula, Dilma. Calma! Pergunta para ele primeiro, ele é 
o teu pai, teu mandato, é tudo para ti, Dilma! 

Essa medida, Presidente, é justa; a medida provi-
sória é injusta. Vão ter que me aturar aqui nesta tribuna! 
Vão ter que me engolir aqui nesta tribuna! Vou lutar, 
vou lutar pelo cidadão brasileiro que não aguenta mais 
pagar imposto! Vou lutar até as últimas consequências! 
O povo brasileiro pode acreditar nisso. 

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

PMDB – AC) – De nada, Senador Mário.
Encerrada a discussão. 
Votação do Projeto de Lei de Conversão, que tem 

preferência regimental.
As Srsª e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto foi aprovado e ficam prejudicadas a 

medida provisória e as emendas a ela apresentadas. 
A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Com a palavra o Senador Romero 
Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para 
registrar que, dentro do acordo feito com a Oposição, 
primeiro eu quero agradecer a posição de todos os 
Líderes que possibilitaram essa votação, das duas 
medidas provisórias, em caráter de excepcionalidade, 
quebrando, inclusive, os prazos. 

É importante que se registre aqui, a oposição 
registrou, mas quero registrar também, como Líder do 
Governo, que isso não será uma praxe, o que se fez 
hoje foi exatamente algo emergencial porque essas 
medidas provisórias perderiam a validade amanhã e, 
portanto, o Senado rapidamente dá uma resposta e 
vota duas medidas provisórias que são importantes. 
Nós vamos manter os prazos normais pactuados com 
a oposição nas medidas provisórias seguintes. 

E no acordo que fizemos, nós colocamos também, 
no entendimento, a votação do embaixador do Peru, 
que deverá ocorrer agora, depois alguns projetos que 
serão votados de forma simbólica no acordo também 
com a oposição. Queria só agregar que nós conclu-
ímos também mais um projeto como entendimento 
atendendo a um pleito do Senador Alvaro Dias, da 
Senadora Níura, que é relatora da matéria, que trata 
exatamente da questão da utilização de genéricos em 
produtos veterinários. 

É o Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2005, cujo 
autor é o Deputado Benedito de Lira, relatado pela 
Senadora, e será pactuado para ser votado hoje tam-
bém no globo dos projetos para os quais nós fizemos 
entendimento, em homenagem inclusive à relatoria da 
Senadora, a quem agradecemos e enaltecemos pelo 
parecer, Sr. Presidente.

Essa é a nossa posição.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Obrigado, Senador Jucá. 
Aproveito para informar que o processado da 

proposição que apreciamos há pouco vai à Comissão 
Mista, nos termos do art. 11 da Resolução nº1, de 
2002, para elaboração do projeto de decreto legisla-
tivo que disciplina as relações jurídicas decorrentes 
da vigência da medida provisória no prazo de 15 dias 
contados da decisão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 292, DE 2010 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 292, de 2010 (nº 581/2010, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à apreciação do Senado a indica-
ção do Senhor Carlos Alfredo Lazary Teixeira, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Quadro Especial do Ministério 
das Relações Exteriores, para exercer o car-
go de Embaixador do Brasil junto à República 
do Peru.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, do qual este Senador 
foi Relator.

PARECER Nº 1.451, DE 2010–CRE

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Discussão do parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Passa-se à votação que, de acordo com a deli-
beração do Senado e nos termos do disposto no art. 
383 do Regimento Interno, deve ser procedida por es-
crutínio secretos, em sessão pública.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, eu gostaria de convidar e convocar to-
das as Senadoras e Senadores que estão nos seus 
gabinetes para que venham ao plenário para votar 
esta votação nominal. É a única votação nominal da 
tarde. Trata-se do embaixador designado para a Re-
pública do Peru. 

Portanto, gostaria de convidar todos que estão 
nos seus gabinetes para que possam vir votar aqui no 
plenário, Sr. Presidente.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela or-
dem, Sr. Presidente. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Pela ordem, Senador Papaléo.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado.

Eu pergunto a V. Exª se é a única votação nomi-
nal que nós vamos ter hoje.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Esta é a única votação nominal que 
teremos hoje, Senador Papaléo.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem, aproveitando o momento de vota-
ção, para manifestar a minha inteira solidariedade 
a uma blogueira corajosa de Mato Grosso, Adriana 
Vandoni.

Hoje completa um ano de censura do seu blog. 
Seu blog está censurado há um ano em razão de 
denúncias formuladas por ela. O blog foi censurado. 
Ela está proibida de fazer referência a determinado 
episódio do seu Estado, a determinado parlamentar 
do seu Estado, e creio que isso não contribui para a 
consolidação do processo democrático no País, no 
momento em que há um cerco à imprensa, em que há 
uma tentativa de monitorar a organização da imprensa 
no País, orientando inclusive o conteúdo jornalístico 
no País, quando há esse cerco, quando há esse tipo 
de ameaça. Uma censura como essa é repugnante e 
tem que ser repudiada. 

E é esse o objetivo da nossa presença na tri-
buna nessa hora para manifestar nossa solidarieda-
de à blogueira Adriana Vandoni , preparada, talen-
tosa e ousada e, sobretudo, deplorar que a justiça 
continue viabilizando esse tipo de ação que impõe 
o desejo de alguns em detrimento da liberdade de 
informação.

E todos sabemos que, quando as liberdades indi-
viduais, sobretudo a liberdade de imprensa, são ame-
açadas, as demais estão comprometidas. É por essa 
razão que Thomas Jefferson afirmou, radicalizando, 
que “entre um governo sem imprensa e uma imprensa 
sem governo, prefiro a última alternativa”.

Nós queremos governos e imprensa num ambien-
te de liberdade absoluta, num regime em que o Estado 
democrático de direito seja absolutamente verdadeiro, 
e não uma farsa, como muitos querem fazer que se 
constitua em nosso País.

Manifesto, portanto, minha solidariedade a Adria-
na Vandoni.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – A Mesa registra seu voto de solidarie-
dade, Senador Alvaro Dias.

Eu queria aproveitar o intervalo em que aguar-
damos o término de nossa votação para registrar os 
47 anos de existência da Gráfica do Senado, uma 
instituição de fundamental importância para o funcio-
namento desta Casa.

Hoje, pela manhã, estive numa solenidade em 
que se comemoraram os seus 47 anos de existência. 
A Gráfica inaugurou outros setores importantes: um 

deles resgata toda história, a memória da existência da 
Gráfica; outro disponibiliza para os funcionários e para 
artistas, de maneira geral, uma galeria para exposição; 
uma sala disponibiliza aos servidores da Gráfica toda 
obra produzida pela Gráfica para leitura.

Portanto, é de justiça registrarmos a data, os 47 
anos de existência da Gráfica, que vem se aperfeiço-
ando, vem se renovando.

Eu sou testemunha de que, quando se faz uma 
boa parceria com a Gráfica do Senado, os resultados 
são excelentes. Consegui enviar para o meu Estado, 
para os acreanos, de maneira geral, estudantes, tra-
balhadores, uma quantidade imensa de livros que a 
minha equipe produziu e a Gráfica do Senado editou. 
E todas essas obras têm sido de extrema utilidade 
para estudantes, trabalhadores e a população em ge-
ral do meu Estado.

Portanto, eu queria registrar esta data, que eu 
reputo como muito importante para o Senado, para 
os Senadores e – por que não dizer? – para o pró-
prio País.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Convidamos, mais uma vez, as Sena-
doras e os Senadores que se encontram em seus ga-
binetes para comparecerem ao plenário, pois estamos 
em votação nominal.

Senador Magno Malta, por gentileza, dê-nos a 
honra do seu voto.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela 
ordem, Sr. Presidente, Senador Geraldo Mesquita 
Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Senador Paim, pela ordem.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador Geraldo Mesquita 
Júnior, eu já falei com a nossa Secretária-Geral, Claudia 
Lyra, no sentido de que a gente colocasse em votação 
o requerimento para que eu possa fazer uma sessão 
de homenagem a 20 de novembro. Já estou naquele 
critério de sexta e segunda. Então, optei para ser sexta-
feira, pela manhã, uma sessão de homenagem a 20 
de novembro, que é a data de Zumbi dos Palmares. 
Já conversei com a Mesa...

Eu pediria a V. Exª que, mesmo que não desse 
o quórum para essa questão, pudéssemos votar o 
requerimento para que eu possa fazer os convites 
à CNBB, à OAB, a toda a comunidade evangélica... 
Quero convidar também os palestinos, os judeus. 
Seria um ato contra as discriminações. Faríamos 
nesta sexta-feira, pela manhã, dia 19, que antece-
de o dia 20 de novembro, que é o dia nacional da 
consciência, no meu entendimento, contra todo tipo 
de preconceito, não especificamente somente con-
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tra os negros, levando em consideração que a sim-
bologia é Zumbi, mas a sessão é de homenagem a 
todos os homens e mulheres que lutam contra os 
preconceitos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Senador Paulo Paim, fique certo de que 
a matéria será apreciada ainda nesta tarde.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer um registro. Tivemos, agora à tarde, uma reunião 
da CPI da Pedofilia, e eu recebi um comunicado do 
Ministro Joaquim Barbosa, a quem parabenizo. O juiz 
Branquinho, de Tefé, no Amazonas, um contumaz abu-
sador de crianças, pego em uma investigação muito 
bem feita – e quero aqui parabenizar a Polícia Federal 
–, ao ser convocado, recorreu ao Supremo para não 
vir depor na CPI. Não existe essa possibilidade. Ele 
buscava protelar, mas nós passamos as informações, 
e o Ministro Joaquim Barbosa decidiu, determinando 
que ele tem que vir à CPI. Os direitos constitucionais 
de todos os cidadãos são mantidos quando em de-
poimento em CPI.

Hoje, convocamos esse juiz Branquinho, de Tefé, 
no Amazonas.

Se você tem que punir um analfabeto, alguém 
que não teve acesso ao ensino; se você tem que pu-
nir um doutor, um detentor de mandato, rico ou pobre 
– e a punição de quem abusa de criança tem que ser 
exemplar e da mesma forma –, avalie quem estudou, 
avalie um juiz, depois de quem só Deus, para julgar a 
causa de um cidadão, juiz esse que monitora a pró-
pria casa e a Vara onde ele exercia a sua função como 
juiz, para ele mesmo fazer as filmagens dos abusos 
de crianças. 

Às 14 horas da quarta-feira, o Juiz Branquinho 
está convocado para estar aqui. Se não o fizer, nós o 
traremos debaixo de vara, coercitivamente.

Nessa mesma tarde, vamos ouvir o Presidente 
do Tribunal de Contas do Amapá, que está preso aqui 
na Operação Mãos Limpas, mas também pego em 
caso de pedofilia.

Nós vamos ouvi-lo, aqui.
Construímos todos os ofícios, hoje à tarde que-

bramos 900 perfis do Orkut de pedofilia, retomamos 
os trabalhos da CPI fazendo uma homenagem muito 
justa ao nosso falecido Senador Romeu Tuma, que 
era Vice-Presidente daquela CPI. E decidimos que 
não faríamos a votação de um outro Vice-Presidente, 

para homenagear o Senador Romeu Tuma, que tanto 
lutou conosco neste embate em defesa das crianças 
do nosso País.

De maneira que fico feliz pela reunião que tive-
mos, pelos avanços que tivemos, pelas oitivas que 
vamos fazer. Hoje também pedimos um inquérito de 
um médico da Amazônia abusador de criança e de um 
juiz do Mato Grosso. Olha só quantas pessoas que 
deviam proteger, autoridades! Não há essa história 
de que é desinformado, de que não tem informação. 
A pedofilia virou uma coisa tão desgraçada no nosso 
País, que ela campeia em todos os lugares, em todos 
os quadrantes.

E nós, até o dia 22, quando vamos exibir para 
a Nação brasileira o nosso relatório e o relatório com 
muita vitória, porque não aconteceu o que aconteceu 
– nós assinamos três termos de ajuste de conduta; nós 
quebramos sigilos; nós chamamos atenção do mundo; 
nós alteramos o art. 240 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente... Se fosse só essa ação já teria valido a 
pena, porque a Polícia Federal hoje tem a possibilidade 
de fazer todas essas operações com base nessa alte-
ração feita depois de 18 anos no Estatuto da Criança 
e do Adolescente.

Eu me dirijo hoje, ainda, Sr. Presidente, à Câmara 
para conversar com o Presidente Michel Temer, para 
que, neste final de ano, todos os projetos votados aqui 
em defesa da criança advindos da CPI da Pedofilia 
também sejam votados para ir à sanção do Presidente 
Lula, para que, ainda este ano, tenhamos coroado, a 
exemplo da Lei Joanna Maranhão, que está na Câmara 
para ser votada e que já foi votada nesta Casa

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Pela ordem, Senador Jayme Cam-
pos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu gostaria, prazerosamente, aqui 
de registrar a presença do Prefeito da cidade de Cuia-
bá, a nossa capital de Mato Grosso, o nosso querido 
amigo professor Francisco Galindo, que nos visita 
no dia de hoje. E, com certeza, sua presença na ca-
pital federal é muito importante, visto que tem feito 
um trabalho exemplar, sobretudo buscando apoio do 
Governo Federal.

Portanto, Prefeito Francisco Galindo, nós nos 
sentimos bastante honrados com a sua visita, com 
a certeza absoluta de que V. Exª vai contar também 
com o apoio deste Senado Federal na busca eviden-
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temente dos investimentos para o nosso Estado de 

Mato Grosso.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – A Mesa se associa ao seu registro, Sena-

dor Jayme Campos, e cumprimenta o nobre Prefeito.

Encerrada a votação.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr. 
Presidente, o meu voto foi Sim, de acordo com o meu 
Partido. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – A Mesa registrará o seu voto, com sa-
tisfação, Senador Marconi.

Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Votaram SIM 42 Srs. Senadores; e 
NÃO, 2.

Não houve abstenção.
Total: 44 votos.
Aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Dando prosseguimento à apreciação 
de matérias...

Senador Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão 

do orador.) – Eu só quero registrar que nós temos um 
acordo e que as matérias estão elencadas. Iniciaría-
mos pelo Item 1 da pauta, que é o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 27, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Estou com ele aqui em mãos, Sena-
dor Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Item 3:

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. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas no 
prazo regimental.

Discussão do projeto, em turno único.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Senador Alvaro Dias.
O SR ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fazem parte 
do acordo também os requerimentos, que devem ser 
votados. Habitualmente, eles são votados preliminar-
mente, os requerimentos que estão na pauta da Or-
dem do Dia. Eles fazem parte também do acordo. São 
dois requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Eles serão apreciados, Senador Alva-
ro Dias.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Votação.
Também aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Item 4:

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 (apresentado como con-

clusão do Parecer nº 411, de 2010, da Comissão de 
Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Antonio 
Carlos Júnior), que aprova a Programação Monetária 
para o primeiro trimestre de 2010.

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

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir, declaro en-

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

455ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



49994 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Votação.
Também aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Item 5:

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 (apresentado como con-

clusão do Parecer nº 412, de 2010, da Comissão de 
Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Antonio 
Carlos Júnior), que aprova a Programação Monetária 
para o segundo trimestre de 2010.

Discussão do Projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir, declaro en-

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL456



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 49995 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Em votação.
Também aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Item 10:

 
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. 

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

Há sobre a mesa duas emendas de autoria do 
Senador Crivella.

Emenda nº 1: “Inclua-se, no art. 24 da Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, nos termos do 
art. 1º do Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 2001, 
dispositivo”...

A ementa do Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 
2001, passa a vigorar com a seguinte redação...

Discussão do substitutivo e das emendas, em 
turno suplementar. (Pausa.)

Encerrada a discussão, com emendas, a matéria 
vai à Comissão de Assuntos Sociais, para análise das 
respectivas emendas oferecidas.

São as seguintes as emendas ofereci-
das:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Item 11:

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.

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

Encerrada a discussão sem apresentação de 
emendas, o Substitutivo é dado como definitivamente 
adotado, sem votação, nos termos do art. 284 do Re-
gimento Interno.

A matéria volta à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Substitutivo definitiva-
mente adotado:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Item 12:

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, cujo Relator foi o Senador 
Mão Santa.

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

Encerrada a discussão sem emendas, a matéria 
é dada como definitivamente adotada, sem votação, 
nos termos do art. 284 do Regimento Interno.

A matéria volta à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o substitutivo definitivamen-
te adotado:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Item 13:

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 nº 2.291, de 2009, de autoria do 
Senador Mão Santa.

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

Encerrada a discussão sem apresentação de 
emendas, o Substitutivo é dado como definitivamente 
adotado, sem votação, nos termos regimentais.

A matéria volta à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Substitutivo definitiva-
mente adotado:

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Item 15:

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 
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– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador José Jorge, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, 
de redação, que apresenta; 2º pronunciamento 
(sobre a Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: 
Senador Expedito Júnior: favorável à Emenda 
nº 2-Plen, nos termos de Subemenda; e – de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fis-
calização e Controle, Relator: Senador Valdir 
Raupp, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): 
favorável ao Projeto e à Emenda nº 1-CCJ; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável à Emenda nº 2-Plen, na forma de 
Subemenda. 

Discussão do projeto, das emendas e das sube-
mendas, em turno único. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Votação do projeto sem prejuízo das emendas e 

das subemendas.

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

Aprovado.
Votação da Emenda nº 1-CCJ.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Votação da Subemenda CMA à Emenda nº 2 de 

Plenário, nos termos do art. 300, inciso VII, do Regi-
mento Interno.

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

Também aprovada. 
Aprovada a Subemenda CMA, ficam prejudicadas 

a Emenda nº 2 de Plenário e a Subemenda da CCJ à 
Emenda nº 2 de Plenário. 

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) –Discussão da redação final. (Pausa.)

Encerrada a discussão. 
Em votação. (Pausa.)
Também aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Item 16:

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. 

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

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

Deputados. 

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2010

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.

Parecer favorável sob o nº 1.437, de 2010, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-

dadania. Relatora ad hoc: Senadora Níura 
Demarchi.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a 

discussão.
Votação do projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

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

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2005 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da 

Câmara nº 39, de 2006; e o Projeto de  
Lei do Senado nº 209, de 2002)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 3, de 2005 (nº 1.089/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Benedito de 
Lira), que altera dispositivos do Decreto-Lei nº 
467, de 13 de fevereiro de 1969, estabelece 
o medicamento genérico de uso veterinário, 
dispõe sobre a utilização de nomes genéricos 
em produtos de uso veterinário e dá outras 
providências.

Pareceres sob nºs 1.383 a 1.386, de 
2010, das seguintes Comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Osmar Dias, 1º pronuncia-
mento: favorável ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 3, de 2005; e pela prejudicialidade do Projeto 
de Lei do Senado nº 209, de 2002, que tramita 
em conjunto; 2º pronunciamento: favorável ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2005, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que 
oferece; e pela prejudicialidade do Projeto de 
Lei da Câmara nº 39, de 2006; e do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2002, que tramitam 
em conjunto;

– de Agricultura e Reforma Agrária (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
1.396, de 2005), Relator: Senador Gilberto 
Goellner, favorável ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 3, de 2005, nos termos da Emenda 
nº 2-CRA (Substitutivo), que oferece; e pela 
prejudicialidade das matérias que tramitam 
em conjunto; e

– de Assuntos Sociais, Relatora: Sena-
dora Níura Demarchi, favorável ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 3, de 2005, nos termos da 
Emenda nº 3-CAS (Substitutivo), que oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, nós vamos ouvir a relatora sobre a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Com certeza.

Com a palavra a Senadora Níura para discutir 
a matéria. 

A SRA.  NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, com muita alegria venho a esta tribu-
na salientar esse projeto de um brilhantismo extraor-
dinário, um brilhantismo que nasceu na Câmara dos 
Deputados através do Deputado Benedito de Lira, mas 
que também foi apreciado pelo Deputado catarinense 
Fernando Coruja e pelo Senador catarinense Casildo 
Maldaner. O projeto altera dispositivos do Decreto-Lei 
nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, que dispõe sobre 
a utilização de nomes genéricos em medicamentos de 
uso veterinário e dá outras providências.

Senador Alvaro Dias fez aqui um grande trabalho 
junto à Liderança do Governo, Senador Romero Jucá, 
demais Senadores, ACM, todos aqui, Senador Neuto 
de Conto, que fizeram um esforço extraordinário para 
que entrasse na pauta de hoje este projeto de grande 
envergadura e que vai ter o tratamento aqui.

Cabe salientar que todos os aspectos jurídicos 
foram apreciados pela Comissão de Constituição e 
Justiça, pela Comissão de Agricultura e também pela 
Comissão de Assuntos Sociais, aqui trazendo todo o 
aparato e o relatório feito por mim. 

Caracterizo aqui que o medicamento genérico 
para uso humano já foi instituído no Brasil em 10 de 
fevereiro de 1999 e é um produto que tem iguais carac-
terísticas dentro dessa possibilidade do medicamento 
genérico veterinário, porque ele propicia o mesmo re-
sultado terapêutico que o seu respectivo medicamento 
de referência, mas custa menos por não demandar in-
vestimento em pesquisa nem publicidade para a marca. 
Sua produção obedece a rigorosos padrões de contro-
le de qualidade: testes de biodisponibilidade que são 
realizados em seres humanos, o que também garante 
que serão absorvidos na mesma concentração e ve-
locidade que os medicamentos de referência; e testes 
de bioequivalência farmacêutica, que comprovam que 
a composição do produto é idêntica à do medicamento 
de referência que lhe deu origem.

Quero relatar brevemente que, graças a esses 
testes, os medicamentos genéricos são intercambiá-
veis, ou seja, podem substituir os medicamentos de 
referência prescritos.
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Os impactos esperados na entrada dos medi-
camentos genéricos de uso veterinário no mercado 
brasileiro são a redução de preços, a maior confiabili-
dade dos produtos, o aumento da concorrência entre 
os fabricantes e o impulso à produção nacional – o 
que é importantíssimo – a exemplo do ocorrido com 
os genéricos de uso humano.

Em relação à saúde humana, o barateamento dos 
medicamentos de uso veterinário permitirá um melhor 
cuidado dos animais, sejam domésticos ou do campo, 
o que se traduzirá em menor risco de exposição das 
pessoas às doenças oriundas de animais.

Também esse substitutivo da Comissão de Agri-
cultura ao Projeto de Lei da Câmara cuida de apro-
veitar as ideias das três proposições que incluem os 
aprimoramentos colhidos durante todo o debate pro-
movido por aquela Comissão, com a participação de 
representantes dos produtores rurais, da indústria de 
medicamentos de uso veterinário, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e todos os es-
pecialistas da área.

Cumpre também salientar, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, que nem todos os defeitos apontados pelo 
Relator foram corrigidos no substitutivo. Além disso, foi 
mantida a expressão “produtos de uso veterinário” na 
quase totalidade do texto, modificando-se apenas o art. 
1º para “produto farmacêutico de uso veterinário”.

Aponta também a Comissão de Agricultura que 
menciona-se “produto farmacêutico de uso veteriná-
rio” no substitutivo, e é certo que isso inclui também 
os soros e as vacinas.

Para garantir esse sucesso do medicamento ge-
nérico, é evidente que a Denominação Comum Inter-
nacional deverá ser respeitada e, da mesma forma, a 
Denominação Comum Brasileira será respeitada.

Retiramos desse texto, Sr. Presidente, a aqui-
sição de taxas, o que foi amplamente compreendido 
dentro da Comissão de Assuntos Sociais e que, vol-
tando à Câmara dos Deputados, poderá ou não ser 
revista. Mas esse é o nosso entendimento. A criação 
de taxa é impossível num país que vive hoje com uma 
alta carga tributária.

Então, somos aqui pela aprovação.
Satisfaz-me aqui, Senador Romero Jucá, o se-

nhor, como Líder do Governo, trazer a esta pauta de 
hoje esse projeto, cumprindo uma agenda desta Se-
nadora catarinense, que esteve aqui durante 120 dias, 
e que pôde relatar um projeto de tamanha enverga-

dura e de extraordinária necessidade para nosso País 
e para todas as pessoas que realmente trabalham e 
produzem, pois queremos o melhor para todo o povo 
brasileiro.

Então, agradeço, Sr. Presidente, a oportunidade 
de relatar este projeto, a oportunidade de ver aqui – 
espero que sim – a aprovação deste relatório e deste 
projeto, para que siga à Câmara dos Deputados, sua 
origem, aquilo que foi extremamente debatido nestes 
últimos anos. São oito anos, pois desde 2002 debate-
se este grande projeto. 

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

sidente.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) – 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Parabéns, Senadora Níura, por liderar 
aqueles que se perfilam na defesa de projeto tão im-
portante. 

Com a palavra o Senador Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para discu-

tir. Sem revisão do orador.) – Apenas para encaminhar 
favoravelmente ao projeto e louvar o parecer da Sena-
dora, registrando o brilhante trabalho que ela realizou 
nestes 120 dias. É um prazo muito curto, mas S. Exª 
marcou aqui no Senado, com sua presença, com seu 
trabalho, o Estado de Santa Catarina. 

Meus parabéns!
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) – 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – A Mesa comunga com sua opinião inte-
gralmente. O Senador Alvaro Dias pedia-me a palavra 
lá atrás. Em seguida, Senador Antonio Carlos.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
agradecer ao Senador Romero Jucá, Líder do Gover-
no, por ter concordado com a votação deste projeto, 
e enaltecer o trabalho da Senadora Níura, de Santa 
Catarina, que conviveu conosco nestes dias, substi-
tuindo o Senador Colombo, que se elegeu Governa-
dor de Santa Catarina, e realizou aqui um trabalho de 
eficiência, sempre presente e atuante. Sentiremos, 
certamente, sua falta nos próximos meses.

O projeto determina que as prescrições dos mé-
dicos veterinários adotem a Denominação Comum 
Brasileira ou, em sua falta, a Denominação Comum 
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Internacional; concede autorização ao Poder Executivo 
para adotar medidas relativas ao registro, à fabricação 
e à distribuição dos medicamentos genéricos de uso 
veterinário; dispõe sobre a rotulagem dos produtos 
genéricos de uso veterinário e sobre as penalidades 
a serem estabelecidas aos infratores do disposto no 
referido diploma legal; estipula um prazo de doze me-
ses para adaptação dos laboratórios farmacêuticos 
às disposições legais; e define requisitos para elabo-
ração do regulamento que definirá a aplicação dessa 
nova lei.

É importante salientar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, que o medicamento genérico para uso hu-
mano – instituído no Brasil em 1999 – é um produto 
que tem iguais características e produz os mesmos 
efeitos que o medicamento de referência comercia-
lizado no País. O medicamento genérico propicia o 
mesmo resultado terapêutico que o seu respectivo 
medicamento de referência, mas custa menos por não 
demandar investimento em pesquisa nem publicidade 
para a marca.

Assim, os impactos esperados com a entrada 
dos medicamentos genéricos de uso veterinário no 
mercado brasileiro são a redução de preços, a maior 
confiabilidade dos produtos, o aumento da concor-
rência entre os fabricantes e o impulso à produção 
nacional, a exemplo do ocorrido com os genéricos de 
uso humano.

Em relação à saúde humana, o barateamento dos 
medicamentos de uso veterinário permitirá um melhor 
cuidado dos animais, sejam domésticos ou do campo, 
o que se traduzirá em menor risco de exposição das 
pessoas às doenças oriundas de animais.

Em face de todos esses pontos, louvo a iniciati-
va do Projeto de nº 3, as alterações promovidas pelo 
Senado Federal, que aprimoraram o original aprovado 
pela Câmara dos Deputados, e louvo especialmente 
o trabalho da Senadora Níura Demarchi, que, como 
Relatora desse projeto, possibilitou que o aprovásse-
mos na tarde de hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Com a palavra, o Senador Antonio Car-
los; em seguida, o Senador Dornelles.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, também eu aqui, em nome da 

bancada do Democratas, queria apoiar o relatório da 
Senadora Níura Demarchi, um trabalho consistente e 
importante.

O projeto tem méritos. Aqui, nesses 120 dias em 
que exerceu o mandato de Senadora, ela fez um tra-
balho bastante profícuo e se envolveu bastante com 
as questões do Senado.

Então, eu também queria parabenizar a Senadora 
Níura Demarchi pelo relatório e pela sua performance 
aqui, durante o período em que exerceu o mandato 
de Senadora, substituindo o Senador Raimundo Co-
lombo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Jú-
nior. PMDB – AC) – Com a palavra, o Senador Dor-
nelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu queria cumprimentar a Senadora 
Níura Demarchi pelo brilhante relatório que ela acabou 
de apresentar e fazer uma saudação também ao au-
tor do projeto, o Deputado Benedito de Lira, um ilustre 
Deputado do Estado de Alagoas, que acabou de ser 
eleito Senador e que, a partir do próximo ano, estará 
conosco nesta Casa.

De modo que eu quero mostrar a minha satisfa-
ção com a aprovação desse importante projeto e dei-
xar aqui uma saudação especial ao seu autor, que é 
o Deputado Benedito de Lira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – A Mesa agradece ao Senador Dor-
nelles.

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

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam, per-
maneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado. 
Aprovado o Substitutivo, ficam prejudicados o 

projeto, as Emendas nºs 1-CCJ e 2-CRA, bem como 
o Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 2006, e o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 209, de 2002, que tramitam 
em conjunto.

Há sobre a mesa redação do vencido para o tur-
no suplementar.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação do vencido para o turno suplementar:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Passa-se à apreciação da matéria, em 
turno suplementar.

Em discussão a matéria. (Pausa.)
Encerrada a discussão, sem apresentação de 

emendas, o Substitutivo é dado como definitivamen-
te adotado, sem votação, nos termos do art. 284, do 
Regimento Interno.

A matéria volta à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) –Atendendo à solicitação do Senador Al-
varo Dias, vamos apreciar dois requerimentos postos 
hoje neste plenário.

Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 
611, de 2010, do Senador Marconi Perillo, solicitando 
ao Tribunal de Contas da União a realização de au-
ditoria na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aero-
portuária (Infraero) quanto ao montante dos recursos 
federais repassados para investimentos no Aeroporto 
Santa Genoveva, de Goiânia, Goiás, desde 2004, e a 
execução desses investimentos.

Em votação o requerimento. (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Apenas 

para encaminhar contrariamente, Sr. Presidente. 
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Para en-

caminhar favoravelmente ao requerimento do Senador 
Colombo.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Fora do 
microfone.) – Esse é o requerimento do Senador Mar-
coni. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Para en-
caminhar favoravelmente, então, ao requerimento do 
Senador Marconi. Da mesma forma, encaminharei fa-
voravelmente ao requerimento do Senador Colombo.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– O Democratas também acompanha e apoia o reque-
rimento do Senador Marconi Perillo.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – O PMDB 
encaminha o voto contra, Sr. Presidente.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– A Bancada do Bloco do PT acompanha o Líder do 
Governo, votando de forma contrária.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
O PCdoB, em ascensão no Senado... (Risos.)

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– O Inácio encaminha a votação, e, nesta votação, ele 
não está liberando a bancada e está encaminhando o 
voto contra. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Esse é um voto de peso e qualidade. 
(Pausa.)

Rejeitado o requerimento.
Mais um requerimento.

Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 
710, de 2010, de autoria do Senador Raimundo Co-
lombo, solicitando ao Tribunal de Contas da União a 
realização de auditoria na Petróleo Brasileiro S. A. – 
Petrobras, a fim de avaliar a atuação de sua auditoria 
interna, da Ouvidoria e do seu Sistema de Controle 
Interno no período de 2003 a 2009.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Para encaminhar, Senador Antonio 
Carlos.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O Demo-
cratas vota favoravelmente ao requerimento do Senador 
Raimundo Colombo, pedindo auditoria na Petrobras.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – O PMDB 
encaminha o voto contra, Sr. Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem revisão 
do orador.) – Para encaminhar, Sr. Presidente.

O PSDB é favorável, evidentemente. É direito da 
Minoria a fiscalização. O Tribunal de Contas da União é 
um órgão auxiliar do Senado Federal. Cabe ao Senado 
valer-se do Tribunal de Contas para a fiscalização do 
Poder Executivo. Essa investigação tentou-se através 
da CPI da Petrobras. Não houve possibilidade. O que 
pretendia o Senador Colombo era propor ao Tribunal 
de Contas da União auditorias. Aliás, a Petrobras tem 
negado informações ao Tribunal de Contas. Reiterada-
mente, nega informações solicitadas pelo Tribunal de 
Contas da União. Ainda ontem, a imprensa divulgou, 
em duas obras da Petrobras, um superfaturamento 
superior a R$2 bilhões. Dezoito representações foram 
encaminhadas ao Procurador-Geral da República pela 
Oposição, como consequência da CPI da Petrobras, 
que foi frustrada pela imposição, pelo rolo compressor 
imposto pela maioria no Senado Federal.

Portanto, o requerimento do Senador Colombo 
é mais uma singela tentativa de buscar informações 
nessa caixa preta que se chama Petrobras.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Senador Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Sem revi-
são do orador.) – O PMDB encaminha o voto contra, 
por entender que a Petrobras já vive um bom momen-
to da sua história, nacional e internacionalmente, com 
ações em bolsa, e poderia prejudicar.

O PMDB encaminha o voto contra.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Base 

encaminha o voto contra, Sr. Presidente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Encaminhamos o voto contra, acompanhando a Li-
derança do Governo.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Em votação pelas Lideranças, o reque-
rimento foi rejeitado. 

Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária: 

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador 
João Alberto Souza, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: 
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad 
hoc: Senador João Batista Motta, favorável, nos 
termos de Subemenda que apresenta. 

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007 

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

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

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A 
à Constituição Federal, para dispor sobre a 
exigência do diploma de curso superior de co-
municação social, habilitação jornalismo, para 
o exercício da profissão de jornalista. 

Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Inácio Arruda, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece. 

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2008 

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Patrícia Saboya, que altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional. 

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

14 
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. 

17  
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 Adoles-
cente (substitui a expressão “medida sócio-edu-
cativa” pela “medida psicossocioeducativa”). 

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. 

18 
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. 
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19 
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. 

20 
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. 

21 
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. 

22 
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. 

23 
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 
Comissão de Serviços de Infraestrutura, 
Relator:Senador Cícero Lucena, favorável 
nos termos da Emenda nº 1-CI (Substitutivo), 
que oferece.

24 
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. 

25 
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. 

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo 
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de 
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março de 1998, de forma a obrigar a realiza-
ção de exames periódicos para avaliar a saú-
de dos atletas e prever a disponibilização de 
equipes de atendimento de emergência em 
competições profissionais. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e 
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de 
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns. 

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços). 

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e 

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ. 

28 
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). 

29 
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). 

30 
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. 

31 
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. 

32 
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. 
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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. 

33 
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. 

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

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

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

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009 

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

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

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

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE. 

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009 

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

37 
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 da-
tas comemorativas. 

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque. 

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 18, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que dá nova redação ao inciso XI do 
art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, 
que dispõe sobre a organização da Presidência 
da República e dos Ministérios, para alterar a es-
trutura básica do Ministério do Esporte (cria uma 
Secretaria no Ministério do Esporte). 

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá. 

39 
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 
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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. 

40 
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. 

41 
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. 

42 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 5, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional. 

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta. 

43 
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. 

44 
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. 

479ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



50018 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010

45 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Se-

nado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 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. 

46 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 175, DE 2003– 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 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. 

47 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 316, DE 2004 – 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 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. 
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48 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 – 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 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. 

49 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Se-

nado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 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. 

50 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Se-

nado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo. 

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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51 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Se-

nado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 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. 

52 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Se-

nado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 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. 

53 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Se-

nado nºs 175, de 2003 –Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
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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54 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Se-

nado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 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. 

55 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 141, DE 2006 – 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 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. 

56 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 231, DE 2006 – 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 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. 
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57 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 261, DE 2006 – 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 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. 

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 265, 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 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. 

59 
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. 
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60 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 -COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Se-

nado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

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

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

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

61 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 84, 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 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. 

62 
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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63 
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. 

64

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 236, DE 2008 -COMPLEMENTAR  

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para fazer constar que a contagem 
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo. 

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

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

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

65 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 249, DE 2008 -COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos. 

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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66 
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. 

67 
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. 

68 
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. 

69 
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. 

70 
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. 

71 
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 
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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 (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Passaremos a apreciar outros reque-
rimentos.

Em votação o Requerimento nº 862, de 2010, 
de autoria do Senador Marco Maciel, lido anteriormen-
te, solicitando licença para se ausentar nos trabalhos 
da Casa nos dias 10 a 12 de novembro do corrente 
ano, para representar o Senado Federal no VI Fórum 
Parlamentar Ibero-americano, na cidade de Buenos 
Aires, na Argentina.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado.
Foi concedida a licença. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – O Senador Mão Santa apresenta Re-
querimento nº 866, de 2010, nos termos do art. 40 do 
Regimento Interno, e pede autorização para participar 
da VII Assembleia Plenária no Fórum Interparlamentar 
das Américas – FIPA, no período de 17 a 19 de novem-
bro do corrente ano, na cidade do México.

A matéria foi despachada à Comissão de Rela-
ções Exteriores, que, em reunião realizada nesta data, 
emitiu parecer favorável.

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

maneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado.
Será cumprida a determinação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – O Senador Alfredo Cotait apresentou 
o Requerimento nº 868, de 2010, solicitando, nos 
termos do art. 40 do Regimento Interno, autorização 
para representar o Senado no encontro com o Senador 
Gilberto Bonalumi, Presidente da Rede Itália Améri-
ca Latina, no dia 12 de novembro do corrente ano, na 
cidade de Milão.

A matéria foi apreciada pela Comissão de Rela-
ções Exteriores, que emitiu parecer favorável.

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

maneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Requerimentos nºs 171, 828 e 853, 
de 2010, do Senador João Vicente Claudino e ou-

tros Senadores, que solicitam a realização de sessão 
especial destinada a reverenciar a memória do ex-
Senador Petrônio Portela Nunes, por ocasião do 30° 
aniversário do seu falecimento, a realizar-se no dia 29 
de novembro.

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

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados. 
A Mesa tomará as devidas providências. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Requerimento nº 56, de 2010, de au-
toria do Senador Paulo Paim e outros Senadores, so-
licitando a realização de sessão especial destinada a 
comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra, bem 
como o Dia de Zumbi dos Palmares, a realizar-se no 
dia 19 de novembro de 2010, sexta-feira.

Com a palavra, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para enca-

minhar. Sem revisão do orador.) – Eu só quero agra-
decer à Mesa, ao Presidente Sarney, a V. Exª, por co-
locar essa matéria em votação num momento em que 
a questão do preconceito, Sr. Presidente, infelizmente, 
está aflorando em diversos Estados: em São Paulo, no 
meu Estado, em Santa Catarina, também na Argentina, 
aqui ao lado, e recentemente esses atos preconceitu-
osos contra os nordestinos. Então, é importante que o 
Senado faça uma sessão de homenagem, convidando 
uma série de personalidades, para demonstrar que o 
Brasil não aceita nenhum tipo de preconceito.

Era isso. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
A Mesa tomará as providências devidas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Em aditamento aos Requerimentos 
nºs 200 e 818, de 2008, nº 93 e 1.275, de 2009, e nº 
431, de 2010, os Senadores que abaixo assinam re-
querem que seja prorrogado o prazo de funcionamen-
to, até o dia 22 de dezembro de 2010, da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, composta de sete titulares 
e cinco suplentes, destinada a apurar a utilização da 
Internet na prática de crimes de pedofilia, bem como a 
relação desses crimes com o crime organizado.

O requerimento lido contém subscritores em nú-
mero suficiente para a prorrogação solicitada.

Será publicado, para que produza os devidos 
efeitos.

É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Voltando à lista de oradores, concedo, 
com muito prazer, a palavra à Senadora Níura De-
marchi.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, 
Sr. Presidente, enquanto a Senadora se encaminha à 
tribuna. Serei rápido. Eu só queria...

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Concederei rapidamente, mas eu gos-
taria de registrar que a Parlamentar que tem a enver-
gadura e a estatura da Senadora Níura Demarchi não 
precisa de um longo período numa Casa como esta 
para mostrar a que veio, a competência, a seriedade, 
a honestidade, o compromisso com o Senado, com o 
seu Estado e com o povo brasileiro.

O período que V. Exª aqui está ainda, tenha cer-
teza, cativou seus colegas, cativou esta Casa, e foi 
um período que serviu para mostrar, mais uma vez, 
ao povo de Santa Catarina, ao povo brasileiro, que V. 
Exª é uma mulher brasileira extremamente preparada e 
atenta aos desafios que estão, a todo instante, postos 
a nossa frente e tem a vocação de ter a honestidade 
de querer resolvê-los.

Com a palavra o Senador Mário Couto, pela or-
dem.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Quero que V. Exª me permita 

assinar embaixo das suas palavras com referência a 
nossa nobre Senadora Níura.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – É um prazer muito grande.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, eu dei entrada, na Mesa, a uma delegação de 
competência para eu falar pela Liderança da Minoria.

Mas já são 18 horas e 19 minutos. Eu queria, 
então, declinar da minha fala.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – V. Exª vai nos privar da sua fala?
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu ia fa-

lar sobre CPMF, mas já falei. Estou satisfeito por tudo 
que falei sobre CPMF. Voltarei a falar do tema na pró-
xima semana. Tenho que viajar. Eu queria declinar da 
minha fala.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Ouviremos V. Exª numa próxima opor-
tunidade.

Senadora Níura, por favor.
A SRA.  NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, SRA.  Senadora aqui presente, Srs. 
Senadores, já inicio, tomada de uma emoção muito 
grande por suas palavras, as quais agradeço profun-
damente.
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Ocupo esta tribuna, hoje, ainda tocada também 
pelo impacto da grande vitória alcançada, em primeiro 
turno, pela candidatura do Senador Raimundo Colombo 
ao Governo do Estado de Santa Catarina. Esse resul-
tado simboliza não somente o triunfo da democracia 
– reafirmando que, num regime democrático, somente 
o povo põe e dispõe, ninguém mais! –, mas também 
a grande força que as oposições demonstraram no 
decurso das eleições de 2010.

O ganhar e o perder fazem parte, ambos, do 
exercício democrático. O que não faz parte desse 
exercício, entretanto, é o ódio e o rancor. Isso nós não 
desejamos. É o desejo de eliminar o adversário como 
se fosse não um oponente, um adversário a lealmente 
combater, mas um verdadeiro inimigo a liquidar. Isso 
nós também não aceitamos.

O eleitor, contudo, não se deixou levar por esse 
espírito de ressentimento e de negação de verdade 
política e soube – ele, sim, soube! –, dar nas urnas a 
sua serena resposta de paz e de confiança no futuro.

Congratulo-me, portanto, nesta oportunidade, 
com aqueles todos que me oportunizaram o momento 
precioso de estar aqui: o Governador atual de Santa 
Catarina, Leonel Pavan; o Governador eleito, Senador 
Raimundo Colombo, do Democratas; os Senadores 
eleitos Luiz Henrique da Silveira, do PMDB, com o qual 
muito aprendi, Sr. Presidente e Srs. Senadores; meu 
colega de Partido que esteve aqui à tarde presente, 
Senador Paulo Bauer, que vai, a partir de fevereiro, 
tomar assento pelo nosso Estado com grandeza e 
determinação de um homem público correto, sério e 
muito reto, meu amigo do PSDB; todos os 16 novos 
Deputados Federais pelo Estado de Santa Catarina, 
dez dos quais eleitos pela forte coligação formada pelo 
Democratas, PMDB, PSDB, PTB, PPS, PSL, PSC, PTC 
e PRP. E finalmente com as eleitoras e os eleitores ca-
tarinenses, que tão bem souberam honrar as tradições 
de independência, orgulho e espírito cidadão, típicas 
da nossa terra neste último pleito, demonstrando tam-
bém expressiva votação a um brasileiro que não foge 
à luta, Sr. Presidente, como foi o candidato José Ser-
ra, o que dignificou o próprio Serra, o PSDB e toda a 
população do nosso Estado.

Felicidades é o que posso dizer e boa sorte a 
todos eles na construção de um Brasil e de uma San-
ta Catarina mais próspera, mais justa e mais fraterna 
para com todas as suas filhas e filhos!

Registro, ainda, neste período em que se apro-
xima o fim dos trabalhos legislativos do ano de 2010, 
todo o apoio que tive no decurso desses 120 dias em 
que exerci, como segunda suplente, este mandato de 
Senadora pelo Estado de Santa Catarina.

Essa foi para mim uma grande honra que procu-
rei retribuir, a despeito do pouco tempo que tive, com 
muito empenho, dedicação e trabalho. E tudo o que 
logrei alcançar nesta Casa agradeço em maior parte às 
pessoas que me apoiaram neste grande desafio. Re-
lembro aqui, por dever de gratidão, os funcionários do 
meu gabinete, das comissões de que participei, sobre 
as quais quero fazer menção: Comissão de Educação, 
presidida pela Senadora Fátima Cleide, a quem me 
deu a oportunidade e a responsabilidade inclusive de 
relatar bons projetos; a Comissão de Assuntos Sociais, 
presidida pela Senadora Rosalba Ciarlini, hoje Gover-
nadora do Estado do Rio Grande do Norte; também 
a Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo 
Senador Delcídio Amaral; também a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, como suplente, na 
qual tive uma participação ativa nas audiências públi-
cas, especialmente de um assunto que me interessa 
bastante, não só particularmente, como também para o 
âmbito de conhecimento nacional, que é o novo Código 
de Processo Civil, tão bem relatado e tão bem traba-
lhado pelo Senador Valter Pereira, e quero agradecer 
ao Presidente desta Comissão, Senador Demóstenes 
Torres, pelo engrandecimento que me deu na oportu-
nidade de estar, mesmo representando como suplente 
desta Comissão, participando dos belos trabalhos nos 
últimos quatro meses.

Também quero agradecer às áreas técnicas des-
ta Casa e ao Plenário, que sempre me deu condição 
e me encorajou para vir aqui e para dizer não o que 
penso, mas o que sinto com relação à política e o que 
sinto em relação ao povo brasileiro.

Quero agradecer pelo muito que recebi nesses 
quatro meses de luta comum a todos os Srs. Senado-
res e Srªs Senadoras. 

De coração, o meu muito obrigado a todos.
O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senadora, 

permita-me um aparte?
A SRA.  NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Pois 

não, Senador João Faustino.
O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – É com muita 

alegria que participo do seu discurso, porque a pre-
sença de V. Exª nesta Casa foi marcada pela compe-
tência, pela dignidade, pelo espírito público. Quando 
seu Estado, em algum momento, viu-se agredido por 
circunstâncias políticas, foi sua voz que se fez ouvir 
neste plenário, com coragem, com responsabilidade, 
com muito equilíbrio, mas também com muito amor à 
sua terra e ao seu povo. V. Exª aqui definiu e defendeu 
princípios que se voltam diretamente para a educação 
do povo brasileiro, e os defendeu com muita ênfase, 
com muito propriedade, com muita pertinência. E por 
isso tudo nós passamos a admirar V. Exª neste plenário, 
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nas comissões, por onde esteve nesta Casa. O povo 
de Santa Catarina está de parabéns pela Senadora 
que tem, teve e com certeza continuará tendo, pela 
imagem que V. Exª construiu nesta Casa de dignida-
de e de competência. Meus parabéns! E que retorne 
ao Parlamento brasileiro, quem sabe, para continuar 
devolvendo, construindo essa grande performance 
política que V. Exª demonstrou neste Plenário. Muito 
obrigado pelo aparte. 

A SRA.  NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Obri-
gada, Senador João Faustino. Muito me alegra e quero 
que o senhor saiba que tenho por V. Exª um respeito 
profundo. Compactuamos ideais políticos, democrá-
ticos, fortemente, inclusive dos mesmos pactos que 
devemos ter em prol da nossa Nação. 

Obrigada, Senador, pela sempre coragem que 
o senhor me deu aqui, presente durante cento e vin-
te dias.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 
Senadora Níura, um aparte.

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

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 
Eu gostaria de ser da forma que todos nós, acho que 
a unanimidade desta Casa, hoje externada nas comis-
sões, nos dias anteriores, que estão precedendo esta 
despedida momentânea de V. Exª do Senado Federal. 
Nós todos nos acostamos aos elogios, às referências 
positivas. V. Exª, num curto espaço, conseguiu dominar 
com muita firmeza, até pela forma eloquente de falar 
– V. Exª tem, sem dúvida, uma formação brilhante da 
língua portuguesa e do falar, experiência sem dúvida 
adquirida ao longo da sua vida pessoal e profissional 
– e também fez com que nós todos passássemos a 
admirar ainda mais o Estado que V. Exª representa, 
pela qualidade da bancada e pelo carinho que V. Exª 
externou pelo seu Estado e por Jaraguá do Sul. Nós 
todos aqui estamos apaixonados por Jaraguá do Sul e 
prometendo visitá-la tão brevemente quanto possível. 
Parabéns a V. Exª pelo desempenho. As referências 
elogiosas ao desempenho de V. Exª são unanimidade 
no Senado Federal. Parabéns a V. Exª. 

A SRA.  NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – 
Obrigada, Senador Roberto Cavalcanti, é recíproco 
o sentimento com relação a V. Exª, o respeito, e tam-
bém pela supremacia com que se coloca dentro do 
Senado Federal.

Quanto à questão da palavra, acho que eu apren-
di com as minhas crianças, professora primária como 
fui. Iniciei aos 16 anos a minha carreira do magistério 
e certamente foram eles que me ensinaram a falar 
um pouquinho.

Obrigada, Senador. 

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nadora Níura.

A SRA.  NÍURA DERMACHI (PSDB – SC) – Se-
nador ACM.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Com 
muita satisfação, nós tivemos aqui a sua presença e a 
sua companhia nesses 120 dias. A senhora rapidamen-
te conseguiu se envolver no ambiente da Casa, com 
uma produção legislativa importante, com participação 
ativa nas Comissões, no plenário e com um entendi-
mento muito bom com seus colegas. Parabenizo V. Exª 
por essa produtividade num período tão curto. Espero 
que V. Exª volte aqui outras vezes para engrandecer 
o Senado Federal.

A SRA.  NÍURA DERMACHI (PSDB – SC) – 
Obrigada, Senador ACM. O senhor sempre foi muito 
compreensivo também, abriu-me as portas e me aju-
dou inclusive a estar dentro das Comissões. Em todas 
elas me foi concedido participar por seu Partido, por 
meio dos Senadores e Presidentes, levado ao Líder 
do PSDB, mas, com certeza, a participação e a aber-
tura do Democratas para que eu pudesse participar na 
titularidade de três Comissões tão importantes. Aqui 
quero deixar registrado também meu agradecimento 
a V. Exª e também ao Partido Democratas.

Obrigada. Senador.
Gostaria de apresentar rapidamente um balanço 

das atividades que aqui realizei.
Numa singela prestação de contas, Sr. Presi-

dente, menciono, entre outras matérias que relatei, o 
Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2002, de autoria 
do meu companheiro de mandato, Senador Casildo 
Maldaner, que acabamos aqui de votar, que estende 
aos produtos veterinários o tratamento dado à medi-
cação genérica de consumo humano. Quero agrade-
cer a todos os Senadores, aos Senadores da Base do 
Governo, aos Senadores da Base da qual participo, 
enfim, a todos os Senadores que para esse projeto 
pudesse passar nesta Casa hoje. Com orgulho levo 
esse reconhecimento.

Também, de outra forma, relatei a Emenda da 
Câmara dos Deputados relativa ao Projeto de Lei do 
Senado nº 237, de 2007, que manda inscrever Ana 
Maria de Jesus Ribeiro, a catarinense de Laguna Anita 
Garibaldi, no Livro dos Heróis da Pátria, depositado no 
Panteão da Liberdade e da Democracia, em Brasília.

Reverenciar Anita Garibaldi, Srs. Senadores, para 
mim, foi como honrar cada uma das mulheres do meu 
Estado, numa homenagem de reconhecimento, admi-
ração e cumplicidade a todas as mulheres guerreiras 
de Santa Catarina. Ela será, agora, conhecida certa-
mente como a heroína brasileira, como é reconhecida 
hoje tão internacionalmente.
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Oportunamente quero agradecer aqui a Mano 
Terra, um dos historiadores de Santa Catarina que 
contribuíram na breve análise que fiz a respeito do 
projeto de Anita Garibaldi.

Cito também por importante, Srs. Senadores, Sr. 
Presidente, a Proposta de Emenda à Constituição que 
apresentei junto à Mesa, a PEC nº 23, de 2010, com 
o intuito de instituir um valor mínimo para gratificação 
dos professores pela regência de classe.

Hoje, Sr. Presidente, alguns Estados e Municípios, 
embora não todos, já pagam a regência num valor que 
gira em torno de 25% a 40% dos vencimentos bási-
cos do professor do ensino fundamental. Mas, não há, 
contudo, gratificação semelhante para os professores 
do ensino médio. 

Existem, portanto, duas importante reparações 
a serem feitas aos nossos professores: uma, instituin-
do o valor adequado que padronize, em todo âmbito 
nacional, o valor da gratificação atribuída aos mestres 
que atuam diretamente na sala de aula; outra, que es-
tenda esse justo benefício, não só aos Estados e aos 
Municípios que ainda não o pagam, mas, também, aos 
professores do ensino médio que não recebem esse 
mérito, fechando, assim, um universo compreendido 
pelo ciclo básico de ensino no Brasil.

Desde já peço à Comissão de Constituição e Jus-
tiça e às demais Comissões que se debrucem, com 
muito carinho, sobre a matéria, porque é importante 
para todos nós professores, especialmente os profes-
sores de toda nossa rede pública. Como já disse uma 
vez desta tribuna, é preciso reconhecer e estimular con-
cretamente o maior agente da educação. Em qualquer 
sistema de ensino, o professor em sala é nosso maior 
aliado na qualificação da educação no Brasil.

Ainda a respeito da educação, propus, por meio 
do Projeto de Lei Complementar nº 254, de 2010, a 
obrigatoriedade de ensino no ciclo médio, ou no nível 
médio, dos Direitos e das Garantias Fundamentais do 
Cidadão. Com a introdução desses conteúdos de Direito 
Constitucional nas grades curriculares do ensino médio, 
estaremos estimulando um nível mais efetivo de exer-
cício da cidadania e, na mesma proporção, melhores 
condições de cobrança dos governantes por parte dos 
governados, em benefício da consciência e do amadu-
recimento de nossas instituições democráticas.

Dei também início, Sr. Presidente, por meio do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 593, de 2010, a uma 
discussão de grande relevância acerca da pouca per-
tinência também da iniciativa tomada pelo Ministro do 
Trabalho, com o intuito de – ao menos é o que se diz na 
Portaria nº 1510, de 2009 – de regulamentar o registro 
e o controle eletrônico do ponto dos trabalhadores.

Essa Portaria, entretanto, em vez de proteger 
os diversos interesses envolvidos, impõe enormes e 
injustificadas dificuldades a empregados e a empre-
gadores, exorbitando, em muito, o poder de regula-
mentação da Administração Pública. Mais ainda: o faz 
de modo inadequado, ineficiente e dispendioso para 
todos os envolvidos.

Para citar apenas um aspecto desse regramento, 
temos lá obrigação do empregado em manter, inclu-
sive, por longos períodos de tempo, seus recibos de 
entrada e de saída diários.

Essa é uma inversão do princípio de proteção do 
empregado, consagrado no Direito Trabalhista brasi-
leiro. Na prática, fica cabendo, Srªs e Srs. Senadores, 
ao empregado a organização, manutenção e guarda 
de uma volumosa papelada, que acabará imprescin-
dível na prova de direitos que, antes, cabia ser feita 
pelo empregador.

Mas para os empregadores a medida também é 
ruim, Srªs e Srs. Senadores. O preço do equipamento 
é altíssimo, inviabilizando a sua utilização em todos – 
repito –, em todos os estabelecimentos com mais de 
dez empregados como, ilegalmente, quer a Portaria.

E tudo isso, Srªs e Srs. Senadores, consumindo 
montanhas de papel no momento em que o fator am-
biental deve pesar em toda e qualquer iniciativa social, 
ainda mais quando originária do Governo.

Registro, por último, Sr. Presidente, a proposta 
consignada no Projeto de Lei Complementar nº 250, 
de 2010, que prevê a adoção, no Brasil, do assim cha-
mado orçamento impositivo. Esta é uma ação que con-
sidero indispensável para o aprimoramento da prática 
política brasileira em pontos absolutamente críticos e 
fundamentais: no alcance da verdadeira transparência 
no emprego dos recursos públicos, no reequilíbrio entre 
os Poderes constituídos, neste instante, compromete-
doramente pendente em desfavor do Congresso Na-
cional, e, finalmente, na coibição de uma inesgotável 
fonte de corrupção, a negociação pouco clara que faz 
o Executivo para liberar valores que, espantosamente, 
já constam aprovados no nosso Orçamento.

Em uma palavra, o Projeto de Orçamento Impo-
sitivo é o projeto de lei do orçamento de verdade; é o 
fim da medida orçamentária que vive o País.

Anoto, por último, meus votos de que a nova Ad-
ministração Federal – a Presidente Dilma Rousseff e 
toda a sua equipe – comece com as prioridades ade-
quadas, estimulando e apoiando as iniciativas realmente 
importantes para garantir a prosperidade econômica 
e social da Nação, a exemplo da reforma política e da 
reforma tributária.

Aproveito para registrar que, sobre os rumores da 
ressurreição da CPMF, Sr. Presidente, agora como CSS 
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(Contribuição Social da Saúde) sobre movimentações 
financeiras, sou contrária à criação dessa contribuição, 
bem como de quaisquer outras medidas que venham 
a aumentar a nossa já elevada carga tributária.

As reformas, política e tributária, são iniciativas 
que efetivamente poderão nos trazer, a todos, uma 
melhor condução da representação política em todos 
os níveis e esferas e da distribuição dos bônus e dos 
ônus fiscais. É disto que o Brasil precisa: de melhores 
maneiras de fazer valer a sua vontade por parte dos 
que estão no poder e de menos impostos, com melhor 
qualidade dos serviços prestados pelo Estado. É isso 
que nós desejamos.

Sei que esta é a vontade e a marca deste man-
dato, que brevemente será reassumido pelo seu ago-
ra titular Senador Casildo Maldaner, a quem desejo 
muito sucesso na continuidade dessa sua carreira de 
luta, de coragem e de lucidez. Bem-vindo, Senador 
Maldaner! Santa Catarina conta com sua firmeza e 
com o seu valor.

Finalizo aqui esta minha intervenção, Srªs e Srs. 
Senadores, agradecendo a gentil e solidária acolhida 
que tive, por parte dos colegas e das colegas desta 
Casa, reafirmando que me coloco sempre à disposição, 
esteja onde estiver, para apoiar tudo que for de bom e 
de bem para o Brasil e para os brasileiros.

E oportuno me faz aqui, Sr. Senador Neuto de 
Conto... O Senador Alvaro Dias também pediu a pa-
lavra.

Senador Neuto de Conto.
O Sr. Neuto de Conto (PMDB – SC) – Eminente 

Senadora catarinense Níura Demarchi, realmente é uma 
satisfação, um orgulho, tê-la aqui. Certamente Jaraguá 
encontra-se engalanada por ter uma filha não só re-
presentando aquela terra e a sua gente, mas também 
representando todos os catarinenses, embora em um 
período curto, mas as saudades em um período curto 
certamente representam muito mais que as de longos 
períodos com poucas ações. O seu relatório nos cha-
ma a atenção por todo o trabalho, mas é significativo 
o relato da nossa heroína de dois mundos, do Brasil e 
da Itália: Anita Garibaldi. Essa mulher que deu a San-
ta Catarina nomes de ruas, de cidade, de colégio, e à 
Itália um monumento fantástico, certamente o maior 
monumento de uma brasileira e de um brasileiro fora 
do Brasil, nos arredores de Roma. Lá está gravado, no 
grande monumento à heroína que ela foi, “com seus 
cabelos ao vento, com seus estampidos dos fuzis, ela 
foi para a Itália, para o Brasil e para o seu Giuseppe 
Garibaldi a verdadeira expressão da lealdade”. Outro 
ponto também significativo, de importância fundamen-
tal, são os medicamentos genéricos para a área veteri-
nária. Talvez do alcance poucos saibam, mas ele está 

na sanidade animal, na produção de alimentos, está 
vinculado ao custo da produção e, consequentemen-
te chega a toda a sociedade brasileira. Se citássemos 
outros eventos, faltaria dizer muito obrigado por tudo 
que fez, pelo que representou quer como mulher, quer 
como uma guerreira político-partidária, quer como a 
representante catarinense, pela sua história de vida, 
pelo seu passado de lutas e, principalmente, pelo que 
realizou no presente e pela esperança que nos dá para 
o futuro. Parabéns!

A SRA.  NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – 
Senador, muito obrigada. Vindo esse aparte de uma 
mente brilhante como a do Senador Neuto de Conto, 
do alto de seus nove mandatos, do alto de todo o seu 
conhecimento, de tudo o que V. Exª representa e deverá 
representar em Santa Catarina, e deverá representar 
para todo o Mercosul, além do que já representa para 
o nosso País... Muito obrigada. Tenha nesta pessoa po-
lítica uma grande amiga e parceira nos projetos deste 
País. Obrigada, Senador, por tudo o que me ensinou 
ao longo de nossa caminhada.

Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senadora 

Níura Demarchi, em nome do PSDB, especialmente 
em nome da Senadora Marisa Serrano e da Senadora 
Lúcia Vânia, que têm compromissos fora do plenário, 
neste momento, que, como mulheres, pediram-me que 
transmitisse a V. Exª os aplausos pela participação 
importante que teve aqui durante 120 dias, em uma 
demonstração da sua competência, da sua postura 
republicana, representando Santa Catarina sempre 
com muita altivez e eficiência. V. Exª é uma espécie de 
retrato de Santa Catarina, que é um Estado fascinante. 
Eu, particularmente, sou um admirador do Estado de 
Santa Catarina pelas suas potencialidades econômicas 
e pelas suas belezas naturais insuperáveis. E V. Exª é 
uma espécie de fotografia da grandeza do Estado de 
Santa Catarina. Recebo aqui, neste momento, via in-
ternet, mensagens que me pedem que a cumprimen-
tem também pela sua presença nesta Casa, nesses 
dias. Os nossos cumprimentos e seja V. Exª muito feliz 
onde estiver.

A SRA.  NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Se-
nador Alvaro Dias, V. Exª sabe que eu o tenho como um 
grande espelho, uma pessoa do Estado do Paraná. V. 
Exª é uma figura extraordinariamente forte, grande. Em 
todos os debates que aqui tivemos o senhor defendeu 
a democracia do nosso País aguerridamente.

Quero agradecer-lhe muito pelo que me ensinou 
e agradecer por essa estatura política que o nosso Par-
tido, o PSDB, tem na sua pessoa, na sua excelência.

Muito obrigada, Senador Alvaro Dias pelas pala-
vras e pelo respeito e pela atenção.
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Senador Jefferson Praia.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senadora 

Níura, eu vou ser breve, mas não poderia deixar de 
fazer este aparte. Eu entendo que nós estamos aqui 
para fazer a nossa obrigação, fazer o melhor pelo povo 
que nós representamos dos nossos Estados e, é cla-
ro, pelo povo brasileiro. V. Exª, nesse curto espaço de 
tempo, demonstrou no seu trabalho um grande espí-
rito público. Parabéns a V.Exª e que V.Exª tenha uma 
longa caminhada na política. 

A SRA.  NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Obri-
gada, Senador Jefferson Praia. Admiro muito a sua 
participação. Desde o dia em que assumiu após a ida 
do Senador Jefferson Peres, o senhor cobriu, aqui, o 
espaço com brilhantismo extraordinário. E desejo muito 
sucesso no encaminhamento do crédito de carbono. 
Também acredito, sobremaneira, nesse processo am-
biental que o País precisa elevar-se e ampliar. Obriga-
da, Senador, pela participação. 

Quero cumprimentar e agradecer pessoas que 
estão aqui presentes, Sr. Presidente, – se permite 
mais um minuto – como os acadêmicos da Udesc, 
de Balneário Camboriú, na pessoa do Victor Burigo 
Souza, que é o Presidente do Centro Acadêmico do 
Curso de Administração; a Betina, o Felipe, o Tomás, 
o Leandro, o Pedro, a Jéssica Natália Pavan, que é 
Diretora da Federação Nacional dos Estudantes de 
Administração pública, que, representando o Estado 
de Santa Catarina, tenham sempre aqui uma agente 
da parceria com que podemos fazer pela educação e 
por todos os jovens brasileiros. 

Quero, também, agradecer a presença, na tarde 
de hoje, da Senadora Selma Elias, que, aqui, conosco 
passou num determinado período e que fez aqui um 
grande debate e deu grande apoio à educação brasi-
leira. Também agradeço a prefeita Luzia, de Camboriú, 
que, também, com José Branco, vereador de Cambo-
riú, e a todos que aqui estão presentes que vieram 
também nos cumprimentar. 

Lembro, especialmente, pessoas que a gente 
não pode deixar de agradecer pela grande passagem 
pelo que representa e pelo o que nós somos através 
deles. Ao meu marido Perácio, companheiro de mais 
de 27 anos de luta, de amor, de carinho e de parceria; 
ao Ítalo, meu filho, que está aqui presente, esse gran-
de futuro advogado; à Naira, que acabou de deixar o 
plenário, porque tem de viajar para voltar ao seu tra-
balho, minha querida filha; à Natália, minha pequena 
Natália, de doze anos, nossa futura escritora; ao meu 
filho Cristofer, que está em Jaraguá do Sul; ao meu neto 
Matheus, que está em Jaraguá do Sul, minha cidade 
do meu coração; à minha mãe, Dona Norma Teresa, a 
quem eu não posso deixar de agradecer, porque, sem 

a vida que ela me deu, aqui, eu não estaria; também a 
todas as pessoas e todos os amigos não só de Jaraguá 
do Sul; a todos os políticos de Jaraguá do Sul; ao meu 
partido; a toda a minha região, especialmente a região 
do Vale do Itapocu, onde se engrandeceu todo o meu 
trabalho político, por meio da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Regional; especialmente a todos os 
cidadãos e a todas as cidadãs, Sr. Presidente, do meu 
Estado e deste País; o meu sincero agradecimento. 

Eu não poderia deixar de dizer um muito obrigada 
e que Deus, que sempre eleva as mentes...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senadora, a senhora enche de grandeza a Casa e 
ainda tem um Senador querendo participar...

O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Eu gostaria 
de fazer um aparte a V. Exª.

A SRA.  NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Se-
nador José Bezerra.

O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Senadora, 
desde o primeiro dia – praticamente assumimos jun-
tos na condição de suplentes, há quatro meses –, 
nós nos identificamos muito nas comissões e neste 
plenário, em defesa da micro e da pequena empresa 
brasileira. Além de reconhecer o seu trabalho, quero 
parabenizar Santa Catarina por ter mandado uma Se-
nadora desse estirpe, lutadora e cumpridora do seu 
dever, que deu aqui uma demonstração inequívoca de 
como deve ser a atuação parlamentar, principalmente 
de um suplente. Ela exerceu o Senado, durante esses 
quatro meses, em sua plenitude, dedicando-se inte-
gralmente à atividade parlamentar com um brilhantis-
mo peculiar. Tenho certeza, Santa Catarina irá ainda 
mantê-la, Senadora, na vida pública, porque V. Exª é 
um nome que Santa Catarina não pode prescindir em 
hipótese alguma. Quero lhe desejar uma vida pública 
com um futuro brilhante, que, tenho certeza, com sua 
capacidade, V. Exª conseguirá e isso fará com que a 
vida pública com pessoas de sua qualidade, de sua 
estirpe seja muito bem representada pela população 
brasileira do que muitas pessoas que passaram por 
aqui. Parabéns pela sua atuação e parabéns a Santa 
Catarina por ter mandado uma Senadora como V. Exª 
para esta Casa.

A SRA.  NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Eu 
que agradeço, Senador, pela grande parceria que tive-
mos aqui. V.Exª também veio do Rio Grande do Norte, 
com essa voz vibrante, forte, em defesa das coope-
rativas, do produtor rural, das empresas que pagam 
muitos impostos em nosso País, as pequenas e micro-
empresas. Quero dizer que essa parceria, esse conhe-
cimento que V. Exª me trouxe me encorajou também 
a elevar a minha voz no sentido de proteger, cuidar e 
de baixar a carga tributária neste País, que é uma das 
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suas grandes bandeiras. Quero lhe agradecer muito 
por tudo que vivemos aqui nos últimos 120 dias.

Senador Valter Pereira.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senadora 

Níura, nós nos conhecemos há pouco, mas pode es-
tar certa de que levo do Senado Federal a melhor das 
impressões que tive de V. Exª, pela dedicação, pelo 
interesse público, pela lhaneza no trato, enfim, todos 
os atributos que devem ornamentar a pessoa que se 
propõe a atender o interesse público estão presentes 
em V. Exª. Lembro-me aqui da audiência pública que 
fomos realizar em Santa Catarina. Apesar de não es-
tar familiarizada ainda, naquele momento, com essas 
questões, com essa discussão que hoje ocupa todos 
os Tribunais, todas as Varas da instância singela, V. 
Exª estava lá presente, discutindo, ouvindo, colhendo 
sugestões e contribuindo com a Comissão Especial. 
Portanto, só posso dizer que o tempo de V. Exª aqui 
foi curto, mas o trabalho que desenvolveu foi amplo. 
Meus parabéns!

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Se-
nador Valter Pereira, muito obrigada. Quero dizer que o 
trabalho que a sua relatoria está prestando ao País acer-
ca do novo Código de Processo Civil é primoroso.

Eu diria até que, nas audiências públicas no nosso 
País, o legislador, seja ele aqui na Alta Câmara, como 
está presente V. Exª no Senado Federal, seja ele na 
Constituição Federal, seja ele nas Assembléias Le-
gislativas, seja ele nas Câmaras Municipais, tem uma 
das grandes ferramentas que é ouvir o povo. E V. Exª 
está fazendo isso com primazia.

Reconheço, entre os trabalhos das relatorias 
feitas no Senado Federal nos últimos tempos, nos úl-
timos dias, a força de V. Exª, que está trazendo, com 
certeza, um dos melhores relatórios acerca do CPC, 
que precisa, de fato, de uma grande reforma, de uma 
grande ampliação e, principalmente, da celeridade da 
justiça, que é o que todo o nosso povo brasileiro es-
pera e merece.

Então, V. Exª deu essa condição ao País, e está 
trazendo com certeza um dos melhores documentos, 
muito mais aprimorado, porque sabe ouvir a população 
e todos os juristas deste País independentemente de 
todos os lugares onde estiverem. Presente nessa audi-
ência em Florianópolis, o senhor ouviu pacientemente 
todos os que queriam se manifestar. Isso é fundamental, 
Senador. O senhor tem essa presença extraordinária. 
Quero aqui cumprimentá-lo e dizer que muito aprendi 
também com V. Exª. Muito obrigada.

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

Níura, eu estava aqui ouvindo todos os Parlamentares 
e disse: “Não preciso falar.” Mas, como único Senador 

do PT no plenário, também quero dar este depoimen-
to. Primeiramente, assino todas as manifestações. V. 
Exª, com elegância, diplomacia e respeito a todos os 
seus colegas, soube dizer “sim” quando suas convic-
ções assim apontavam e, também com elegância, dizer 
“não”. Por isso, V. Exª conquistou a Casa. Com alegria, 
posso dizer que V. Exª relatou projetos de minha au-
toria e fez o depoimento. V. Exª defendeu o projeto, 
mas tenho certeza também de que, se houvesse ou-
tro projeto que V. Exª entendesse não ser adequado 
na sua visão, diria com a maior tranquilidade: “Paim, 
neste projeto, não posso acompanhá-lo.” Isso é muito 
bom. Isso é transparência. Esse é o jogo da verdade. 
Por isso, tenho de me manifestar cumprimentando V. 
Exª independentemente da questão partidária. V. Exª 
é uma grande agente pública e política do nosso País. 
Meus parabéns!

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Obri-
gada, Senador Paim. Fiz o relatório com a maior ale-
gria e tenho certeza de que a presença de V. Exª no 
Senado Federal engrandece nosso País em todos os 
sentidos pelas bandeiras de que trata e com as quais 
trabalha. Temos muitos pensamentos em comum – al-
guns não, mas muitos em comum. 

E quero deixar registrado aqui uma de suas lutas, 
que também é minha luta, talvez seria uma luta quase 
que individual no campo político, partidário, mas quero 
dizer a V. Exª que estou presente na sua luta quanto 
ao Fator Previdenciário no Brasil, principalmente fator 
idade, que tem que haver uma discussão mais ampla. 
Acredito que contribuição do trabalhador, contribuição 
previdenciária é uma coisa. Não se pode lesar o pa-
trimônio, o recurso do INSS, da Previdência Social da 
forma como está acontecendo. Mas quero parabenizá-
lo e ser voz junto a V. Exª nesse sentido.

Concluindo e agradecendo a V. Exª, Presidente e 
Senador Mão Santa, que não saberia agradecer mais 
sinceramente a todos, principalmente a V. Exª. Digo, 
Senador Mão Santa, que atentarei, atentarei sempre 
bem dentro do meu coração, o serviço público que 
devo zelar e que devo fazer talvez muito mais hoje 
pelo meu Município Jaraguá do Sul, pelo meu Estado, 
mas principalmente com toda a doutrina que aqui me 
foi concedida por V. Exª, naquilo tudo que V. Exª ofe-
rece ao Senado Federal, pela sua história também e 
pelos momentos importantes que passamos durante 
um período eleitoral que, muitas vezes, é conturbado, 
mas aprendemos muito. 

Quero agradecer tudo que aprendi com V. Exª.
Obrigada a todos. E certamente, em Santa Cata-

rina, continuarei fazendo o meu trabalho político.
Obrigada, Senador.
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Durante o discurso da Sra. Níura De-
marchi, o Sr. Geraldo Mesquita Júnior, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Essas foram as palavras de Níura Demarchi. Nós não 
queríamos ouvir a sua despedida. Que não seja um 
adeus; seja um até logo.

Quero dizer que Santa Catarina engrandeceu-se. 
Nunca em tão pouco marcou-se uma presença com 
tanta grandeza, como tanta beleza, com tanta firmeza. 
Então essa é a grandeza da mulher brasileira. 

E aqui chega a Catarina de Alexandria, que deu 
o nome ao seu Estado. E nós brasileiros admiramos a 
mulher de Santa Catarina. Anita Garibaldi, aquela que 
foi lá para o Rio Grande do Sul do Paim, Anita Gari-
baldi, que saiu lá de Santa Catarina e fez a história 
mais bela do renascer da República, da liberdade dos 
negros. Era de Santa Catarina. Então eu quero dizer 
que hoje, neste instante, iguala-se em grandeza his-
tórica e política, coragem, bravura, inteligência, Anita 
Garibaldi e a Senadora Níura Demarchi. 

Então aqui, desta Presidência, eu peço que Deus 
a ilumine e V. Exª continue como exemplo para a mulher 
brasileira da mulher na política. Felizes as mulheres que 
estão entrando na política porque não precisam buscar 
exemplo em outros lugares, o exemplo está aqui nesta 
Casa através da Senadora Níura Demarchi. 

Vou prorrogar a sessão para que os inscritos 
possam usar a palavras. 

E queremos anunciar aqui a presença do Depu-
tado Camarinha, do PSB de São Paulo, reeleito. Tam-
bém adentrou aqui o ex-senador Sibá, que nasceu no 
Piauí e nós emprestamos ao Acre. Muitas saudades. 
Veio acompanhado da esposa? Ela veio com você? 
(Pausa.)

É mesmo como eu com Adalgisa. Somos apaixo-
nados. Eu fui elogiar e deu uma maldade doida, mas 
está valendo o convite ainda para você e sua esposa 
passarem uma lua-de-mel nas praias do Piauí.

Agora nós estamos alternando. Vamos chamar 
uma liderança, e é César Borges, do PR, da Bahia. De-
pois, o orador inscrito é Valter Pereira, em seguida.

Estamos alternando. 
O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, é só para encaminhar um 
requerimento, nos termos do art. 218, de acordo com 
as tradições desta Casa.

É de homenagem pelo falecimento do Sr. Nemé-
sio Morquecho Marina, vice-cônsul da Espanha, que 
residiu em Natal durante muitos anos, foi proprietário 
de restaurante trazendo para nós a culinária espanho-

la, e uma pessoa de muita tradição lá no nosso meio, 
na nossa sociedade. 

Era proprietário de um restaurante muito pres-
tigiado pelos políticos, por figuras nacionais, como 
Oscar Niemeyer, que foi visitante do seu restaurante, 
por Pellegrino Júnior, pela poetisa Eneida, Juscelino 
Kubitschek também esteve lá presente, fora as figuras 
tradicionais do mundo político e do mundo empresarial 
que prestigiavam aquela Casa.

Eu gostaria que fosse encaminhado este requeri-
mento e feita uma inserção em Ata do voto de profundo 
pesar a sua família, a sua esposa, D. Meira, e seus fi-
lhos Esperanza e Pio Morquecho, neste momento. Eu 
gostaria de encaminhar a V. Exª. 

Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão 

do orador.) – Senador Mão Santa, com a tolerância, 
tenho certeza, do Senador César Borges, eu só quero 
registrar a presença, em plenário, do nosso querido ex-
Senador Sibá Machado, eleito Deputado Federal para 
alegria de todos nós. Ele vai continuar trabalhando aqui, 
Câmara e Senado, e será um eterno Senador, como 
V. Exª, Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Enche-nos de alegria a presença do Sibá e a certeza 
de que ele vai enriquecer este Congresso.

Com a palavra, está na tribuna o nosso César 
Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente.

Eu também queria, da mesma forma, saudar o 
querido companheiro Sibá Machado, que foi Senador 
com tanto brilhantismo durante alguns anos nesta Casa 
e que está agora na Câmara dos Deputados. Feliz a 
sua atuação lá e de sucesso, Senador Sibá. 

Mas, Presidente, o que me traz a esta tribuna 
hoje é uma preocupação com algo de que nós toma-
mos conhecimento. O Tribunal de Contas da União, 
ontem, trouxe a esta Casa e está noticiado nos prin-
cipais jornais do Brasil e, em particular, também nos 
jornais baianos, apontando graves irregularidades em 
32 obras, obras da maior importância para sua exe-
cução para o nosso País e para os diversos Estados 
que elas beneficiam.

Mas o que vêm a ser graves irregularidades? É 
o entendimento do Tribunal de Contas da União, en-
caminhado ao Congresso Nacional, Senador Paim, 
para aqui ser avaliado. O Congresso pode ou não 
aceitar a irregularidade. Eventualmente aprovado, vai 
ao Presidente, que pode vetar ou não. Então, é algo 
que ainda passará pela apreciação e pelo crivo do 
Congresso Nacional.
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O nosso receio é que, quando o Tribunal de Con-
tas da União, um órgão fiscalizador, aponta várias ir-
regularidades, claro que há uma preocupação quanto 
ao que está acontecendo com essas obras. Entretanto, 
muitas vezes aponta graves irregularidades. E quando 
você vai apurar essas grandes irregularidades, termi-
na não se comprovando se existem essas graves ir-
regularidades. Mas quando as graves irregularidades 
apontadas pelo Tribunal são acatadas pelo Congres-
so, ele pode paralisar essas obras. Acho que paralisar 
obras não é o melhor caminho para corrigir desvios, 
porque as obras paralisadas prejudicam, em primeiro 
lugar, a população, que pensa que aquela obra vai ser 
concluída tempestivamente, para trazer benefícios á 
população a que ela se dirige e que vai ser usuária 
daquela obra.

Em segundo lugar, uma obra paralisada tem um 
custo adicional elevadíssimo, porque, quando você des-
mobiliza uma empresa construtora, para se mobilizar 
novamente, ela tem um custo elevado. Então, a obra 
vai ficar parada, a população prejudicada, e, quando 
ela for reiniciada, porque não é possível que ela não 
seja reiniciada – essas obras têm 50% executadas, 
algumas têm 80%, e algumas estão se iniciando ou 
ainda estão em licitação –, de qualquer maneira há 
um prejuízo.

Então, o que advogamos não é abrir mão da fis-
calização do Tribunal em hora nenhuma, mas que o 
Tribunal procure fazer a correção junto com os órgãos 
governamentais responsáveis pelas obras, punindo se 
houver realmente desvio.

Mas suspender a execução da obra apenas por 
suspeita de graves irregularidades... E eu, como Go-
vernador, passei por esse tipo de problemas, que vou 
citar aqui. Então isso é grave e pode trazer prejuízos 
para o Erário e, principalmente, para a população, Se-
nador Jefferson Praia.

No caso da Bahia, o Tribunal aponta três obras da 
maior importância, pelas quais nós lutamos há anos. 
Um caso é o do Projeto de Irrigação Salitre, na região 
de Juazeiro. O Presidente Lula, inclusive, inaugurou a 
primeira etapa, de cinco mil hectares, e tem uma se-
gunda etapa, de mais cinco mil hectares.

Pois bem. O Tribunal aponta irregularidade di-
zendo que há superfaturamento na obra. Esse Projeto 
Salitre vem se somar a outros que existem na região 
de Juazeiro e Petrolina, na divisa entre Bahia e Per-
nambuco, exatamente o rio São Francisco, que forne-
ce a água para esse pólo de desenvolvimento agroin-
dustrial, o pólo Juazeiro/Petrolina, que, em 2007, teve 
o valor de exportação desses Municípios de mais de 
R$191 milhões. E lá se produzem 80% das frutas cí-
tricas frescas cultivadas nos perímetros de irrigação e 

produtos associados a esses sucos de frutas. A região 
é responsável por 74% das uvas e 46% das mangas 
frescas exportadas pelo Brasil.

A dimensão da riqueza que será produzida a partir 
da conclusão da obra pode ser traduzida na expectativa 
de geração de emprego e de renda para a região. Com 
a conclusão do Projeto Salitre, serão 30 mil empregos 
diretos e 60 mil indiretos, beneficiando uma população 
de cerca de 180 mil pessoas no Município e regiões 
circunvizinhas. O valor bruto da produção esperada é 
de cerca de 350 milhões/ano. Esses são os prejuízos 
que se têm com a paralisação do Projeto Salitre.

E o que é que o Tribunal de Contas aponta com 
relação a esse Projeto? É que há indícios de superfa-
turamento. Ora, indícios de irregularidades e superfatu-
ramento, a meu ver, não são suficientes para paralisar 
uma obra dessa importância.

Outra obra também em que o Tribunal de Con-
tas aponta irregularidades é a do metrô de Salvador, 
uma história longa e penosa. Toda a população da ci-
dade de Salvador, a população soteropolitana, espera 
a conclusão desse metrô, que virou um “metrô calça 
curta”, de seis quilômetros e meio, que já foi iniciado 
há mais de dez anos e que está até hoje sem a devi-
da conclusão.

Como é que se pára uma obra próximo da sua 
inauguração? Que se apure, que se façam as inves-
tigações, mas que não se paralise essa obra, porque 
está a população baiana mobilizada, como estão os 
Governos Estadual, Federal e Municipal, para ver con-
cluída essa obra. Você vai paralisar agora o metrô de 
Salvador? Então, fica uma obra lá, um elefante branco, 
uma obra que, do ponto de vista visual, urbanístico teve 
um impacto grande na região do Vale do Bonocô, da 
Av. do Bonocô, em Salvador, que vai ficar paralisada. 
Os trens já estão lá, há mais de ano, se deteriorando. 
Quando se for colocar em funcionamento esse metrô, 
com certeza o custo dele estará maior muitas vezes 
que o custo inicial previsto.

Outra obra também que o Tribunal aponta e que 
está em processo de licitação é a chamada Fiol, Ferro-
via Oeste-Leste, na Bahia. O Tribunal apura ou aponta 
irregularidades no processo licitatório, dizendo que, 
nesse processo, houve restrição à competitividade da 
licitação decorrente de critérios inadequados de habili-
tação e julgamento. Essa é uma obra estruturante, para 
cuja construção o Governo Federal se comprometeu 
com a Bahia, que hoje traz esperança e expectativa a 
milhões de baianos de dezenas de cidades que esta-
rão ao longo dessa ferrovia, imaginando que a ferrovia 
será uma redenção econômica para a região. Essa 
ferrovia tem 1.500 km e vai ligar o Oceano Atlântico, 
o chamado Porto Sul, a Tocantins, ligando-se à Norte-
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Sul. Com certeza, vai trazer outra expectativa de de-
senvolvimento para o oeste da Bahia, uma região com 
potencial agrícola imenso, que se desenvolve a olhos 
vistos, como a região de Barreiras, de São Desidério, 
de Luís Eduardo Magalhães. Ela vai atravessar a cidade 
de Correntina, tendo plataforma de carga e descarga, 
desenvolvendo, gerando emprego e renda; vai atraves-
sar Bom Jesus da Lapa, Guanambi, Caetité. Depois, 
vai a Jequié, Ipiaú, indo alcançar o Atlântico, próximo 
à cidade de Ilhéus, no chamado Porto Sul.

Então, quanto ao processo licitatório, pelo que sei, 
o Tribunal acompanhou esse processo. Hoje, nenhum 
órgão federal tem a ousadia de fazer a licitação sem 
antes consultar o edital, a minuta do edital ou o próprio 
Tribunal. O próprio Tribunal já dá o “ok” no edital para 
não acontecer algo como está aqui nessa indicação.

Então, o que venho fazer neste momento é dizer 
da nossa preocupação. Eu tenho o maior respeito pelo 
Tribunal de Contas da União e pelos seus Ministros, 
mas eu acho que esse processo de indicação de pa-
ralisação pode ser às vezes mal utilizado e até politi-
camente utilizado.

Aí, Senador Jefferson Praia, eu aponto um pro-
blema. Eu era Governador de Estado. A Infraero estava 
num processo de ampliação do Aeroporto Internacional 
Luís Eduardo Magalhães, de Salvador, e o Tribunal de 
Contas fez uma averiguação e apontou graves irregula-
ridades, inclusive, dizendo que havia superfaturamento 
que chegaria a mais de R$50 milhões. O Estado era 
interveniente, apenas entrando com uma parcela de 
recursos. Mas a construção era da Infraero, a respon-
sabilidade era do Governo Federal.

Então, veio para o Congresso, e as lideranças, 
que eram à época oposição ao Governo do Estado, 
trabalharam no sentido de ser aprovado o parecer 
que veio do Tribunal, declarando que havia na obra 
superfaturamento, afirmando que haveria nela grave 
irregularidade e impedindo que houvesse liberação de 
recursos federais para a conclusão do aeroporto.

Agora imagine V. Exª – um Estado turístico como 
a Bahia, com período de férias próximo, final de ano, 
e essa obra paralisada – o prejuízo que isso causava 
à economia do Estado. Nós lutamos com todas as ar-
mas. Não era nada referente ao Estado, era referente 
à Infraero, uma estatal federal.

Pois bem! Para sanar o problema, foi preciso que 
o Estado colocasse recursos próprios, o que não era 
sua obrigação, porque já havia colocado a parte que lhe 
cabia no empreendimento da ampliação do aeroporto. 
Nós colocamos, criando a jurisprudência do Tribunal 
para que, se o Estado quisesse colocar recursos pró-
prios, o Tribunal liberasse a conclusão da obra. E nós 
colocamos recursos do Estado e concluímos a obra.

Acontece que isso aconteceu no ano de 2001.
Pois bem! Agora, finalmente no ano de 2010, 

esse processo teve um desiderato, teve um final, foi 
julgado no Tribunal, e o Tribunal chegou à conclusão 
de que não havia nenhum superfaturamento, nenhu-
ma irregularidade e não penalizou absolutamente nin-
guém, nem a construtora, nem qualquer órgão, seja 
a Infraero, seja qualquer outro órgão envolvido com 
a questão. Quer dizer, o indício não se mostrou ver-
dadeiro, não foi devidamente comprovado ao longo 
do julgamento do processo, depois de nove anos: de 
2001, Senador Paulo Paim, até 2010. E se essa obra 
tivesse parado nesse período todo? O que é que teria 
acontecido com a Bahia?

Hoje, esse aeroporto foi construído para um ho-
rizonte de dez anos. Na época em que ele foi construí-
do, ele operava com dois, três milhões de passageiros. 
Hoje, ele já chega a seis milhões de passageiros/ano. 
Praticamente, já se esgotou a sua vida útil, nos nove 
anos. Era esperado dez anos, muito bom para a Bahia. 
Agora, imaginem se nós estivéssemos com a obra pa-
ralisada durante nove anos o prejuízo que seria, por-
que só este ano o Tribunal chegou à conclusão sobre 
o processo que apontava graves irregularidades.

Eu dou um aparte, com muito prazer, ao Senador 
Jefferson Praia.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador 
César Borges, eu quero dizer que concordo plena-
mente quando V. Exª diz que não concorda com obra 
paralisada. Eu acho que nós temos que trabalhar nes-
se sentido. Obra paralisada significa dinheiro público, 
do contribuinte, perdendo tempo, jogado fora. Agora, 
nós temos que, no Brasil, enfrentar com mais inten-
sidade essa questão relacionada às obras públicas. 
Nós sabemos que há milhares de obras públicas no 
Brasil com problemas sérios e paralisadas, centenas, 
talvez milhares. Ninguém tem ideia desse grandioso 
problema, que retrata aí a má aplicação dos recursos 
públicos em nosso País. Entendo que muitos são os 
desafios que temos pela frente, desde trabalharmos o 
planejamento, nas Prefeituras, nos Governos Estadu-
ais, nos Ministérios a termos projetos executivos bem 
estruturados. E claro, tudo isso com bom acompanha-
mento da população. Eu tenho dois projetos aqui: um, 
que trata de um cadastro, pela Internet, das obras pú-
blicas do nosso País, porque, se V. Exª quiser saber 
quantas obras públicas tem o Governo Federal hoje, 
ninguém sabe. Um outro problema muito grave são os 
sistemas de preços. São vários os sistemas de preços 
e as legislações que tratam desses sistemas de pre-
ços. Portanto, temos aí para ser trabalhado um mundo 
de desafios no sentido de termos a boa aplicação dos 
recursos públicos, com o Tribunal de Contas da União 
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fazendo a parte dele, que é a de fiscalizar, de orientar 
e de acompanhar essa boa aplicação que queremos, 
para termos como resultado final as obras que a popu-
lação realmente quer. A população quer um hospital, 
quer uma ponte, quer uma escola. Ela quer isso; ela 
não quer obra paralisada, ela não quer obra pública 
sem andamento. Parabenizo V. Exª por trazer este tema 
e acho que temos de continuar nos debruçando sobre 
esta questão, que é complicadíssima. Eu confesso – 
desculpe-me por estender neste aparte – que estou 
há mais de um ano com um grupo de trabalho, com 
representantes de Tribunais de Contas de Estados, 
algumas vezes do Tribunal de Contas da União, do 
Instituto Brasileiro de Obras Públicas Inacabadas e de 
outras instituições, em que discutimos sobre este tema. 
E apenas começamos a dar as primeiras mergulhadas 
nesta questão. Temos um grande trabalho pela frente 
a ser feito na questão relacionada às obras públicas 
no País. Muito obrigado pelo aparte.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Eu 
lhe agradeço. Essa é uma realidade que, lamentavel-
mente, traz prejuízos inquestionáveis para o Brasil. 
Eu acho que o Tribunal de Contas tem de ter uma 
postura... Inclusive, ouvi, num discurso na posse do 
Ministro Múcio, que é um Parlamentar, que a postura 
do Tribunal de Contas tem que ser mais pró-ativa e 
não de simplesmente paralisar obras. Ele tem de ser 
um parceiro e atuar desde o início, desde o exame do 
projeto executivo, desde a feitura do edital de licita-
ção, e acompanhar a licitação; depois, a planilha de 
preços, como disse V. Exª, a aplicação dos recursos 
e a execução da obra. Isso porque paralisar a obra é, 
realmente, a pior solução que pode existir. E o pior é 
que se paralisa a obra e não se sabe quando vai ser 
retomada, porque o julgamento do processo, quando 
começa a defesa – e é preciso dar direito de defesa 
aos acusados de superfaturamento, ou ao órgão pú-
blico, ou mesmo ao contratado –, é um processo de-
morado. Como eu disse a V. Exª, um processo de 2001 
veio terminar de ser julgado em 2010. E, se não fosse 
essa jurisprudência que felizmente nós conseguimos, 
à época, firmar, com a ajuda do Ministro – que hoje é 
presidente – Ubiratã Aguiar, nós não teríamos conse-
guido concluir o aeroporto de Salvador. 

E eu senti que a paralisação se deu muito poli-
ticamente aqui dentro do Congresso, porque houve o 
apontamento da grave irregularidade e, logo em se-
guida, algumas lideranças de oposição que não que-
riam ver concluído o aeroporto aprovaram realmente 
o relatório do Tribunal, como havendo graves irregula-
ridades, e a obra ficaria parada.

Eu lutei de seis a oito meses para retomar a obra 
e só consegui retomá-la dentro dessa jurisprudência. 

O Estado da Bahia assumiu o valor restante para con-
cluir a obra, e o Tribunal não deixou liberar mais verbas 
federais, para que a Bahia não sofresse.

Então, o que defendo é esse acompanhamen-
to.

V. Exª [Senador Jefferson Praia] falou em plani-
lhas. Nós não vamos nunca ter uma planilha só para 
todo tipo de obra do País. Sou engenheiro civil e sei 
muito bem disso. Estrada requer um tipo de planilha. 
Construção civil, edificação, outra. Refinaria de Petro-
bras demanda outro preço, e assim por diante. Porto 
exige outra planilha de custo. Para hidrelétrica, não se 
pode fazer uma única planilha. Os setores específicos 
terão que ter suas planilhas.

O Tribunal, a meu ver, é devidamente aparelha-
do e tem técnicos competentes que podem fazer esse 
acompanhamento, mas um acompanhamento de par-
ceria, de orientação, de fiscalização, sem deixar que a 
fiscalização chegue ao ponto de dizer: “Não. Tem que 
paralisar a obra”. E vem para deliberação do Congres-
so, que é uma Casa política. Basta que a liderança de 
um Partido, dois ou três Partidos esteja em oposição 
ao Governo do Estado e queira paralisar determinada 
obra, e a obra vai ser paralisada.

Então, essa é a realidade hoje. E o Tribunal aponta 
essas obras. São 32 obras – que compõem, inclusive, 
o PAC – importantes para o País. No caso da Bahia, 
são três obras, todas estruturantes. Uma é um proje-
to de irrigação, que, na verdade, é uma grande saída 
para a questão da seca e do semiárido, porque trans-
forma a região beneficiada com irrigação em um polo 
de desenvolvimento agrícola e de agroindústria; outra 
é o metrô da cidade de Salvador.

Estamos querendo preparar a cidade de Salvador 
para a Copa do Mundo em 2014, porque Salvador vai 
ser uma subsede do evento e precisamos dar essen-
cialmente mobilidade urbana. Existe lá um metrô de 
6,5 quilômetros; se for paralisado o andamento, que 
já é bastante lento, que já está na fase final de mon-
tagem e teste dos trens, não vamos ter esperança 
de ter esse metrô funcionando – mesmo calça curta, 
como é hoje.

Por fim, a ferrovia. Volto a dizer que essa ferro-
via é uma grande expectativa de todos nós baianos, 
que queremos ver o desenvolvimento do Estado. É 
uma obra estruturante. Estive em Jequié, minha cida-
de natal, acompanhado do Ministro dos Transportes, 
Paulo Sérgio Passos, e do Presidente da Valec, Ju-
quinha, explanando o benefício que trará essa obra, 
como a Norte–Sul – que está sendo feita e avançou 
muito no atual Governo – traz para toda a região que 
beneficiará.
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Mas, se, no início, na partida, já existem dificul-
dades com as licenças ambientais, que demoram – e 
sabemos o calvário que é consegui-las –, quando se 
está conseguindo a licença ambiental, o Tribunal diz: 
“Não. Temos de parar, porque o edital de licitação não 
está conforme nossos critérios”. Por que não se viu 
isso antes? Tenho certeza de que a Valec, que é o ór-
gão responsável pela licitação, procurou o Tribunal e 
deve ter apresentado o edital. Então, ficamos nessa 
situação.

Por isso, trago este assunto aqui hoje, porque, 
enfim, seremos nós ainda – o Congresso Nacional – 
que vamos analisar e aprovar esse relato do TCU, que 
poderá paralisar 32 obras em andamento que afetam 
os Estados do Espírito Santo, Rondônia, São Paulo, 
Pernambuco, Bahia, Amazonas e Acre. No Amazonas, 
Senador Jefferson, é a construção do trecho da BR-
317, entre o Amazonas e o Acre, uma obra sonhada 
pelo Amazonas. Há a BR-116, a adutora de Pirapama, 
em Pernambuco, e assim por diante.

Fica esse apelo. E espero que o Congresso Na-
cional tenha esse bom senso de analisar, com muito 
critério, essa questão, para que não se paralisem obras 
importantes.

Ouço o Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

César Borges, um minuto só. Primeiramente quero 
cumprimentá-lo pela coragem e pela reflexão que V. Exª 
traz à tribuna. V. Exª, na verdade, com essa reflexão, 
pede ao Congresso que pare e pense sobre...

(Interrupção do som.)

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ...sobre essa 
decisão do Tribunal de Contas, sem necessariamen-
te, de forma radical, mandar parar todas as obras. Eu 
entendi a sua reflexão. São milhares de trabalhadores 
que perdem o emprego. Todos perdem com o prejuízo 
das obras paradas. Isso não quer dizer que o Tribunal 
não tenha que fiscalizar, não tenha que punir, não te-
nha que multar. Mas o passo radical de simplesmente 
suspender as obras, acho que ninguém ganha com 
isso, todos perdem. Por isso, cumprimento V. Exª pela 
reflexão que traz à Casa. Que as obras continuem, 
os empregos sejam mantidos, que se faça a devida 
fiscalização, e quem cometeu algum delito que feriu o 
Erário que responda pelo que fez. Parabéns.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Agra-
deço, Senador Paulo Paim. V. Exª completou a minha 
fala com essa preocupação com os empregos. São 
milhares de trabalhadores da construção civil...

(Interrupção do som.)

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – ...que 
estão ali e que poderão, de uma hora para outra, não 

ter o seu sustento e o de sua família. É mais uma ques-
tão que merece também a nossa reflexão.

Não vai nenhum demérito para o trabalho do Tri-
bunal de Contas da União. Eu só gostaria que fosse 
um trabalho preventivo, para evitar se chegar a essa 
posição de ter que sugerir ao Congresso Nacional 
paralisação de obras importantes. Que o Congresso 
reflita bastante sobre o assunto.

Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ) – Sr. Presidente, pela ordem. Eu queria autorização 
para encaminhar a V. Exª – para dar como lido – um 
pronunciamento sobre a potencialidade da indústria 
náutica no Brasil e no Rio de Janeiro.

Eu pergunto a V. Exª se posso encaminhar e con-
siderar como lido?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª será atendido de acordo com o Regimento Interno. 
Mas eu aconselharia V. Exª, depois, a usar a tribuna 
porque a Pátria toda quer ouvi-lo.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Eu estou de viagem agora, por isso eu o enca-
minharei a V. Exª, pedindo que o dê como lido.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR FRANCISCO DORNELLES

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, a indústria náutica é um setor consti-
tuído de pequenas e médias empresas, pulverizadas 
por todo o país. 

Venho hoje chamar atenção para a indústria de 
construção de embarcações de esporte e recreio, que 
tem como características o uso intensivo da mão-de-
obra devido à sua produção quase artesanal, a exigên-
cia de pequeno investimento fixo, a grande capacidade 
de gerar e induzir a geração de empregos em todos 
os seguimentos náuticos e a grande flexibilidade de 
migração.

Esta indústria tem a capacidade de gerar 7.400 
empregos diretos e indiretos por cada 1000 embarca-
ções construídas. Uma embarcação de recreio gera 
mais empregos por reais investidos do que um navio, 
haja vista que na indústria náutica as instalações e os 
equipamentos são bem menos requisitados, portanto 
a mão-de-obra é de suma importância.

Apesar da involução experimentada por esta 
indústria nas últimas décadas, período em que dei-
xaram de existir mais de 50 estaleiros, o setor ainda 
é responsável por mais de 120.000 empregos diretos 
e indiretos.
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O Brasil se constitui num dos maiores potenciais 
náuticos do mundo. Sua grande e diversificada costa, 
imensas bacias hidrográficas aliadas a um clima tro-
pical, fazem este país ter uma grande capacidade de 
gerar riqueza e distribuir renda com negócios na náutica 
de esporte e recreio. Mas, apesar de ser um paraíso 
aquático, o turismo náutico, que poderia render muitos 
dividendos ao país, ainda é pouco explorado.

Na medida em que o setor tenha condições de 
aumentar substancialmente a sua produção, os efei-
tos imediatos nos níveis de emprego serão logo ob-
servados, além de outros benefícios tais como: de-
senvolvimento da preservação do meio ambiente nos 
rios, lagos e represas; o crescimento da mentalidade 
marítima com o uso das águas para fins econômicos 
(transporte, pesca, lazer e esportes) e com isto tudo, 
gerar riquezas. 

O crescimento do turismo náutico tem relação 
direta com o fortalecimento da indústria de barcos, 
motivando aumento na fabricação de embarcações. O 
seu fortalecimento também geraria aumento de empre-
gos, não apenas na fabricação e na manutenção, mas 
também, abrindo novas vagas no setor turístico.

A indústria do turismo, chamada de indústria 
limpa, está colocada entre os três melhores negócios 
do mundo (os outros dois são armas e petróleo) e, é 
conhecida como um impulsionador econômico de re-
giões. No Brasil, muitas cidades já descobriram o po-
tencial das atividades náuticas. 

A capacitação do segmento náutico da indústria 
brasileira trará uma escala de produção capaz de per-
mitir um grande aproveitamento das vantagens com-
petitivas que nossa economia apresenta, para inserir 
a indústria como uma plataforma global de produção 
de bens de valor agregado, destinados ao mercado 
internacional.

Atualmente, ainda tímida na atividade exporta-
dora, esta indústria está fortemente capacitada para 
atuar no mercado externo e, obtendo escala pelo de-
senvolvimento do mercado interno, poderá pressionar o 
mercado pela oferta de produtos a serem nacionaliza-
dos, operando uma verdadeira substituição de importa-
ções de artigos que em razão da tímida estatística da 
produção interna ainda são importados, por exemplo, 
grande parte de motores e equipamentos.

Acredito que a redução do IPI de 10% para 2% 
traria um grande alívio para a indústria nacional. 

A diminuição do imposto, nesse caso, acabaria 
tendo um efeito protecionista, pois como o imposto de 
importação permanecerá inalterado em 20%, diminuin-
do-se a carga total, a participação desse imposto sobre 
toda a carga passa a ser maior. Em termos práticos, 
quando o IPI é de 10%, o imposto de importação re-

presenta 18% de toda a carga tributária, mas quando o 
IPI é reduzido para 2%, o imposto de importação passa 
a representar 21% da carga tributária total. 

Dessa forma, ainda que alcance os bens impor-
tados, a redução do IPI é benéfica para a indústria 
nacional, que, em virtude dos elevados valores envol-
vidos, acaba revertendo qualquer diminuição de carga 
tributária em novos projetos e em novos investimentos, 
aumentando a produtividade e competitividade com os 
barcos importados. 

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

De qualquer jeito eu também vou viajar, porque que-
ro estar no coração de V. Exª, o herdeiro legítimo de 
Tancredo Neves, que se imolou pela democracia. E a 
confiança dele era tão grande que lhe deu a chave do 
cofre do Brasil.

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

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, passada a poeira das elei-
ções, a Presidente Dilma Rousseff e os Governadores 
de Estado anunciam suas preocupações com um dos 
principais, um dos mais graves dramas da sociedade 
brasileira: a saúde pública. Sintomas de que a saúde 
pública vai mal são explícitos, abundantes e muito 
antigos. De tão antigos, chego a pensar que certos 
administradores acabam ficando indiferentes às críti-
cas, apostando que o povo se acostuma ao sofrimento. 
Estão presentes nos Estados mais pobres e também 
nos mais ricos do nosso País, de Alagoas ao Rio de 
Janeiro, do Maranhão a São Paulo. Estão presentes 
também no meu Mato Grosso do Sul.

E o que pretendo analisar hoje, Sr. Presidente, é 
uma profunda crise que se instalou já há algum tempo 
na rede hospitalar da capital do meu Estado, Campo 
Grande. Campo Grande tem três hospitais públicos, 
hospitais de referência: o Hospital Regional, também 
conhecido como Hospital Rosa Pedrossian, que per-
tence ao Estado; o Hospital Universitário da Universi-
dade Federal de Mato Grosso do Sul e a Santa Casa 
de Campo Grande.

Para quem imagina que estou me equivocando ao 
referir-me à Santa Casa como hospital público, quero 
esclarecer que é isso mesmo. A Prefeitura de Campo 
Grande apossou-se de suas instalações e passou a 
explorar todos os serviços hospitalares através de uma 
Junta Interventora.

O fato, Sr. Presidente, é que esses três hospi-
tais encontram-se atolados no caos. Duas semanas 
depois do primeiro turno das eleições, o Hospital Re-
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gional anunciou forte redução na oferta de leitos, sob 
a alegação de que o Governo do Estado precisava se 
ajustar aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Assim, o hospital que pertence ao Estado suspendeu 
cirurgias eletivas, inclusive aquelas que estavam mar-
cadas e cujos pacientes encontravam-se internados. 
Com efeito, cerca de 20 leitos deixaram de abrigar 
pacientes na pediatria, na cirurgia, na cardiologia e 
na clínica médica.

O Hospital Regional foi criado para tratar de pa-
tologias de alta complexidade em meu Estado. Apesar 
de possuir 400 leitos, pouco mais de 200 são desti-
nados ao atendimento público. Movido por incompe-
tência ou por outra razão inconfessável, o Governo do 
Estado, em 2008, transferiu a gestão do hospital para 
uma empresa privada. A escolha da SPDM, Sociedade 
Paulista do Desenvolvimento da Medicina, deu-se ao 
preço de R$1,5 milhão/ano. Sua contratação acabou 
despertando algumas suspeitas, até porque, estan-
do à época no Cadin, no Cadastro de Inadimplentes, 
a empresa deveria estar impedida de celebrar essa 
contratação.

Não bastasse esse nebuloso ajuste, o Governo 
gastou R$1,73 milhão com outra empresa para fazer 
análise da água utilizada em hemodiálise. Aconte-
ce que o Estado já vinha prestando diretamente tais 
serviços através do seu Laboratório Central, também 
conhecido como Lacen. E isso tudo mediante o cre-
denciamento da Anvisa.

Já o Hospital Universitário tem todo o aparato 
tecnológico: litotripsia extracorpórea, hemodinâmica, 
radioterapia, quimioterapia, endoscopia, colonosco-
pia, aparelhos de raios-x, um mamógrafo e também 
um equipamento de hemodiálise. A despeito disso, 
Sr. Presidente, a hemodinâmica e a radioterapia es-
tranhamente estão desativadas, e não por falta de 
profissionais concursados para aquele hospital. Já o 
mamógrafo do hospital nunca foi acionado para fazê-
lo funcionar e deve ter perdido até a garantia do fabri-
cante. Os demais equipamentos também funcionam 
todos com precariedade.

Aí, Sr. Presidente, notamos claramente que a 
questão da saúde pública não é só dinheiro. Sobreleva-
se aqui a importância da gestão. Se não tem uma boa 
gestão, a saúde pública, mesmo com muito dinheiro, 
não consegue funcionar.

Sobre a Santa Casa de Campo Grande, já subi a 
esta tribuna algumas vezes para analisar a crise por que 
passa. A despeito de ser um dos maiores hospitais do 
Centro-Oeste brasileiro, encontra-se, lamentavelmente, 
em estado de coma. Sua crise não é nova e ela não 
foi a primeira dentre as suas congêneres a enfrentar 
graves problemas. Todos nós sabemos que existe até 

um movimento organizado para socorrer as Santas 
Casas do nosso País. No entanto, suas dificuldades 
se agravaram em 2004, quando a asfixia financeira 
se tornara crônica para a maioria das Santas Casas 
do Brasil. No início de 2005, a instituição acumulava 
uma dívida ao redor de R$50 milhões, contraída com 
bancos e fornecedores.

Depois de proclamar a sua inquietação com o 
problema, o Prefeito Nelson Trad Filho e o Governa-
dor André Puccinelli prometeram tirá-la do atoleiro. No 
entanto, o socorro prometido, Senador Papaléo Paes, 
deu-se como um abraço de tamanduá: através da pi-
lhagem, da ocupação.

Por conseguinte, no dia 14 de janeiro de 2005, 
Senador Paim, o Governo estadual e a Prefeitura de 
Campo Grande decretavam a intervenção na maior e 
mais tradicional instituição beneficente de saúde de 
Mato Grosso do Sul.

Honra-me, Senador Papaléo.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador 

Valter Pereira, V. Exª fala sobre um assunto extrema-
mente sério, não só para o seu Estado, mas para todo 
o País. A questão relacionada a essas instituições 
centenárias que são as Santas Casas de Misericór-
dia realmente nos preocupa muito, porque, antes de 
qualquer domínio na saúde pública dos governos, seja 
ele federal, estadual ou municipal, já existiam as San-
tas Casas, e eram as instituições-modelo em saúde 
pública; modelo, depois, com a evolução da medicina 
no nosso País, para o ensinamento médico. E está 
aqui o Senador Mão Santa, que foi residente da San-
ta Casa de Misericórdia do Estado do Rio de Janeiro. 
E eu fiz também meu aprendizado médico na Santa 
Casa de Misericórdia do Estado do Pará. Então, eram 
modelos. Hoje, Senador Valter Pereira, é lamentável 
quando fazemos uma visita a essas instituições. Os 
Governos estaduais têm uma obrigação velada para 
manter essas unidades de saúde. Nenhum Governo 
deve ou pode interferir negativamente nessas casas 
de saúde. Essas casas de saúde servem à população. 
Muito pelo contrário, elas precisam receber apoio de 
Governo Federal, de governo estadual de governo 
municipal porque são extremamente necessárias e 
indispensáveis à saúde pública brasileira. Qualquer 
deficiência nessas unidades de saúde, nessas san-
tas casas de misericórdia, causa problema sério para 
o Estado, para o Município e até para o País. Então, 
quero lamentar profundamente a falta de respeito ou 
a falta da observação da importância que tem essas 
instituições de saúde para o governo do seu Estado. 
Lamento profundamente e digo que temos que cha-
mar a atenção das autoridades brasileiras para que 
elas resgatem as santas casas de misericórdia deste 
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País, que simbolizam o que há de melhor na medicina 
brasileira. Parabéns a V. Exª por trazer este tema para 
esta Casa. Tenho certeza absoluta de que terá uma 
repercussão positiva para uma instituição tão impor-
tante que serve o seu Estado e para as outras, que 
serão consequência das ações benéficas da que serve 
o seu Estado. Muito obrigado, Senador.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Agra-
deço o aparte de V. Exª, sobretudo porque, na condição 
de médico, como o Senador Mão Santa, conhece muito 
bem o papel que as santas casas vêm cumprindo ao 
longo da história da saúde pública deste País. 

E, no caso da Santa Casa de Campo Grande, 
naquele desatino dos governos do Município e do Es-
tado, ao intervir nessa novel instituição, as instalações 
e as contas bancárias da entidade mantenedora foram 
confiscadas, foram tomadas de assalto. O CNPJ de 
instituição privada foi apropriado pelo Poder Público, 
de forma arbitrária, que hoje o usa como se fosse o 
titular desse registro.

Ministério Público, Sr. Presidente, e Judiciários 
locais acabaram coonestando o ato de força, na ex-
pectativa de que a decisão judicial seria compensada 
com o soerguimento do hospital. Na própria sociedade 
civil, a ideia que se passava era de que a intervenção 
garantiria os recursos públicos e, sobretudo, a gestão 
indispensáveis ao saneamento da instituição. 

Assim, da promessa do poder público de salvar 
uma instituição privada, embora de forma autoritária, 
predominou a máxima maquiavélica: os meios justi-
ficam os fins! No entanto, em vez de tirá-la do brejo, 
a intervenção da Prefeitura e do Estado conseguiu 
lançá-la no precipício. Basta examinar os números. 
A dívida próxima de 50 milhões de reais que a Santa 
Casa acumulara ao longo dos 77 anos que antece-
deram a sua intervenção, em apenas cinco anos da 
gestão do Município e do Estado, já ultrapassa a casa 
de R$100 milhões.

A intervenção é exercida por uma junta governa-
tiva, cuja chefia já foi trocada três vezes – três vezes! 
– desde que o ato de força fora decretado. 

O quarto administrador que passou a comandar 
o estabelecimento de saúde, o economista Jorge Mar-
tins, admitiu que começara sua gestão com um déficit 
de mais de R$1 milhão/mês. Apoderar-se da Santa 
Casa para mantê-la à míngua é a negação de todas 
as razões invocadas para justificar o ato de força de 
sua ocupação. Estou falando de um hospital que já 
ocupou o quarto lugar em atendimento no hanking das 
instituições congêneres do País e que se destacou na 
realização de cirurgias de maior complexidade. Antes 
da intervenção, o hospital realizava mais de 100 trans-
plantes/ano, incluindo coração, rim, fígado. Chegou a 

ocupar o segundo lugar entre as demais santas casas 
do País nas cirurgias para transplante de córnea. 

Apesar de ser o único hospital que fazia trans-
plante de rim em Mato Grosso do Sul, desde o dia 22 
de setembro esse procedimento foi suspenso. O hos-
pital perdeu as mínimas condições de fazê-lo. Faltam 
médicos e enfermeiros plantonistas para atender os 
pacientes no pós-operatório. Faltam medicamentos 
específicos, como antibióticos, por exemplo. Alguns 
deles, a exemplo do Meronem, Teicoplamina e Linezo-
lida, são indispensáveis para evitar o desenvolvimento 
de bactérias que põem em risco a saúde de quem já 
está lá dentro do hospital atrás de socorro. 

O Dr. Luiz Alberto Kanamura, Diretor-Clínico da 
Santa Casa e diligente profissional, alertou as autori-
dades sanitárias sobre a falta de outro antibiótico cha-
mado Polimixina B. Sobre um paciente que precisava 
do produto, o médico não escondeu que a falta do re-
médio “acarretou prejuízo em seu tratamento”. Aqui, 
o médico usa até uma discreta menção, por razões 
éticas, certamente. 

A Polimixina B, Sr. Presidente, V. Exª, que é medi-
co, sabe que é um antibiótico utilizado principalmente 
para o tratamento da meningite. Para se ter uma ideia 
de sua importância nos hospitais, basta lembrar que 
a bactéria KPC, apontada pela mídia nas últimas se-
manas como o bicho-papão dos hospitais, é sensível 
a pelo menos três antibióticos. Já os micro-organismos 
combatidos pela Polimixina B são vulneráveis tão so-
mente a esse antibiótico, conforme me orientou um 
conhecido infectologista de Campo Grande. Portan-
to, Sr. Presidente, estamos diante de um risco efetivo 
de calamidade hospitalar na minha cidade de Campo 
Grande. 

Para ressalvar sua responsabilidade, o Dr. Luiz 
Alberto Kanamura, Diretor-Clínico da Santa Casa, deu 
conhecimento formal dessas irregularidades também 
ao Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso 
do Sul. Na verdade... 

(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – ...na 
farmácia do hospital...

Já estou próximo de concluir, Sr. Presidente.
Na farmácia do hospital, não têm sido encontra-

dos nem produtos mais comuns como antifúngicos, 
sedativos, analgésicos e antitérmicos. Em meio a tanto 
descaso, o que se impunha mesmo era restringir seus 
procedimentos, suspendendo principalmente as cirur-
gias de alta complexidade, especialmente os transplan-
tes. E isso acontece para o desespero de 401 pessoas 
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que aguardam na fila transplante de rim como última 
esperança de sobrevida, sem falar de outras filas.

Na minha avaliação pessoal, a Prefeitura de Cam-
po Grande e o Governo do Estado precisam agir com 
seriedade. É a mais perigosa crise já enfrentada pela 
Santa Casa e pela rede pública de Campo Grande. E 
o jogo de empurra que está adiando a solução pode 
acabar levando à responsabilização judicial do Go-
vernador e do Prefeito da capital. Só está faltando um 
episódio emblemático para isso acontecer. O desleixo 
está levando o hospital a uma perda vertiginosa das 
mínimas condições exigidas para prestar serviços de 
saúde pública. Com efeito, decorridos mais cinco anos 
de sucateamento da Santa Casa de Campo Grande, 
sua atual administração anuncia um projeto de rea-
parelhamento do hospital. Para tanto, serão necessá-
rios R$44 milhões. Resta saber de onde virão esses 
recursos.

Se o Ministério da Saúde considerar satisfatórios 
os resultados dos...

(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – ...apor-
tes feitos para socorrer o hospital nos últimos anos, não 
terá problema para atender o pleito. Se o Ministério da 
Saúde, entretanto, não entender que houve uma boa 
aplicação, haverá ainda uma solução: o Governador 
André Puccinelli assumir o compartilhamento de tais 
encargos, aí então, a Santa Casa terá chance de so-
brevida.

Todavia, se o Prefeito Nelson Trad Filho não lo-
grar êxito nessa empreitada, não poderá esquivar-se 
de sua responsabilidade de recuperar o hospital. Afinal 
de contas, ao tomar a iniciativa de intervir, o Prefeito 
assumiu os riscos da intervenção. Portanto, se o ato 
de força resultou em fracasso,...

(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – ... essa 
conta não pode ser debitada nem à instituição mante-
nedora nem à população.

Por outro lado, noticia-se que a Prefeitura de 
Campo Grande e o Governo do Estado não vêm inves-
tindo os percentuais de 12% e 15%, respectivamente, 
na saúde pública. Pelo menos em 2009, o Governo 
do Estado não conseguiu comprovar sequer a meta-
de do percentual a que está obrigado a aplicar. Aliás, 
é exatamente esse tipo de leviandade que dificulta o 
convencimento do Congresso na aprovação de quais-
quer contribuições vinculadas à saúde. De que adianta 

criá-las se os governantes não as cumprem? Na crise 
que estou analisando, por exemplo,...

(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Em 
dois minutos, termino, Sr. Presidente.

... a solução passa pelo cumprimento já previsto 
em lei. Bastaria isso para encontrar recursos capazes 
de salvar a Santa Casa e até o Hospital Regional, e 
ainda sobrariam recursos para a atenção básica de 
saúde. Aliás, Sr. Presidente, a meningite já fez aproxi-
madamente 20 óbitos no Estado, e, até agora, nenhu-
ma notícia de vacinação.

O que não se pode é manter – não só atendi-
mento, a atenção primária, como também a atenção 
hospitalar – especialmente a Santa Casa à míngua! 
E pelo andar da carruagem, essa possibilidade é real, 
e isso agrava o sofrimento do povo, que precisa da 
saúde pública. No entanto, isso pode trazer grandes 
alegrias a uns poucos que agem como aves de rapina, 
alimentando-se do fabuloso acervo da Santa Casa, 
acumulado há quase 80 anos mediante doações da 
generosidade popular e da contribuição do Poder Pú-
blico. Do jeito que se encontra hoje, ela mais parece 
um shopping center da saúde do que uma Santa Casa. 
Basta atentar para os múltiplos negócios realizados, 
muitos dos quais usando equipamentos, instalações 
e pessoal custeados pelo Erário em favor de investi-
dores privados.

Não quero acreditar que a intervenção na San-
ta Casa se deu por inspiração de interesses empre-
sariais em vez das necessidades públicas, como foi 
apregoado. Mas há muitos sintomas disso. E é isso 
que queremos ver.

Sr. Presidente, era este o alerta que eu gostaria 
de fazer.

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

Com os nossos cumprimentos ao Senador Valter Pe-
reira, principalmente adentrando pelo grave problema 
de saúde que todos vivemos nas Santas Casas de 
Misericórdia.

Convidamos agora o Líder, que está presente e 
inscrito, Antonio Carlos Júnior.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, 
mal as eleições acabaram, e o cidadão foi surpreendi-
do com a movimentação de alguns dos governadores 
recém-eleitos para que seja recriada a CPMF, aquele 
famigerado “imposto do cheque”.
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Nem vou me deter sobre as imperfeições de uma 
campanha eleitoral que permite aos candidatos pro-
meter coisas que não vão fazer, enquanto procuram 
esconder de todas as maneira aquelas que de fato 
farão, se eleitos.

Algum eleitor se lembra de ter visto um, pelo me-
nos um, desses governadores eleitos defender a volta 
da CPMF? Claro que não. Os eleitores viram, isso sim, 
todos – afirmo sem medo de errar – reclamarem da 
excessiva carga tributária. 

Mesmo a Presidente eleita defendeu, por diver-
sas oportunidades, a necessidade urgente de se fazer 
uma profunda reforma do sistema tributário nacional. 
Uma reforma que tivesse por finalidade desonerar a 
produção e a prestação de bens e serviços e que for-
talecesse o pacto federativo.

É isso que temos visto na imprensa?
Nem culpo a Presidente eleita. Parece claro que 

a iniciativa partiu do Presidente Lula, que mal espe-
rou a abertura das urnas para convocar a Brasília os 
governadores ligados ao Governo para lhes passar a 
missão espinhosa de defender o indefensável. 

Srªs e Srs. Senadores, V. Exªs, conhecedores 
que são da estrutura tributária do Brasil, sabem que é 
inverossímil governadores saírem espontaneamente 
a campo defendendo a criação de uma contribuição 
que irá não para os Estados que eles governarão, mas 
para a União. Impostos são repartidos entre a União, 
os Estados e os Municípios; contribuições, não – to-
dos nós sabemos. 

Sejamos francos, faltou transparência a eles du-
rante as eleições e falta coerência agora, se querem, 
realmente, beneficiar seus Estados. 

Por que esses mesmos governadores que, cons-
trangidos, defendem o retorno da CPMF, não lutam, não 
mobilizam suas bancadas para que seja afinal regula-
mentada a Emenda Constitucional 29, que prevê exa-
tamente isto, mais recursos para a área da saúde?

Por que não vemos nossos colegas, aqueles que 
foram democraticamente eleitos governadores neste 
último pleito, colegas Senadores que foram eleitos 
governadores, mas que ainda são Senadores da Re-
pública, defenderem, argumentarem a favor da volta 
da CPMF aqui neste plenário? Só os ouço pelo rádio. 
Pelo rádio, eles falam que são a favor. Mas é aqui que 
eles têm a obrigação de vir debater por que são a fa-
vor da CPMF. 

Aliás, ouço-os no rádio “culpar” a oposição pelo 
fim da CPMF, quando o Governo teve, durante todo 
o Governo Lula, maioria nesta Casa para aprovar o 
que quisesse. 

Digo isso não porque queira negar que foi graças 
principalmente à oposição que a economia deixou de 

ser sangrada em mais de R$140 bilhões até agora. 
Faço isso apenas pela obrigação de desconstruir a 
falsa alegação de que a oposição votou contra o inte-
resse da saúde. 

A oposição votou a favor do Brasil e repito: se 
o Governo quiser mesmo atender à saúde – que é 
uma obrigação constitucional dele – que permita re-
gulamentar a Emenda 29. E não aleguem que é falta 
dinheiro!

Hoje, o que assistimos é o País bater recordes 
sucessivos de arrecadação e, paradoxalmente, Esta-
dos e Municípios se queixarem de falta de recursos 
para todo tipo de investimento, seja em infraestrutura, 
saúde, educação ou moradia. Hoje mesmo, Brasília re-
cebe mais de mil prefeitos que vêm, de pires na mão, 
pedir ao Governo reforço ao FPM.

Aqueles que agora, passadas as eleições, de-
fendem a volta da CPMF, alegam faltar dinheiro para 
a saúde. Nada mais falso: logo após o fim da CPMF, o 
primeiro ato do Governo foi aumentar o IOF. E como 
já disse, a arrecadação tributária não tem parado de 
crescer.

O Brasil não precisa de mais impostos! 
Falta ao Governo, Srs. Senadores, deixar de alo-

car para outras áreas a parte dos recursos que deveria 
ser destinada à saúde. Urge, na verdade, melhorar a 
qualidade dos gastos públicos e tornar menos concen-
trada e injusta a distribuição das receitas tributárias.

Criar agora mais um tributo e, mais que isso, 
criá-lo em forma de contribuição, tornará mais cruel 
a concentração da renda tributária, pois os recursos 
irão todos para a União e, assim, nada mudará para os 
Estados e Municípios, que terão que continuar mendi-
gando migalhas orçamentárias junto ao Governo cen-
tral para cumprir as suas obrigações constitucionais, 
entre elas a de prover saúde gratuita e de qualidade 
à população. 

Dinheiro não falta. Faltam, sim, competência e 
sobriedade na gestão pública.

Sem uma mudança de qualidade na gestão públi-
ca, a criação de uma nova CPMF, além de se constituir 
num desrespeito ao cidadão e ao voto que ele pôs nas 
urnas, elevará a níveis insuportáveis o nível da carga 
tributária e a concentração da receita dela advinda na 
União, em detrimento de Estados e Municípios.

Se nós tivéssemos menos corrupção, nós tería-
mos mais dinheiro para a saúde. Então, se o Governo 
reprimir a corrupção, se gastar melhor os recursos, se 
enxugar a máquina e não expandi-la de forma brutal, 
vai sobrar dinheiro. 

O Governo que equacione melhor os seus gastos 
e permita regulamentarmos a Emenda 29. Somente 
assim, Srs. Senadores, todos os entes federativos 
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passarão a ter acesso, afinal, aos reclamados recur-
sos para a saúde.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 

Senador, V. Exª me permite um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 

– Claro, Senador Roberto Cavalcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 

Senador, parabenizo V. Exª pela lucidez e pragmatismo 
no pronunciamento desta noite. E ponho-me em ques-
tionamento para mentalizarmos problemas que cotidia-
namente assistimos aqui nesta Casa. A carga tributária 
brasileira excede os parâmetros e os padrões mundiais. 
No mundo globalizado hoje, a competitividade tem que 
tornar os países eficientes, eficientes tecnologicamen-
te, eficientes produtivamente e eficientes no tocante 
aos custos dos seus produtos, que são decorrência, 
entre outros fatores, da carga tributária. Também as-
sistimos e temos uma responsabilidade muito grande 
nesta Casa com a aprovação de projetos sucessivos. 
Existem comissões nossas, fazendo uma autocrítica, 
que, quando passa uma comissão que não tem uma 
reunião, eu digo que escapamos uma semana de pe-
nalizarmos a iniciativa privada brasileira, porque, na-
quela comissão, vão estar aprovados projetos focados 
no suposto interesse social, mas que geram despesas 
que são impagáveis, principalmente para a pequena e 
média empresa. Diria que V. Exª está corretíssimo na 
posição no tocante ao retorno da CPMF, principalmente 
por ela ser uma contribuição. E o governo futuro, o pró-
ximo Governo federal, teria condições plenas de fazer 
a propagada e desejada reforma tributária, porque ele, 
com certeza, vai ter maioria na Câmara e no Senado. 
Então, o discurso de que não é feita a reforma tributária 
por culpa de x ou y, esse, na próxima legislatura, está 
abolido. Então, acho que qualquer mudança tributária 
no Brasil jamais poderia ser feita nessa transição e 
teria que ser feita dentro do conjunto, no bojo de uma 
grande reforma tributária, que, assim, contemplaria 
as necessidades de Orçamento do País e a competi-
tividade empresarial brasileira. Parabenizo V. Exª pelo 
repúdio ao retorno dessa contribuição.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Senador Roberto Cavalcanti, eu agradeço o aparte 
de V. Exª e coloco uma coisa importante, que vai se so-
mar ao que V. Exª disse. Nós precisamos, na verdade, 
fazer um pacto federativo novo que envolva a reforma 
tributária, porque o pacto federativo daria a condição 
de desarmamento dos governos dos Estados e Muni-
cípios para que houvesse a reforma tributária. 

Um pacto federativo novo que garantisse equi-
líbrio, digamos, na mudança das regras da reforma 
tributária, principalmente na questão das contribui-

ções, dos impostos, isso faria com que, garantido o 
reequilíbrio – quem tiver perda não vai ter perda; quem 
tiver ganho excessivo, isso vai ser ajustado –, a refor-
ma tributária saísse. É questão de vontade política e 
só vontade política, porque, se a União entender que 
ela pode destinar uma parte dos seus recursos para 
a equalização de perdas possíveis entre os Estados 
– isso num novo pacto federativo –, nós conseguiría-
mos, sem dúvida, fazer a reforma tributária em pouco 
tempo. Eu não teria dúvida nenhuma disso. Agora, uma 
reforma tributária para valer. Não é esse projeto que 
está na Câmara, que é ruim, fraco.

Nós aqui, no Senado, temos um projeto melhor da 
Subcomissão, onde o relator foi o Senador Francisco 
Dornelles e o Presidente o Senador Tasso Jereissa-
ti. Nós temos um projeto muito melhor. Esse Projeto 
poderia servir de início para a discussão de um novo 
pacto federativo e, consequentemente, para a refor-
ma tributária.

Eu também acho que tem de haver a reforma 
tributária, mas é preciso que o Governo primeiro crie 
um ambiente de pacto federativo, para que não haja a 
desconfiança dos Estados, que acabam impedindo a 
votação. Então, o Governo tem de sair na frente com um 
movimento político de sinalização de um pacto federa-
tivo, e isso, com certeza, levará à reforma tributária.

Agradeço o aparte de V. Exª e também ao Presi-
dente pela concessão de horário adicional. 

Muito obrigado.

Durante do discurso do Sr. Antônio Carlos 
Júnior, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Paim.

Durante do discurso do Sr. Antônio Car-
los Júnior, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jay-
me Campos.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – 
MT) – Cumprimento o Senador Antonio Carlos Júnior 
pelo oportuno pronunciamento que faz nesta noite, na 
medida em que a criação de novos tributos no País diz 
respeito a toda a sociedade brasileira.

Imagino que fundamentalmente nós temos de 
discutir um novo pacto federativo. O Brasil, como bem 
disse o Senador Roberto Cavalcanti, é um dos países 
que pratica a maior carga tributária do planeta. Lamen-
tavelmente, o brasileiro trabalha praticamente quatro 
meses para pagar só impostos.

Por isso é fundamental que nós, responsáveis que 
somos, sobretudo o Congresso Nacional, não busque-
mos a criação de nenhum novo imposto, de nenhum 
outro tributo. Na verdade, nós temos de discutir e fazer 
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uma nova reforma tributária e, acima de tudo, também 
discutir um novo pacto federativo.

Na verdade, a maioria dos Municípios brasileiros 
está literalmente falido, e os Estados, por conseguin-
te, também com muita dificuldade até no cumprimento 
daquilo que é constitucional, ou seja, 25% para a edu-
cação, 12% para investimento na saúde. Fatalmente 
o que precisamos é que o Governo Federal faça uma 
boa gestão da sua arrecadação. Lamentavelmente a 
falta de recursos da saúde ocorre por falta de uma boa 
gestão, de uma boa aplicação dos recursos públicos.

Seguindo a ordem de inscrição, convido para fa-
zer uso da palavra o ilustre Senador da República pelo 
Estado da Paraíba, meu caro amigo Senador Roberto 
Cavalcanti, que dispõe de vinte minutos.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no 
início desta reta final da 53ª Legislatura, gostaria de 
fazer algumas breves considerações sobre o impor-
tante e significativo resultado das eleições deste ano, 
a sexta vez, desde a redemocratização, em que os 
cidadãos brasileiros foram chamados às urnas para 
escolher o supremo mandatário do País pelos próxi-
mos quatro anos. 

As eleições deste ano, Sr. Presidente, foram em 
vários aspectos históricas. Destaco dois que me pa-
recem especialmente importantes. Primeiro, o fato de 
que elegemos uma mulher para ocupar a Presidência 
da República. Isso é notável e tem grande significa-
do para o Brasil. Segundo, o fato de que há muito um 
Presidente não fazia seu sucessor.

Esse sucesso do Presidente Lula em eleger aque-
la que cuidadosamente escolheu para sucedê-lo – en-
frentando, até inicialmente certa dose de ceticismo e 
de resistência –, é, por sua vez, um sinal inequívoco de 
outro sucesso, muito mais importante e significativo: o 
de seus oito anos de governo durante os quais o País, 
reconhecidamente, avançou em diversas frentes, con-
solidando posições, avançando em outras e abrindo 
novas perspectivas para os anos que virão.

Não há dúvida, Srªs e Srs. Senadores, de que 
a eleição de Dilma Rousseff representa, em grande 
parte, não apenas o reconhecimento dos méritos pes-
soais que a ex-Ministra demonstrou possuir ao longo 
de sua vida pública e da campanha desse ano, mas 
também um juízo claro dos cidadãos brasileiros sobre 
o Governo Lula e seu desejo de continuidade. 

Dilma Rousseff representa a esperança de que 
os caminhos da prosperidade, da inclusão e da justi-
ça social, abertos pelo Governo Lula, continuem a ser 
trilhados nos próximos anos.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que essa es-
perança não será vã e o povo brasileiro não ficará 
decepcionado com a escolha manifestada em 31 de 
outubro passado. 

Eu gostaria aqui de ressaltar a maturidade de-
monstrada por nossos eleitores, que não se deixaram 
influenciar pelas campanhas difamatórias, pelas calú-
nias com que a Oposição, antecipando o desespero, 
a derrota a que foi enfim submetida, tentou atropelar 
a corrida eleitoral na sua reta final.

Felizmente, Sr. Presidente, os cidadãos brasilei-
ros estão cada vez mais conscientes, cada vez menos 
ingênuos, de modo que é cada vez mais difícil que a 
mentira e a calúnia prevaleçam sobre a verdade.

Nosso eleitorado também foi especialmente lúcido 
quando não se deixou levar pela falácia, tão repetida 
pela campanha do candidato derrotado José Serra, de 
que a continuidade é deletéria para a democracia e de 
que a alternância, ao contrário, é salutar. 

Ora, Srªs e Srs. Senadores, mesmo que isso 
fosse verdade, o que não me parece acima de toda a 
dúvida, é impossível deixar de considerar a flagrante 
hipocrisia que está por trás de tudo isto. 

O mesmo partido que há décadas governa o 
Estado de São Paulo, o mais poderoso do País, vem 
denunciar a mesma continuidade que defende lá e de 
que se beneficia.

Felizmente o nosso eleitorado não é bobo.
Por outro lado, Sr. Presidente, se é reconfortante 

reconhecer o nível de maturidade que vamos pouco 
a pouco conquistando, é lamentavelmente triste per-
ceber como ainda persistem entre nós preconceitos 
irracionais e perigosos, como os que manifestou a 
advogada paulista que divulgou mensagens virulentas 
pela Internet, conclamando a violência contra nós nor-
destinos, atribuindo a eles e a nós a responsabilidade 
pela eleição de Dilma Rousseff.

Na verdade é até digno de piedade a maneira 
como essa advogada expõe publicamente sua igno-
rância, sua limitação, sua irracionalidade, mas o fato 
é que se fosse verdadeira a afirmação de que os nor-
destinos foram os responsáveis pela eleição de Dilma 
isso seria até motivo de orgulho; no entanto, é falsa 
a atribuição: descontados os votos nordestinos para 
ambos os candidatos, Dilma Rousseff ainda ganharia 
a eleição com vantagem.

Portanto, não foram só os nordestinos que ele-
geram Dilma. Brasileiros de todos as regiões reco-
nheceram nela a melhor opção para o País neste 
momento. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não há 
como negar que atravessamos, neste momento, uma 
fase de prosperidade, de confiança, de esperança no 
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futuro, uma fase como há muito não vivíamos. E os 
méritos disso têm de ser atribuídos ao Presidente Lula, 
que soube com, grande habilidade e sensibilidade, con-
duzir o Brasil nesses últimos oito anos, aumentando 
a inclusão, combatendo a pobreza, a fome, a miséria, 
ao mesmo tempo em que consolidava a estabilidade 
econômica, conquistada há quinze anos e lançava as 
bases de um novo salto de desenvolvimento que, te-
nho certeza, assistiremos acontecer no Governo Dil-
ma. Não é por acaso que Lula termina seus mandatos 
com uma popularidade invejável e raríssima, quando 
se trata de políticos. 

Quero encerrar, Sr. Presidente, exprimindo a 
minha certeza de que a Presidente Dilma Rousseff 
está à altura do desafio que lhe foi confiado pelo povo 
brasileiro, o desafio de continuar a excelente obra do 
Governo Lula e levá-la adiante e ainda mais longe. 

Passados os combates e os enfrentamentos pró-
prios do jogo político durante a campanha, faço votos 
de que as forças sociais e políticas possam convergir 
de modo que Dilma Rousseff, eleita Presidente de 
todos nós, possa governar efetivamente com o apoio 
de todos. 

Ao Presidente Lula, quero aqui deixar meu sin-
cero agradecimento, que creio ecoar o de todos os 
brasileiros, e minhas congratulações pela grande sa-
bedoria política que demonstrou na eleição de sua 
sucessora. 

À Presidente Dilma Rousseff, deixo meus votos 
de sucesso, ao mesmo tempo em que me apresento 
como colaborador incansável em tudo que estiver ao 
meu alcance. 

Por fim, Srªs e Srs. Senadores, creio que deve-
mos agradecer ao povo brasileiro e congratular-nos 
também com ele, que não só demonstrou sabedoria 
e maturidade, como, mais uma vez, deu ao mundo um 
belo e eloquente exemplo de democracia.

Sr. Presidente, faço este pronunciamento refe-
rente ainda às eleições passadas, porque, em missão 
do Senado Federal, eu me encontrava fora do País e 
não tive a oportunidade, desde o dia 22 de outubro 
próximo passado, de estar aqui presente. Então, faço 
essas referências e agradeço pela tolerância do tempo 
e pelo respeito democrático de V. Exª, porque sei que, 
quanto a muito do que falei, efetivamente, V. Exª pode 
ter opinião divergente, mas V. Exª é um democrata e 
soube presidir com galhardia esta sessão e este meu 
pronunciamento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – 

MT) – Cumprimento o Senador Roberto Cavalcanti, por 
quem tenho o maior respeito e admiração. S. Exª está 
substituindo o Senador Maranhão, mas, na verdade, é 

um verdadeiro professor aqui. Temos aprendido muito 
com V. Exª. O seu discurso é sempre oportuno. Em que 
pese terem passado as eleições – como disse, V. Exª 
estava viajando –, V. Exª é sempre coerente.

Temos de dar esse voto de confiança à Presidente 
Dilma. Todos nós brasileiros estamos torcendo muito, 
e eu espero que ela faço um Governo pelo qual, com 
certeza, possamos dar melhores condições de vida ao 
povo brasileiro, sobretudo na questão da saúde, que 
hoje é precária – todos nós reconhecemos -, na ques-
tão da segurança, da geração de emprego e renda. 
Quero crer que a Presidente Dilma tem conhecimento 
profundo das problemáticas nacionais. 

Espero que ela avance para que o Brasil, com 
certeza, seja uma grande potência, mas não somente 
uma grande potência econômica, mas uma potência de 
oportunidades, na qual nós tenhamos mais cidadania 
e mais justiça social.

V. Exª está de parabéns e espero que V. Exª con-
tinue sempre sendo esse brilhante Senador da Repú-
blica pelo Brasil, mas muito bem representando o seu 
Estado da Paraíba.

Na ordem de inscrição, convido para fazer uso da 
palavra o companheiro Flexa Ribeiro, Senador do Es-
tado do Pará, reeleito com uma brilhante, uma grande 
votação no seu Estado, numa demonstração de que o 
trabalho que V. Exª fez no Senado Federal foi um tra-
balho reconhecido pelo povo paraense, que é um povo 
inteligente, um povo sábio, que foi às urnas de forma 
democrática e deu ao senhor quase dois milhões de 
votos. Isso foi uma demonstração de que o trabalho 
que V. Exª fez aqui como Senador da República é um 
trabalho que o povo paraense reconhece e, acima de 
tudo, o maior reconhecimento que tem é o voto. O ci-
dadão que pleiteia as eleições passa por um vestibular 
de quatro em quatro anos, que é a eleição. V. Exª foi 
aqui aprovado com louvor, com nota dez.

Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Jayme Campos, quero primei-
ramente agradecer as palavras generosas de V. Exª 
e novamente agradecer ao povo do Pará, pela gene-
rosidade da confiança depositada no Senador Flexa 
Ribeiro para representá-lo por mais um mandato no 
Senado da República.

O Senador Roberto Cavalcanti, quando terminou 
a sua oratória, fez uma referência ao Presidente, que 
não deveria concordar com os termos ou com o objeto 
do seu discurso.

Por duas vezes, Senador Roberto Cavalcanti, fui 
compelido a solicitar um aparte a V. Exª. Não o fiz em 
respeito à sua posição político-partidária, pois acho 
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que V. Exª tem realmente que fazer esse tipo de dis-
curso. Mas quero dizer que não só o Senador Jayme 
Campos, mas também o Senador Flexa Ribeiro con-
testam os dados e as informações que V. Exª tão bem 
defendeu aqui como um Senador da Base de susten-
tação do Governo.

Espero e peço a Deus que a Presidente eleita 
faça um excelente Governo para melhorar a qualidade 
de vida de todos os brasileiros.

O nosso candidato, tanto do Senador Flexa Ri-
beiro quanto do Senador Jayme Campos, era o Gover-
nador José Serra, reconhecidamente com experiência 
e com competência para exercer o cargo. Como ele 
dizia na campanha: “O Brasil pode mais!”

Espero que a Presidenta Dilma faça mais pelo 
Brasil. E já não começou bem, Senador Gim Argello, 
nosso Vice-Líder do Governo. Realmente, eu estava 
comentando aqui, antes de iniciar meu pronuncia-
mento, o discurso do Senador Roberto Cavalcanti, e 
eu desejava sucesso à Presidenta eleita, Dilma. Que 
Deus a ilumine e que ela faça um excelente governo 
para que possa melhorar a qualidade de vida dos bra-
sileiros. Mas dizia que ela já não começou da forma 
como todos os brasileiros esperavam, porque essa 
proposta de aumentar a carga tributária no momento 
em que estamos... 

Aí há uma discordância do Senador Roberto Ca-
valcanti, que não concorda com o aumento de carga 
tributária. Portanto, vejo que realmente não há como 
defender aumento de carga tributária num País cuja 
sociedade suporta o maior peso tributário do mundo. 
Isso, além de tirar do trabalhador brasileiro quase cinco 
meses de trabalho para pagar os tributos, ainda tira a 
competitividade das empresas brasileiras, dos produ-
tos brasileiros no mercado internacional.

Então, acho que houve apenas um equívoco. 
Que os Governadores do PSB, que assumiram a pa-
ternidade da ressurreição da CPMF, pensem melhor. 
Que eles pensem no povo brasileiro, na sociedade 
brasileira, e recuem dessa proposta, porque terão, da 
parte não só do Senador Flexa Ribeiro, mas acredito 
que da maioria dos Senadores, uma oposição ferrenha 
para que não haja nenhuma possibilidade de aumento 
de carga tributária.

Quero aproveitar a presença do Senador Gim 
Argello. No meu pronunciamento de hoje, vou fazer 
uma inversão. Vou fazer uma homenagem à Unesco 
e ao Senado Federal. E V. Exª, Senador Roberto Ca-
valcanti, participou da audiência pública. Hoje, 10 de 
novembro, comemora-se o Dia Mundial da Ciência pela 
Paz e pelo Desenvolvimento.

Vou fazer algumas considerações sobre a audi-
ência pública e sobre o trabalho da Unesco. Porém, 

vou iniciar o meu pronunciamento por onde iria ter-
minar, que é sobre o Orçamento, e que V. Exª, como 
Relator-Geral, tão bem conduz . E V. Exª terá o apoio 
do Senador Flexa Ribeiro para que possamos apro-
var o Orçamento ainda nesta legislatura, para que a 
Presidenta eleita possa iniciar o seu mandato com o 
Orçamento aprovado e não deixar para que seja apro-
vado no próximo exercício.

Então, V. Exª com a habilidade, com a compe-
tência que tem, vai, com certeza, como Relator-Geral, 
conseguir resolver os pleitos de todos os Estados e 
de todas as áreas. E eu, como Sub-Relator setorial da 
área da saúde, tenho tido de V. Exª, como Relator-Geral, 
todo o apoio, toda a parceria para que possamos me-
lhorar a saúde, esse setor que é da maior importância 
e que passa por momentos difíceis em todo o Brasil, 
em especial no meu Estado. Espero que a gente possa 
melhorar a prestação de serviços na qualidade e na 
quantidade na área da saúde, porque estamos lidando 
nessa área com algo que é de maior valor para todos 
nós, que é a vida humana, principalmente daqueles de 
menor capacidade financeira, de menor renda. Estes, 
sim, dependem exclusivamente da mão do Estado, da 
ação do Governo, para que sejam atendidos com pres-
teza e em condições de sobreviverem às doenças.

Até mais, Senador Gim, eu já conversei com V. 
Exª, nós temos que fortalecer a saúde básica, para que, 
com o fortalecimento da saúde básica, nós possamos 
evitar que os irmãos brasileiros nossos cheguem à 
condição de colocar em risco as suas vidas. 

Um filho meu é médico, pós-doutorado pela Uni-
versidade Federal de São Paulo, pela Escola Paulista 
de Medicina em endocrinologia, e ele diz, conversando 
comigo sobre a questão, conversamos bastante sobre 
saúde, que o SUS é um sistema genialmente concebi-
do, mas que, lamentavelmente, ainda não foi colocado 
a serviço da população brasileira na sua totalidade. 

Se você está com a sua vida em risco, ou seja, em 
alta complexidade, você vai ao SUS e ele lhe dá toda 
a atenção necessária, você quer fazer um transplante 
de coração, você quer fazer um transplante renal, um 
transplante de qualquer órgão vital, aí o SUS o aten-
de com presteza. Agora, se você tiver necessidade de 
tratar uma pneumonia ou uma apendicite, aí você entra 
numa fila e não consegue atendimento.

Ou seja, é necessário fortalecer esse atendimento 
pelo SUS na saúde básica para que não haja necessi-
dade de colocar em risco e se gastar... Todos nós sabe-
mos que é na medicina de média e alta complexidade 
que estão os custos mais elevados. Então, é fazer um 
atendimento preventivo, primeiro, e depois na saúde 
básica para que não se coloque em risco.
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Tenho certeza absoluta de que conto com o apoio 
de V. Exªs, Senador Gim Argello, para que nós possa-
mos fazer um relatório, na área de saúde, que possa 
vir a dar aos brasileiros, nessa área, um atendimento 
de qualidade.

Eu queria, aproveitando, Senador Gim Argello, 
agradecer a V. Exª mais uma vez. Eu conversei com V. 
Exª anteriormente e lamentamos, em conjunto, que o 
Executivo, mais uma vez, tenha encaminhado a pro-
posta orçamentária com dotação zerada para a rubrica 
da Lei Kandir.

A Lei Kandir, que hoje não compensa... E o Se-
nador Jayme Campos sabe muito bem, porque o Esta-
do de Mato Grosso, hoje, é um dos que mais sofrem, 
junto com o Pará, com relação a essa compensação 
pela perda de receita nas exportações. Todos dizem 
que foi no Governo Fernando Henrique que foi criada 
a Lei Kandir. Realmente foi, mas foi num momento em 
que a balança comercial era deficitária, em que o mer-
cado mundial estava em depressão e era necessário 
incentivar as exportações.

E mais: todos nós concordamos que imposto não 
se exporta. Isto é um consenso de todos. O Estado do 
Pará, o Estado do Mato Grosso, hoje, 21 Estados do 
Brasil têm compensação a receber pela perda de re-
ceita, em função do aumento das exportações, mas 
não podem perder receita... O Estado do Pará perde, 
por ano, R$1,5 bilhão, que poderia ter direito a receber 
na tributação das suas exportações de minérios, de 
madeira, de semielaborados, como era anteriormen-
te, com uma alíquota menor, mas que daria ao Estado 
essa possibilidade, como ao Estado de Mato Grosso. 
Mas hoje o Pará recebe 20% do que deveria receber, 
o que, para nós, um Estado numa região ainda em 
desenvolvimento, é uma perda insustentável. 

Então, eu apresentei uma emenda ao relatório de 
V. Exª propondo uma alocação de recursos, em trans-
ferências, aos Estados, Distrito Federal e Municípios 
no montante de R$8,3 bilhões para a compensação 
do ICMS nos Estados exportadores. E quero aqui, na 
forma como V. Exª trata com o Senador Flexa Ribeiro, 
de forma transparente e clara, dizer que V. Exª só as-
sumiu um compromisso com o Senador Flexa Ribeiro: 
acatar até R$3,9 bilhões para a Lei Kandir. Esse valor, 
inclusive, eu já tinha anunciado, V. Exª assumiu o com-
promisso de que irá acatar no Orçamento Geral quan-
do da sua aprovação. Eu apenas coloquei esse valor 
de R$8,3 bilhões, que tem justificativa. Ele nada mais 
é do que o valor de anos atrás, de R$5,2 bilhões, que 
já foram colocados no Orçamento, e que vem acom-
panhando a evolução da economia ao longo desse 
tempo. Houve 60,5% de aumento da economia e nós, 
então, acompanhando essa evolução nas exportações, 

fizemos essa proposta e vamos discutir com V. Exª e 
com os pares na CMO qual o valor, além dos R$3,9 
bilhões que V. Exª poderá acatar.

Fiz também, Senador Gim Argelo, algumas ou-
tras emendas acompanhando as propostas do nosso 
candidato à presidência, o Governador José Serra. 
Salário mínimo de R$ 600,00 a partir de janeiro. Na 
justificativa das emendas, não é uma proposta apenas 
como se fosse de oposição. Está comprovado, estatis-
ticamente, que há recursos no Orçamento, porque todo 
ano ficam como restos a pagar ou não utilizados pelo 
Governo Federal recursos suficientes para que pos-
samos chegar aos R$600,00, sem sacrificar nenhum 
outro programa do Governo. Mas sobre isso também 
já conversamos. V. Exª já chegou a R$540,00, a Força 
Sindical e os trabalhadores pleiteiam R$580,00, mas 
acho que nós vamos chegar a um consenso com V. 
Exª e com o Governo.

Outra emenda também apresentada por mim é a 
que possibilita a alocação de recursos para as ações 
que promovam elevação do per capita dos recursos 
transferidos para o SUS, também combinado com V. 
Exª, que compartilha dessa dificuldade. Eu apenas abri, 
com a emenda, a discussão para que nós possamos 
ver o montante que vai ser disponibilizado para que 
esse per capita do SUS possa ser aumentado, porque 
hoje ele é realmente insuficiente para atendimento, 
como eu disse, na questão da saúde.

Outra emenda que eu apresentei ao Orçamen-
to-Geral da União diz respeito ao décimo terceiro do 
salário família. Nós temos recursos para isso e lá, na 
Comissão, nós vamos provar que é justo. Se todos têm 
direito ao décimo terceiro...

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Senador Flexa, gostaríamos apenas de 
negociar com V. Exª. V. Exª está falando há pouco mais 
de vinte minutos. Quanto tempo V. Exª deseja, porque 
eu tenho que prorrogar a sessão e ainda há oradores 
inscritos? Por isso, eu queria só negociar com V. Exª 
esse tempo de necessidade de V. Exª

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presiden-
te, Senador Roberto Cavalcanti, eu estava tão empol-
gado falando do Orçamento para o nosso Relator-Geral 
que nem senti os vinte minutos passarem.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PBR – PB) – Mais de vinte.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu acho 
que o relógio de V. Exª acelerou. Tenho nove minutos 
do tempo...

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PBR – PB) – Não, é a caneta do nosso nobre colega 
Jayme Campos, que está aqui como testemunha do 
horário.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pelo re-
lógio, tem nove minutos. Mas não tem problema. Pror-
rogue por uma hora que tem tempo suficiente para a 
gente concluir.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PBR – PB) – Mas eu quero saber de V. Exª de quanto 
tempo precisará, porque eu quero também tabelar o 
tempo de V. Exª, porque uma hora, convenhamos...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, é 
para que prorrogue a sessão. Eu não vou usar uma 
hora.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PBR – PB) – Ah, sim.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Já estou 
concluindo essa parte. O Senador Gim, com certeza, 
já pediu para fazer um aparte, e eu vou conceder, com 
muita honra.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PBR – PB) – Senador Flexa, só um segundo. Então, 
fica declarada prorrogada por mais uma hora, por so-
licitação do Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agra-
deço a V. Exª. Eu gostaria que todos os Presidentes 
tivessem o entendimento e a consideração que V. Exª 
tem. Eu pedi por uma hora e V. Exª prorrogou. Se eu 
soubesse disso, eu pediria por duas.

Senador Gim, então, a questão, como eu estava 
dizendo, do salário, e, por último, tem outras emen-
das, mas, por último, é o reajuste dos aposentados e 
pensionistas. Eu fiz uma Emenda para que seja con-
cedido 10% de reajuste. Isso também está justificado e 
nós vamos discutir na ocasião. Espero que possamos 
aprovar o seu relatório na semana que vem para que 
o Orçamento possa ter agilidade com as emendas.

Concedo um aparte a V. Exª, com muita honra. 
O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Muito obrigado, 

Senador Flexa Ribeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente 
da sessão, Senador Roberto Cavalcanti, Senador Jay-
me Campos. Quando me incumbiram da missão que 
acho a mais importante do nosso Parlamento, que é 
ser relator do Orçamento da União do ano seguinte, 
fiz alguns estudos sobre orçamento. Entre esses es-
tudos, descobri que, no Japão, durante um ano, nove 
meses do Parlamento japonês são gastos discutindo 
o orçamento do ano seguinte. Várias outras nações 
discutem por mais de seis meses o orçamento do ano 
seguinte. Então, é muito importante, Senador Flexa Ri-
beiro, que o senhor traga aqui à baila esta discussão 
da forma como estamos fazendo lá, como foi o nosso 
ensinamento, fazer com a transparência necessária, 
discutir todas as emendas, discutir de todas as formas. 
Deveríamos fazer isto todos os dias, fazer esse exercí-
cio aqui neste Parlamento, aqui no nosso Senado, na 

Câmara e, depois, no Congresso Nacional, para todos 
os parlamentares ficarem sabendo o que está aconte-
cendo em todas as rubricas, porque, da mesma forma 
como V. Exª está tratando com transparência, com se-
riedade, com dignidade a sua sub-relatoria, que é uma 
das sub-relatorias das mais importantes deste País, a 
sub-relatoria que trata do tema da saúde... O senhor 
vem cuidando dela todos os dias. Quero dar meu tes-
temunho de que o Senador Flexa Ribeiro não falta a 
nenhuma reunião. Sempre que é convocado, está lá 
presente para poder dizer: “Estou aqui e acredito que 
deve ser dessa forma”, sempre dando uma contribui-
ção muito importante. Quero dizer isso publicamente, 
Senador Flexa Ribeiro, V. Exª é do PSDB, mas tem 
dado uma colaboração importantíssima para aquela 
Comissão, a Comissão Mista que cuida do orçamento 
do nosso País. Dito isso, todas essas emendas, tudo 
o que V. Exª tem levantado eu tenho avaliado e ana-
lisado com todos os técnicos da Casa – e nós temos 
uma assessoria fantástica que cuida de orçamento, 
tanto na Câmara quanto no Senado. Senador Flexa, 
quanto à primeira emenda que V. Exª citou, eu só que-
ria lhe agradecer, porque ontem ainda representantes 
do Confaz, Conselho dos secretários de fazenda do 
País, estiveram comigo. Quando eu disse a eles sobre 
os R$3,9 bilhões, eles concordaram na hora. Eu disse 
que foi V. Exª que tinha reivindicado, porque nem havia 
recursos para isso, mas V. Exª reivindicou, e, assim, 
estão lá os R$3,9 bilhões. Agora, V. Exª levantou os 
números, porque, ano que vem, nós poderemos pedir 
mais, porque o País continua crescendo, e é justo que 
todos os Estados possam recebê-lo. Mas está acerta-
do e garantido. E foi um pedido de V. Exª. Quero deixar 
claro e vou deixar claro na Comissão que, se há R$3,9 
bilhões para a Lei Kandir neste ano, foi um pedido de V. 
Exª. No caso do salário mínimo, Senador Flexa Ribeiro, 
Senador Roberto, o que o Governo enviou foi R$538,15, 
segundo acordo que foi montado com as centrais sin-
dicais, desde 2006, para que o salário mínimo viesse 
tendo aumento real. Antigamente, o Parlamento todo, 
todos pediam um salário mínimo de US$100. Hoje, já 
passa dos US$300 o salário mínimo. Mas é justo que as 
centrais sindicais reivindiquem o PIB negativo do ano de 
2009, porque é inflação com o PIB de dois anos atrás. 
Contudo, ano que vem, Senador Flexa Ribeiro, para que 
tenha uma ideia, como o nosso País vem crescendo, 
o salário mínimo daqui um ano e quarenta e poucos 
dias vai passar dos R$600,00, com o aumento normal, 
vai passar dos R$600,00 pois o senhor fez a emenda. 
Agora o que nós temos que tentar é negociar. Nós já 
conseguimos chegar ao número de R$540,00 porque, a 
cada um real que é colocado acima do salário mínimo, 
custa ao Orçamento Geral da União, evidentemente, 
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R$298 milhões. Então, a nossa vontade é atender, a 
nossa vontade é aumentar o salário mínimo, mas nós 
temos que trabalhar de uma forma realista. Por quê? 
Para não ser uma peça de ficção, mas ser realmente 
um Orçamento que a Nação toda possa acompanhar. 
Quando eu fizer explanação sobre o Orçamento Ge-
ral da União aqui, falarei sobre todos os pontos que 
foram levantados. Outro ponto levantado com brilhan-
tismo pelo Senador Flexa Ribeiro é o salário mínimo. 
Esse, Senador, nós vamos voltar a discutir. É bom que 
todo o País saiba, por meio do nosso sistema de co-
municação, que nós vamos discuti-lo com as centrais 
sindicais na terça-feira de manhã. V. Exª participou da 
última. Estou lhe convidando. O Senador Paulo Paim, 
o Deputado Arnaldo Faria de Sá, o Deputado Presi-
dente da nossa Comissão, o Moka, e o Deputado da 
Força Sindical, o Paulinho da Força. Vamos estar no 
Ministério terça-feira de manhã, com o Ministro da 
Previdência e com o Ministro do Planejamento discu-
tindo salário mínimo, que é muito importante, para, aí 
sim, na terça-feira à tarde, se Deus quiser, votarmos 
o relatório preliminar. Aí todas as subcomissões e os 
sub-relatores poderão trabalhar. Vamos cumprir, sim, 
vamos cumprir todas as metas. Eu só queria lhe agra-
decer por V. Exª trazer este assunto à baila. Eu não 
quero mais interromper porque o Presidente está fa-
zendo sinal por causa do tempo, mas todas às vezes 
em que se tocar neste assunto, nós podemos ver nas 
sessões de amanhã, nas outras sessões, podemos 
trazer todos os itens que estamos discutindo lá, para 
que todo o Senado, todos os servidores, todo o Brasil 
possam acompanhar a discussão do Orçamento. Muito 
obrigado por esta oportunidade, Senador Flexa Ribeiro. 
Eu quero dizer aqui do meu agradecimento ao senhor, 
a um outro Deputado do seu Partido, o Deputado Bru-
no Araújo, que foi relator de receita, fez um trabalho 
brilhante, fez estimativa de receita de mais de R$17 
bilhões, mostrando ponto a ponto, firme. Ontem, o Mi-
nistro do Planejamento disse que foi um trabalho muito 
consistente. Parabéns ao Deputado Bruno Araújo. E 
muito obrigado, em meu nome e em nome da nossa 
Comissão, pelo trabalho que ele fez. É um Deputado 
do PSDB, mas nós temos que reconhecer que é um 
Deputado brilhante e que foi um trabalho brilhante; da 
mesma forma, a sua atuação lá, Senador Flexa Ribei-
ro. Muito obrigado pela sua participação, que tem sido 
só de ajudar, só de ajudar a construir um Orçamento 
mais justo no nosso País.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu que 
agradeço, Senador Gim Argello, e tenho certeza ab-
soluta de que, sob a relatoria de V. Exª, nós vamos 
chegar a um consenso.

Agora, V. Exª tem toda a razão quando diz que a 
peça orçamentária é, nas casas legislativas do mundo, 
o papel mais importante, quer dizer, o trabalho mais 
importante, chegando ao ponto de levar nove meses, 
seis meses sendo discutido. Nós aqui temos que fazê-lo 
às pressas, porque chega sempre no final da legisla-
tura. E o que eu lastimo mais ainda é que, depois de 
aprovado, depois do desgaste que todos os parlamen-
tares sofrem em colocar os recursos para atender às 
necessidades dos seus Estados, das áreas de cada 
setor do Brasil, ao final, ele vire uma peça de ficção, 
como V. Exª acabou dizendo.

Faço aqui uma referência ao saudoso Senador 
Antonio Carlos Magalhães, que lutou muito pelo orça-
mento impositivo, para que esse trabalho que se faz 
com exaustão possa ser seguido. Eu pediria a V. Exª 
que, mesmo ele não sendo impositivo, criássemos 
um acompanhamento, a partir de janeiro de 2011, da 
execução orçamentária, de forma transparente, como 
V. Exª está propondo.

Então, vamos ver, porque o Governo fica contin-
genciando recursos para chegar ao final... E a justifi-
cativa para os R$600,00 é exatamente em cima des-
se contingenciamento, pois, ao final do ano, sobram 
recursos que foram dotações orçamentárias, e o Go-
verno acaba encaminhando créditos suplementares, 
passando por cima do Legislativo, visto que é uma 
atribuição nossa aprovar essa peça.

Quero contar com o apoio de V. Exª, que, com 
certeza, terá uma posição de destaque no Governo da 
Presidenta Dilma, para que possamos acompanhar, 
no Senado, no Congresso Nacional, a execução orça-
mentária pari passu, de tal forma que possamos fazer 
os ajustes necessários.

Nós somos oposição não ao País e, por isso, 
somos parceiros quando os projetos são de interesse 
da Nação brasileira. Nossa oposição é com relação ao 
Governo e não ao País.

Encerro rapidamente, Senador Roberto Caval-
canti.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Não acredito, Senador.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Vou fazê-
lo porque eu realmente aproveitei a presença do Se-
nador Gim Argello para poder discutir o orçamento. A 
minha intenção era só falar das emendas que tinha 
feito e fazer o registro hoje sobre como, para nós, da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação, In-
formática e Inovação, que V. Exª tão bem conduz como 
vice-Presidente...

V. Exª, que é, sem sobra de dúvida, um dos Se-
nadores mais assíduos, que demonstra preocupação 
com o tema e é presença permanente nas discussões, 
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hoje nos brindou com a sua presença e presidiu por 
algum tempo a audiência pública, na CCT.

Nós estivemos comemorando o dia 10 de no-
vembro, que é o Dia Mundial da Ciência pela Paz e 
pelo Desenvolvimento, em uma audiência pública com 
a presença do representante da Unesco no Brasil, Sr. 
Vincent Defourny; com a presença do Professor Carlos 
Henrique de Brito Cruz, da Unicamp, que foi co-elabo-
rador de um capítulo que foi lançado hoje pela Unesco 
de um relatório sobre a ciência no mundo e com um 
capítulo especial sobre o Brasil – o Professor Carlos 
Henrique foi um dos elaboradores desse capítulo; com 
a presença do Secretário de Ciência e Tecnologia, do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, Sr. Roosevelt Tomé 
Silva Filho, representando o Ministério da Ciência e 
Tecnologia; e do Dr. Jailson Bittencourt de Andrade, 
representando a Academia Brasileira de Ciências.

Foi, sem sombra de dúvida, uma audiência pú-
blica bastante proveitosa. Lá foi distribuído e está à 
disposição de todos os Senadores o Relatório Mun-
dial sobre Ciências feito pela Unesco, que vem, na 
íntegra, num CD, com a impressão da parte que diz 
respeito ao Brasil.

Obtivemos lá algumas informações que nos dei-
xaram bastante preocupados. Uma delas – só para 
citar uma, que o Senador Roberto Cavalcanti também 
questionou lá – refere-se ao fato de que, apesar de no 
Governo do Presidente Lula terem sido criadas 14 uni-
versidades federais, estatisticamente – isto está prova-
do aqui –, em 2008, formaram-se, nas universidades 
federais, menos alunos do que em 2004. Quer dizer, 
está havendo uma inversão na questão do número de 
profissionais que são colocados no mercado. Também 
o número de pesquisadores, que estava crescendo 
e vinha numa ascensão no Brasil, sofreu, a partir de 
2004, uma inflexão para pior.

Então, há que se fazer ajustes. E lá foi dito que, 
na Coreia, – temos aqui a presença do Deputado 
William Woo, que também tem descendência coreana 
–, os levantamentos estatísticos são realizados a cada 
três meses para se fazerem os ajustes, que, no Brasil, 
são feitos a cada dois anos. Então, é aquela história: 
já passou, e estamos andando para trás.

Para encerrar, quero deixar registrado o que con-
quistamos, hoje, na CCT.

Temos aqui, neste Relatório da Unesco que tenho 
em mãos, um levantamento da posição mundial – quero 
mostrar aqui pela TV Senado – dos investimentos em 
ciência e tecnologia. Está aqui a posição do Brasil e a 
dos países desenvolvidos – aonde queremos chegar 
–, os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão e a 
China. Estamos bem aqui.

Não sei quem, se o Senador Roberto Cavalcanti 
ou o Senador Cristovam, questionou se não seria pos-
sível fazer um levantamento desses para os Estados 
brasileiros. Achei isso importante, porque vemos nes-
te mapa a distorção que existe no mundo de investi-
mentos em ciência e tecnologia. E o investimento no 
Brasil, apesar de ter crescido, cresceu menos do que 
deveria. O Senador Roberto Cavalcanti disse que es-
távamos no caminho certo, mas no passo errado. O 
passo errado a que ele se referiu é a velocidade. A 
economia cresceu muito mais do que o investimento 
em ciência e tecnologia. E hoje, ciência e tecnologia, 
conhecimento, é determinante para o desenvolvimen-
to de um país.

Criamos um grupo – e V. Exª, apesar de ter se 
ausentado, foi convocado a participar com o Senador 
Cristovam Buarque – para que, junto com a Unesco, o 
Ministério da Ciência e Tecnologia e a ABC, possamos 
apresentar uma proposta para desenvolver um traba-
lho como este, que é feito mundialmente, para o Brasil 
de tal forma que a gente veja a distorção de aplicação 
em ciência e tecnologia nos diversos Estados e nas 
diversas regiões do nosso País.

Quero colocar à disposição dos Srs. Senadores 
tanto o Relatório quanto o livro impresso, que permeou 
os trabalhos e os desenhos dos alunos das escolas 
públicas sobre o tema: Dia Mundial da Ciência pela Paz 
e Desenvolvimento, no subtema Biodiversidade.

Peço a V. Exª, Senador Roberto Cavalcanti, que 
aceite um requerimento de minha autoria, o qual faço 
chegar à Mesa, para encaminhar, nos termos do art. 
222 do Regimento Interno, Voto de Aplauso ao Muni-
cípio de Capanema, no nordeste do meu Estado do 
Pará, que, no dia 5 de novembro passado, completou 
100 anos de emancipação.

Peço que V. Exª acate e comunique esse Voto de 
Aplauso ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereado-
res daquele querido Município da região nordeste do 
Estado do Pará.

Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Flexa Ribei-
ro, o Sr. Jayme Campos deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto 
Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-
co/PRB – PB) – O pleito de V. Exª será acatado regi-
mentalmente.

Eu aproveitaria para agradecer e fazer referência 
à elegância com que V. Exª me distingue não só no 
plenário, por não ter aparteado, sendo V. Exª fervoro-
so adversário da Presidente Dilma, mas como nosso 
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colega na Comissão de Ciência e Tecnologia, na qual 
tenho o privilégio de ser Vice-Presidente de V. Exª.

Gostaria de fazer um registro pessoal no sentido 
da minha coerência, da minha independência, talvez 
da minha liberdade de posicionamento, porque, ao 
mesmo tempo em que fazia um aparte ao Senador 
Antonio Carlos Júnior, parabenizando-o pela posição 
de S. Exª no tocante aos impostos, à criação de nova 
contribuição ou à carga tributária aumentada, eu aqui 
fiz e faço a defesa e votei declaradamente na Presi-
dente Dilma Rousseff.

Então, na verdade, não são dois Robertos. É que 
o Roberto é coerente com aquilo que pensa e tem a 
liberdade de externar aquilo que pensa, razão pela qual 
tive hoje nessa tribuna dois posicionamentos no tocan-
te exatamente ao tema em que V. Exª teve a elegância 
de, de forma indireta, me apartear já por ocasião do 
seu pronunciamento.

Conheci V. Exª, na época da CNI, como Flexinha 
e hoje, como Senador, tenho certeza de que é Flexão, 
até pelos votos que recebeu. Parabéns a V. Exª!

Convido o Senador Jayme Campos, do Democra-
tas de Mato Grosso, a fazer uso da palavra.

Registro que o Senador Flexa teve mais de 40 
minutos de espaço.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Uma hora 
e quinze, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Uma hora e quinze.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, acho que o Flexa valeu a pena, discutiu uma 
matéria muito interessante, que é o orçamento. Em 
que pese o orçamento do Brasil possa ser confirmado 
como uma peça de ficção. Nós tínhamos que ter aqui, 
na verdade, um orçamento impositivo. Caso contrário, 
todos os anos, o que se vê é que a peça orçamentária, 
praticamente, inexiste, tendo em vista que há os con-
tingenciamentos e, na prática, não é executada nem 
em 60%; historicamente, se for levantar, o orçamento 
da União, 60%, 50% é o que é executado. Isso é la-
mentável. Quando se fala que no Japão se discutem 
nove meses praticamente no ano, aqui se discute com 
45 dias no máximo.

Infelizmente, criaram as sub-relatorias, mas, na 
verdade, na prática, eu estive duas vezes já como mem-
bro da Comissão de Orçamento e com muita tristeza vi 
lá que, na prática, pouco ou quase nada acontece.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Eu diria, nobre Senador, que o pior é que 
nós, sabendo disso, ainda acreditamos nisso.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Infeliz-
mente, temos que acreditar.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) –Perdemos tempo, muito tempo, com nossas 
assessorias, iludimos entidades, iludimos Prefeituras, 
quando, na verdade, a culpa não é nossa. Na verdade, 
somos atores coadjuvantes nesse processo.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – É ver-
dade.

Mas, Sr. Presidente Senador Roberto Cavalcanti, 
o que me traz a esta tribuna é fazer uma reflexão sobre 
a questão ambiental no Mato Grosso. 

Eu gostaria de trazer hoje à reflexão deste plená-
rio algumas breves considerações acerca dos núme-
ros recentemente divulgados sobre o desmatamento 
na Amazônia.

Segundo dados anunciados na quarta-feira pas-
sada pelo Boletim Transparência Florestal, de respon-
sabilidade da organização Imazon, Instituto do Homem 
e do Meio Ambiente da Amazônia, foram desmatados, 
no mês de setembro último, 170 quilômetros quadrados 
de floresta, dos quais o Mato Grosso participou com a 
significativa parcela de 81,6 quilômetros quadrados.

Em setembro do ano passado, a participação do 
Estado no total do desmatamento foi de apenas 14%, 
ocupando, então, o quarto lugar na lista dos Estados 
responsáveis.

E a tendência geral é de redução. Os dados atuais 
significam 21% a menos do que aqueles levantados 
no ano passado, os quais, por sua vez, já eram 33% 
menores do que no ano anterior.

Os números divulgados na semana passada tra-
zem novamente à tona a imperiosa necessidade de 
repensarmos os critérios de ocupação da Amazônia 
e de encararmos com maior pragmatismo a condução 
do processo de regulamentação fundiária, não só e 
principalmente para meu Estado, como também, de 
resto, para as demais unidades que compõem a Re-
gião Amazônica. 

A participação do Estado de Mato Grosso na 
composição do PIB, na formação da riqueza nacional, 
com sua pujante economia centrada no agronegócio 
e a presença recorde de seus produtos em pauta de 
exportação, precisa ser especialmente considerada 
quando se coloca em questão definir as relações en-
tre produtividade e preservação ambiental de forma 
objetiva e responsável.

Queremos dizer com isso que é preciso levar em 
conta o preço do progresso, o custo dos benefícios do 
desenvolvimento e o equilíbrio de sua indispensável 
contrapartida. Queremos dizer com isso que as osci-
lações do desmatamento localizado são pontuais e é 
natural que aconteçam como vêm acontecendo. O que 
importa é trabalharmos para que seu declínio continue 
ocorrendo com segurança, conscientização e estímulo, 
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no compromisso indissociável entre a sociedade e Es-
tado, sempre em prol do desenvolvimento econômico 
e do bem-estar do povo.

Importa ressaltar que os números do desmata-
mento recente, ao nosso ver, têm de ser contextuali-
zados a partir de uma perspectiva histórica, a partir 
de séries analíticas e pesquisas que levem em conta 
todo o conjunto de fatores determinantes, para que 
não venhamos a sucumbir nem ao terrorismo, nem à 
utopia, exercendo a responsabilidade ambiental com 
maturidade e soberania.

Cumpre, neste raciocínio, levarmos em conta a 
necessidade de que sejam disponibilizados e multipli-
cados programas atraentes de incentivos governamen-
tais à recuperação de áreas degradadas.

Lamentavelmente, hoje há um grande número de 
hectares, ou seja, milhões de hectares de terras de-
gradados no Brasil. Conseguir recuperar essas áreas 
degradadas é o suficiente; não precisa derrubar nenhu-
ma árvore no Brasil, sobretudo na Região Amazônica. 
Todavia, por falta de financiamentos, por falta de de-
cretos acessíveis, ou seja, com juros subsidiados pelo 
Governo Federal, ainda há, de forma clandestina, des-
matamento em alguns Estados e Municípios da Região 
Amazônica e do próprio Brasil, de uma maneira geral, 
desde a Caatinga, lá no Nordeste, à Floresta Amazô-
nica e aos Cerrados deste imenso País. Falta apenas 
uma política de responsabilidade por parte do Governo 
Federal no sentido de viabilizar isso, principalmente 
aos pequenos produtores rurais desse Brasil.

Cumpre igualmente pensar, com realismo, equi-
líbrio e bom senso, na reformulação dos parâmetros 
de zoneamento e reserva legal, para que a ecologia 
e a economia possam vir a ser parceiras, e não ad-
versárias; para que a fabulosa produção de Estados 
como o meu venha a compatibilizar-se com o progres-
so sustentado, sem que sejamos tidos como vilões e 
devastadores de florestas.

Por fim, Sr. Presidente, cumpre também admi-
nistrarmos a destinação dos resíduos oriundos do 
desmatamento amazônico. Reportagem recentemente 
veiculada no portal de noticias G1 afirma que mais de 
70% “vai pro lixo”. Todavia, estudos do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas da Amazônia pretendem melhorar o 
rendimento da floresta quanto à reciclagem.

No lugar, por exemplo, de jogar os restos de ser-
ragem na água, com o risco de contaminá-la e assorear 
os rios, essa serragem pode servir de energia em ter-
melétricas, assim como as sobras de madeira podem se 
transformar em móveis, portas ou cabos de vassoura. 
Tudo depende de organização e de estímulo.

Em síntese, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, o problema do desmatamento não passa somente 

pelo viés das limitações legais e das imposições res-
tritivas muitas vezes inviáveis. Passa, sim, pelo pacto 
de responsabilidade coletiva que há de ter no Poder 
Público seu mediador, rumo à assunção de políticas de 
compensação e harmonia, em busca de uma melhor 
relação custo-benefício, para superar a cultura preda-
tória em favor de resultados que contemplem a terra, 
o homem que nela trabalha.

Grande parte da solução do problema consiste, a 
nosso ver, numa política permanente de fortes incen-
tivos, aliada à formulação de marcos realistas e coe-
rentes de regulamentação fundiária. Se, por um lado, 
não podemos cair no equívoco da intocabilidade de 
nossas riquezas, para isso condenando quase metade 
do Território nacional, por outro lado, Sr. Presidente, 
enquanto Nação civilizada e emergente, não podemos 
ceder à exploração predatória do bem maior que é a 
vida em nosso planeta.

Procuremos, assim, os caminhos do meio. Bus-
quemos, com fé e entusiasmo, os caminhos, uma lógica 
ética e responsável onde, com criatividade e consci-
ência, façamos de nossos recursos naturais o passa-
porte para o futuro próspero das gerações vindouras, 
lançando mão, com assertividade e altivez, daquilo 
que é nosso. Só assim teremos um amanhã digno de 
nossa própria grandeza.

De tal maneira, Sr. Presidente, que eu concluo 
dizendo que Mato Grosso, nos últimos anos, vem redu-
zindo, sobremaneira, o seu desmatamento. Na média, 
nesses últimos anos, conseguimos já um grande intento. 
Evidentemente, um dos maiores problemas que nós 
temos é a questão dos assentamentos, aquele cida-
dão que não tem o título da terra. Lamentavelmente, o 
que acontece? O Governo Federal, mesmo já estando 
com os instrumentos, com as ferramentas nas mãos, 
asseguradas, sobretudo naquela Região Amazônica, 
em que precisamos regularizar cerca de 63 milhões 
de hectares... Aqui, no Congresso Nacional, ou seja, 
no Senado também, já foi aprovada uma medida pro-
visória que permite ao Governo Federal regularizar e, 
naqueles locais onde o cidadão é proprietário de terras 
acima de 1.500 hectares, permite ao Governo fazer a 
concorrência, dar a concessão a esses produtores, a 
essas pessoas que têm o título da terra, pagando um 
percentual acessível.

O Incra não pode se tornar uma imobiliária, na 
medida em que os preços que lá atrás iriam ser pra-
ticados na busca dessa regularização fundiária são 
caros, acima do poder daquele cidadão, da sua capa-
cidade de pagar. Portanto, o Governo tem a respon-
sabilidade de fazer essa regularização fundiária, de 
dar a segurança jurídica ao cidadão. Com isso, vai-se 
reduzir, sobremaneira, a questão do desmatamento. A 
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questão do desmatamento não é do grande, não é do 
médio; muitas vezes, é do pequeno, por necessidade, 
principalmente dos assentamentos que há no Brasil. 
Mato Grosso, por exemplo, tem quase seiscentos as-
sentamentos.

Lamentavelmente, Senador Magno Malta, grande 
Senador pelo Estado do Espírito Santo, o Governo Fe-
deral não tem investido nessa política fundiária. Coloca 
o cidadão lá, e ele vive em estado de petição, vive em 
estado de miserabilidade. Por isso, o que acontece? 
Quando o cidadão consegue um pedaço de terra, em 
pouco mais de um ou dois anos, vende para o vizinho 
e vai para as cidades grandes, principalmente para as 
periferias das capitais, das cidades de maior porte, que 
possam absorver, principalmente, uma mão de obra 
que até então não é qualificada. 

Então, Sr. Presidente, essa é minha fala. Agra-
deço a oportunidade. Com certeza, V. Exª tem tido 
hoje muita paciência, principalmente com o Senador 
Flexa Ribeiro.

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

PRB – PB) – Parabenizo V. Exª, que é um catedrático 
na política e na área rural. Tenho certeza de que a lu-
cidez das palavras, do que foi relatado, é exatamente 
o que o cidadão brasileiro que assistiu a V. Exª na TV 
Senado ou na Rádio Senado tem a inteira consciên-
cia da verdade. 

Eu diria mais o seguinte: sinto muito falta de uma 
conscientização, de uma publicidade, de campanhas 
educativas no tocante à recuperação das matas ciliares. 
É uma coisa tão fácil. Às vezes, assistimos a programas 
de TV em que em pequenas propriedades são feitos 
projetos individuais, pessoais, com poucos incentivos, 
com pouca formação cultural para que isso aconteça. 
Como V. Exª muito bem determinou, se recuperarmos 
o que está degradado, teremos, talvez, mais do que a 
floresta de quase todos os países ou de vários países 
do mundo, só com essa recuperação.

Parabenizo V. Exª pelo pronunciamento.
Como Senador inscrito, convoco o Senador Mag-

no Malta para se dirigir à tribuna, sob pena de perder 
o tempo e a inscrição. É o último a falar. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Para 
a alegria da Taquigrafia.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-
co/PRB – PB) – A Taquigrafia agradecerá se V. Exª for 
bem rápido, eficiente. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu 
quero isonomia, porque o Flexa Ribeiro falou por uma 
hora e meia. Eu estava assistindo. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Ele gastou toda a tolerância da Mesa. V. 
Exª terá os dez minutos.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Esgotou 
a sua paciência, não é?

Sr. Presidente, Srs. Senadores, pessoas que me 
veem em casa pela TV Senado e que me ouvem pela 
Rádio Senado, possivelmente, o que vou tratar aqui 
seja polêmico para alguns, mas para outros, não. E é 
possível que aquilo de que vou tratar traga luz para al-
guns milhões de brasileiros que foram induzidos pelos 
falsos intelectuais e por uma elite que discrimina, que é 
impiedosa e implacável com aqueles que não tiveram 
acesso a qualquer tipo de serviço no Brasil.

Desde que o processo eleitoral se deu no pri-
meiro turno e as eleições vieram, muitos foram às 
ruas, emprestaram os seus nomes para a disputa 
eleitoral, para serem julgados pela sociedade. Gente 
de muita formação intelectual, gente de universidade, 
representantes de professores; gente representando 
o Ministério Público, as polícias; gente representando 
o movimento cultural, intelectuais, escritores; muita 
gente que viveu nas universidades, economistas, muita 
gente com curso superior, muita gente qualificada do 
ponto de vista do conhecimento, até porque não falo 
do ponto de vista da educação, porque educação é 
uma coisa que quem dá é pai e mãe. Minha mãe era 
semianalfabeta e era uma mulher educada. Educação 
não se aprende na escola. A escola abre janela para 
o conhecimento e dá conhecimento ao cidadão e co-
nhecimento ao indivíduo.

Muitos foram ao pleito eleitoral com a sua his-
tória, com a sua luta, pelos interesses da sociedade. 
Mal ou bem, por aquilo que lutaram, por aquilo que 
produziram, pelos frutos que produziram – e colheram 
os frutos que produziram. Alguns com muita formação, 
outros com pouca formação e alguns com nenhuma. 
E alguns chamados de analfabetos.

E me assusta muito as pessoas fazendo piadas 
com aqueles que não tiveram acesso ao ensino, com 
aqueles que lhes foi negado o direito do ensino e que 
são chamados de analfabetos neste País.

Eu falava em um encontro de Direito Penal, na 
Bahia, promovido por uma grande universidade, no 
auditório do Hotel Fiesta, Sr. Presidente, um hotel bem 
centralizado, no coração de Salvador, com bons audi-
tórios, preparado para esse tipo de convenção. Eram 
centenas de acadêmicos e de operadores do Direito.

E eu fui lá fazer o quê, Sr. Presidente? Fui lá falar 
sobre o rastreamento eletrônico.

Eu, que sonhei na minha vida ser advogado, mas 
a minha origem, quem sabe, não tenha me permitido, 
porque eu nunca tive acesso a um livro, estudei em es-
cola pública simples, de professoras dedicadas. Como 
esquecer a professora Emília, a minha professora? 
Como esquecer a professora Nívea, que ensinou a 
mim e a meus irmãos os primeiros passos?

517ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



50056 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010

Mas, filho de uma faxineira, não tinha acesso. 
Foi ali que eu conheci o então Governador do Distrito 
Federal, Agnelo. O único colégio particular que tinha 
na cidade era do tio dele, Dr. Ediranir. Mas lá só estu-
dava filho de fazendeiro, filho de médico, filho de rico. 
Eu sou filho de uma faxineira, Sr. Presidente. E sonhei 
ser advogado. Fiz vestibular três vezes, mas não pas-
sei. Como eu, milhões de brasileiros.

Veio o advento das eleições, e o artista, o ator, 
o humorista Tiririca se candidata e as urnas lhe sufra-
gam com um milhão e trezentos mil votos. Muita coisa 
apareceu. As pessoas disseram: Isso é palhaçada de 
quem votou. É voto de protesto.

Pode ser. Porque cada um escolhe como quer 
protestar. Tem gente que picha muro. Tem gente que 
ergue uma faixa. Tem gente que fica sozinho ao sol, 
com uma faixa, protestando contra aquilo que ele não 
acredita. Ou, quem sabe, protestando contra a violên-
cia, fazendo um pedido de paz, ou um protesto contra 
as drogas, ou um protesto contra o desemprego. Cada 
um protesta da sua forma.

Quem sabe, as pessoas que votaram em Tiri-
rica fizeram um protesto aos políticos profissionais 
e convencionais. Disseram: vou protestar, eu cansei 
de votar neles, não voto mais, porque o que disseram 
que iam fazer não fizeram. Aquilo que prometeram em 
São Paulo não aconteceu. Acompanho a vida do Par-
lamento e não é isso exatamente, quando fico ligado 
na TV Câmara e não os vejo atuando como disseram 
que iam atuar. Então, eu protesto dessa forma.

Penso que parte votou nele porque, quando che-
gam em casa, depois de um trânsito estressante em 
São Paulo – e não é só em São Paulo, é no Brasil in-
teiro –, ficam malucos para ligar a televisão no Show 
do Tom, para achar o Tiririca, para sorrir à vontade, 
para desestressar com um humorista que não fala pa-
lavrão, que não tem script e que tem uma capacidade 
de entrar na alma das pessoas. Isso no Brasil inteiro. 
Isso no Brasil inteiro!

Esse rapaz se candidata. E não podia ser de ou-
tra forma que se candidatasse como Everardo. Quem 
é que ia reconhecê-lo? Se ele cruzar com V. Exª no 
aeroporto, V. Exª terá dificuldade. Vai reconhecer ra-
pidamente porque vai ter uma multidão de fotógrafos 
em cima neste momento, agora, principalmente. Mas 
não é fácil.

E a Câmara dos Deputados é a representação 
do povo. Estou correto, Sr. Presidente? Então, na Câ-
mara dos Deputados tem representante de plano de 
saúde, tem representante de bicheiro, tem represen-
tante de escola de samba. Na Câmara dos Deputados 
tem representante de evangélicos, tem representante 
de homossexuais. Na Câmara dos Deputados tem re-
presentante de latifundiários, de banqueiros, de sin-

dicatos, de donas de casa, porque é a representação 
do povo. A Câmara é a cara do povo.

Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma reflexão. 
A lei diz, neste País, que é dever do Estado e direito do 
cidadão: segurança, saúde, transporte e educação.

Neste País que vivemos, há 10% de analfabetos! 
Dez por cento de analfabetos!

Ora, Sr. Presidente, se é dever do Estado – re-
flitam, os senhores que estão em casa, comigo – dar 
condição ao cidadão, criar meios para que ele tenha 
conhecimento – não estou falando em educação, por-
que educação quem tem que dar é pai e mãe, escola 
não educa ninguém, escola dá conhecimento –, então 
é dever do Estado dar educação, escolaridade ao cida-
dão – eu só acredito na escolaridade. Como que nós 
temos 10% de analfabetos ainda neste País? Ora, se 
na Câmara dos Deputados a representatividade é de 
latifundiários, de sindicato de médicos, de planos de 
saúde, representante de escola de samba, de bicheiro, 
houve época em que até representante do narcotráfi-
co tinha, se o País tem 10% de analfabetos, por que o 
Tiririca não pode ser o representante deles? É a refle-
xão que faço. Mas a lei está errada. E hoje aqui estou 
dizendo que estarei protocolando amanhã uma PEC 
para alterar a lei, e estou entrando com o meu Partido, 
com Adin, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Algu-
mas pessoas me disseram que não há sentido, mas 
eu vou entrar, porque acho necessário ao debate. Eu 
escrevi essa PEC ladeado por pessoas que têm conhe-
cimento jurídico, que conhecem os caminhos jurídicos, 
que conhecem a linguagem jurídica, o ordenamento 
jurídico brasileiro. Eu escrevi com a ajuda de peças 
significativas do Ministério Público. Eu ia até dizer ao 
Jayme Campos, que acabou de sair da tribuna, que 
pessoas do Ministério Público do próprio Estado dele 
ajudaram-me a escrever essa PEC.

Sr. Presidente, a lei diz que o analfabeto não pode 
ser votado. Como isso ocorre em um País onde há 10% 
de analfabetos? Isso é absolutamente discriminador, 
e eu odeio discriminação. Sei que há milhões de bra-
sileiros analfabetos me ouvindo agora, com ouvidos 
abertos, homens e mulheres que construíram este 
País, hoje aposentados, outros, não. Porque quem cria, 
quem é babá do filho de uma pessoa ajuda a cons-
truir uma vida, uma família, uma nação, assim como 
um pedreiro, um agricultor, um carpinteiro. E conheço 
grandes pregadores do Evangelho que aprenderam 
as letras na Bíblia e nunca tiveram acesso a um livro, 
mas sua unção de pregação é absolutamente maior 
do que o conhecimento intelectual de tantos outros 
que conheço.

Sr. Presidente, eu gostaria de convidar o Brasil 
para refletir comigo. A lei é cruel e discriminadora. A lei 
diz que o analfabeto não pode ser votado, mas é obri-
gado a votar. Sr. Presidente, uma pergunta: o voto no 
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Brasil é facultativo ou obrigatório? É obrigatório. Então, 
o analfabeto é obrigado a votar. Olhe como isso é dis-
criminador, como a lei é debochada! A lei diz assim:

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – “Olhe, 
cambada de analfabetos, 10% – dez por cento equiva-
le a quanto, Sr. Presidente, já que somos 180 milhões 
de brasileiros? – de despreparados, cabeças ocas, 
infames, não sabem nada, despreparados, abilolados 
– como diz o termo nordestino –, vocês que não tive-
ram acesso à escolaridade olhem para mim e saibam 
de uma coisa: vocês são obrigados a nos obedecer. 
Vocês têm de votar em nós, mas não podem ser vota-
dos. Vocês só servem para ser manobrados por nós. 
Votem! São obrigados a votar, cambada de desprepa-
rados. Mas serem votados, não.”

Ora! Isso é uma discriminação nojenta! Isso é 
uma baboseira! É uma lei debochada, que debocha 
daqueles... Falo isso com se estivesse fazendo a de-
fesa da minha mãe, que ajudou a construir este País, 
e do meu pai, que só sabia assinar o nome, criou com 
dificuldade seus filhos e construiu dignidade e honra 
mesmo na sua pobreza, sem ter acesso ao livro, à 
universidade. É uma lei discriminadora.

E quando leio colunistas debochando desse ci-
dadão, um artista dotado de talento... Vejo pessoas 
rindo! E lá no Fiesta, quando eu disse aos operadores 
do Direito “agora, quero falar sobre Tiririca”, alguns do 
meu lado esquerdo começaram a rir. Já ouvi Deputados 
dando conta do seu mandato e dizendo: “Precisamos 
votar nas pessoas, porque olhem onde o Brasil está! 
Olhem a palhaçada! Elegeram Tiririca.” Palhaçada? 
Tiririca é traficante? Tiririca é ladrão? Tiririca é deso-
nesto, estelionatário?

Tiririca é um cidadão simples e pobre do interior 
do Nordeste, a exemplo do Presidente Lula e meu tam-
bém. Ele não teve acesso ao livro e ao conhecimento, 
porque é um circense. É do circo. E do circo pequeno, 
que vai ao distrito. O circo Ben-Hur não vai, o espetá-
culo Cirque du Soleil não chega à pequena cidade, ao 
distrito, aonde o circo pequeno vai, aonde a tourada 
vai, aonde aquele parquinho ainda de auto-falante vai. 
Se eles pararem, morrem de fome. Se não pararem, 
não têm tempo de ter acesso ao conhecimento. Mas 
são pessoas educadas.

Sr. Presidente, é altamente debochado. As pesso-
as que votaram em Tiririca votaram acreditando nele. 
É uma maldade o que estão fazendo. E ele precisa 
assumir. O Brasil precisa sair dessa posição infame de 
um país discriminador, de um país que discrimina as 
pessoas. Então, esse moço só serve para levar risos 
para as pessoas?

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Co-
nheço um artista muito rico e conhecido no Brasil que 
sofre da síndrome do pânico, tem depressão, que a 
única coisa que a família podia fazer era levar o Tiriri-
ca lá para esse rapaz sair do escuro e sorrir. Faz isso 
com milhões de brasileiros. E alguém diz: “É palhaça-
da”. Palhaçada é o que muitos políticos fazem quando 
disputam o processo eleitoral e aqui chegam, fazem 
negócios pessoais e nada produzem para a nação bra-
sileira. E não se pode chamá-los de palhaços, porque 
é ofender a classe de palhaços.

Eu lamento que algumas autoridades sejam ta-
radas por um microfone, por uma luz, por um holofo-
te, e é fácil agora fazer ameaças ao mandato eletivo 
dado pelo povo de São Paulo a esse cidadão simples 
do interior do Ceará.

Se temos 10% de analfabetos, ainda que ele fosse 
um analfabeto profissional poderia ter assumido.

O Vice-Presidente da República do Brasil tem o 
terceiro ano primário, fala de economia como ninguém, 
um dos empresários mais bem-sucedidos deste País. 
Conheço pessoas em posições neste País.

No começo da Petrobras, os seus técnicos mais 
crânios não tinham nenhuma formação, não havia 
escola para eles nem escolas técnicas; eles desen-
volveram ferramentas, eles desenvolveram aquilo que 
havia necessidade de desenvolver. Conheci um pastor 
assim em Aracaju, que era um fazedor de ferramen-
tas. Uma sonda quebrava lá embaixo, não tinha como 
tirar, ele produzia um outro instrumento que sacava a 
sonda quebrada.

Quantas inteligências temos assim que não tive-
ram acesso ao ensino?

As pessoas que estão me ouvindo em casa, Sr. 
Presidente, estão balançando a cabeça, dizendo que 
é verdade, porque têm alguém em casa. 

Ali estão dois pastores, Pastor Robson e Pastor 
Marco Aurélio. Quantos pregadores temos neste País 
que não sabem ler um texto, que alguém lê para eles? 
E quantas vidas resgataram, quantas agências do Rei-
no eles abriram, quanto trabalho produziram, quanta 
dignidade! Nós não podemos ser discriminadores! 

Pois aqueles que votaram no Tiririca votaram 
porque gostam dele. E os que votaram por protesto 
fizeram-no protestando contra aqueles a quem já de-
ram o voto e não corresponderam, e eles resolveram 
mudar de lado.

Sr. Presidente, eu quero que o Brasil me escute. 
É entristecedor. Então, a lei tem que mudar de um jeito 
ou de outro. Ou a lei diz: “A partir de hoje, analfabeto 
não precisa votar; não é votado, nem precisa votar, nem 
pagar imposto.” O Estado negou a eles. A Constituição 
diz que é dever do Estado dar ao cidadão educação, e 
negou. Eles não tiveram acesso. Então, eles, a partir de 
hoje, não pagam impostos nem são obrigados a votar: 
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“Vocês podem pescar, vocês podem trabalhar, podem 
ir embora no dia da eleição; vocês não são obrigados, 
não pagarão multa, também vocês não poderão ser 
votados”. Agora, dizer isto? “Monte de idiotas, votem, 
porque são obrigados. Se não votarem, pagam multa; 
ou, então, votem em nós, porque nós temos escolari-
dade, temos anel no dedo, passamos pela escola”.

Sr. Presidente, este País teve um intelectual que 
comandou este País por oito anos. Não construiu uma 
universidade, não construiu uma escola técnica para 
formar os nossos filhos. Ele não fez a universidade do 
negro. Não foi ele que criou o Enem, não foi ele que 
criou para o Brasil a inclusão dos negros.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Não 
foi esse intelectual que criou as universidades, as ex-
tensões.

E penso que quem criou universidade, escola téc-
nica, que qualifica mão de obra, 214 em seis anos, foi 

Luiz Inácio Lula da Silva, semianalfabeto, quarto ano 
primário, sem letra. Não teve acesso. E eu diria para o 
senhor, sem medo de errar, que a melhor história da 
educação deste País foi escrita pelo nordestino semia-
nalfabeto chamado Luiz Inácio Lula da Silva.

Sabe por que, Sr. Presidente? Porque o problema 
do Brasil, o problema do Senado, o problema da Câma-
ra dos Deputados não são os analfabetos; o problema 
da Câmara dos Deputados, o problema do Senado, o 
problema do Brasil são os sabidos demais.

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

co/PRB – PB) – Parabenizo o Senador Magno Malta 
pelo pronunciamento e pelo comportamento em ter-
mos de horário.

Parabéns, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/

PRB – PB) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – A Presidência designa o Senador Mão 
Santa para compor a Comissão Mista Representativa 
do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das 
Américas – FIPA, nos termos dos ofícios lidos.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – A Presidência designa o Deputado Ar-
naldo Jardim, em substituição ao Deputado Fernando 
Coruja, como titular, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 

511, de 2010, que “Dispõe sobre medidas para as-
segurar a sustentabilidade econômico-financeira do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES, sobre autorização para garantia do 
financiamento do Trem de Alta Velocidade – TAV, no 
trecho entre os Municípios do Rio de Janeiro – RJ e 
Campinas – SP, e dá outras providências”, de confor-
midade com o OF/LID/Nº195/2010, da Liderança do 
PPS, na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/PRB 
– PB) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – O requerimento que acaba de ser lido 
será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 874, DE 2010
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-

co/PRB – PB) – 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:

REQUERIMENTO Nº 875, DE 2010
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão despachados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 877, DE 2010
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REQUERIMENTO Nº 878, DE 2010
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-

co/PRB – PB) – A Presidência encaminhará os votos 

solicitados.

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

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/

PRB – PB) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 

publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que passo a ler.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/

PRB – PB) – A proposta de emenda à Constituição que 

acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes 

dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

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

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Os pareceres que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – A Presidência recebeu o Ofício nº 160, 

de 2010, do Presidente da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte, que comunica a aprovação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 
56, de 2010.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Com referência ao Ofício nº 160, de 2010, 
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – O Sr. Senador Alvaro Dias e a SRA.  Se-
nadora Patrícia Saboya enviaram discursos à Mesa, 
que serão publicados na forma do disposto no art. 203, 
combinado com o Inciso I e § 2º do art. 210, do Regi-
mento Interno. S. Exªs serão atendidos.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro de várias matérias sobre o mesmo assunto, 
publicadas pela imprensa brasileira no período de 2 a 
15 de setembro de 2010.

As matérias destacam a quebra do sigilo fiscal 
de Verônica Serra, filha do candidato do PSDB à Pre-
sidência da república, e a tentativa da Receita Federal 
e do governo Lula em minimizar o crime ou abafá-lo. 
As reportagens mostram como a assinatura de Verô-
nica em uma procuração foi falsificada numa fraude 
mal feita e aceita pela Receita Federal. 

Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima 
citadas sejam consideradas parte integrante deste 
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais 
do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, nesta quinta-feira 11 de novembro, 
a Fundação Abrinq, uma das organizações não go-
vernamentais mais atuantes na luta pelos direitos de 
crianças e adolescentes, comemora, em São Paulo, 
seus 20 anos de existência. São duas décadas de in-
tensa mobilização social para garantir que cada criança 
brasileira tenha seus direitos respeitados. 

A Fundação Abrinq nasceu junto com o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), que, em outubro 
último, completou 20 anos de vigência. Mas o embrião 
de sua criação se deu um ano antes, em 1989. No final 
da década de 1980, cerca de 350 mil crianças morriam 
no Brasil antes de completar cinco anos. Diversos epi-
sódios de violações dos direitos infanto-juvenis cha-
mavam a atenção mundial para a dramática situação 
da infância brasileira. 

Foi exatamente nesse contexto que a Associação 
Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq) criou, 
em 1989, dentro de sua estrutura, uma diretoria de de-
fesa dos direitos das crianças. Dessa forma, a Abrinq se 
juntou às organizações sociais brasileiras que, naquele 
momento, lutavam junto ao Congresso Nacional pela 
elaboração e aprovação do ECA. Ainda naquele ano, 
surgiu o Prêmio Criança, uma iniciativa da Abrinq que 
visa valorizar as boas práticas pela infância. 

Em 1990, nasceu oficialmente a Fundação Abrinq, 
com a missão de defender os direitos das crianças e 
dos adolescentes por meio da mobilização social. Nes-
tas duas décadas de existência, a Abrinq vem dando 
uma fundamental contribuição à nossa luta diária para 
assegurar melhores condições de vida aos meninos e 
meninas brasileiros. Atuando em estreita parceria com 
outras organizações não governamentais, com os go-
vernos federal, estaduais e municipais e com o Poder 
Legislativo, a Fundação Abrinq é, sem dúvida nenhuma, 
uma das peças-chave nas conquistas que obtivemos 
ao longo dos últimos anos na batalha para que nossas 
crianças sejam felizes e tenham uma vida digna.

A Fundação Abrinq desenvolve ações importantís-
simas, como os programas Prefeito Amigo da Criança, 
Empresa Amiga da Criança, Prêmio Criança, Adotei 
um Sorriso, Creche para todas as Crianças, Escola 
no Campo, Biblioteca Viva, entre outros. São projetos 
sociais de largo alcance, que estimulam entes públi-
cos e privados a adotar iniciativas capazes de mudar 
o destino das nossas crianças, dando-lhes chances 
concretas para que possam desenvolver todas as 
suas potencialidades. Em 2010, a Fundação Abrinq 
firmou parceria com a maior e mais antiga ONG de 
defesa de direitos da criança no mundo: a Aliança In-
ternacional Save the Children, reforçando, assim, seu 
compromisso e suas ações pela qualidade de vida da 
infância brasileira. 

Neste ano de 2010, a Fundação Abrinq lançou 
uma iniciativa de extrema relevância: a campanha 
“Vote em um Presidente Amigo da Criança”, que teve 
por objetivo sensibilizar os eleitores a escolherem um 
candidato comprometido com os direitos de crianças e 
adolescentes. Os candidatos a presidente foram convi-
dados a assinar o Termo de Compromisso Presidente 
Amigo da Criança, documento com uma série de pro-
postas para melhores os índices relativos à infância e à 
adolescência nas áreas de saúde, educação e proteção 
contra maus-tratos, exploração e violência. 

Com ações concretas e ampla mobilização social, 
a Fundação Abrinq tem dado, ao longo das últimas 
duas décadas, um louvável exemplo de determinação, 
força, paixão e vontade política na luta pelos direitos 
de nossas crianças e adolescentes. 

É, portanto, com muita emoção e alegria, que pa-
rabenizo a Abrinq por esse belo trabalho em prol das 
novas gerações brasileiras, desejando que a Fundação 
continue acreditando que, sim, é possível mudar vidas, 
sim é possível construir um Brasil melhor e mais justo 
para nossas crianças. 

Era o que eu tinha a dizer!
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/

PRB – PB) – Não havendo mais Senadores inscritos 
nem presentes no plenário dou por encerrada a sessão, 
10 de novembro de 2010, às 21 horas e 31 minutos.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-

co/PRB – PB) – Nada mais havendo a tratar, a Presi-
dência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e 
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã às 14 ho-
ras, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
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. 
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2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007 

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

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

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A 
à Constituição Federal, para dispor sobre a 
exigência do diploma de curso superior de co-
municação social, habilitação jornalismo, para 
o exercício da profissão de jornalista. 

Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Inácio Arruda, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece. 

4 
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. 

5 
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. 

6 
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 Adoles-
cente (substitui a expressão “medida sócio-edu-
cativa” pela “medida psicossocioeducativa”). 

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator 
ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a 
Emenda no 1-CCJ, de redação, que apresenta. 

7 
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. 

8 
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. 

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera o art. 37 da Lei n° 10.522, de 
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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. 

10 
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. 

11 
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. 

12 
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. 

13 
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. 

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008 

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

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

15  
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. 

16 
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 
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– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e 

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ. 

17 
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). 

18 
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). 

19 
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. 

20 
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. 

21 
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. 

22 
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 Emen-
da nº 1-CAS, que apresenta. 
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23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

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

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

24 
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. 

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009 

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

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

26 
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. 

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso 

nº 18, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que dá nova redação ao inciso XI do 
art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, 
que dispõe sobre a organização da Presidência 
da República e dos Ministérios, para alterar a es-
trutura básica do Ministério do Esporte (cria uma 
Secretaria no Ministério do Esporte). 

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá. 

28  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

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

mento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador João Ribeiro), 
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. 

29  
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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30 
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. 

31  
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 regulamenta o emprego 
de algemas em todo o território nacional. 

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos Vala-
dares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, em 
turno único, perante a Comissão): favorável, nos 
termos de emenda substitutiva, que oferece; 2º 
pronunciamento (sobre as emendas, apresenta-
das ao Substitutivo, no turno suplementar, peran-
te a Comissão): favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta. 

32 
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. 

33  
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. 

34 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania 
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– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

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

35 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que 
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que 
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos 
que tiveram suas contas relativas ao exercício 
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo 
órgão competente. 

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

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

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

36 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

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

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

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

37 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL626



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 50165 

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. 

38 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

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

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

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

39 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo. 

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

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

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

40 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

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

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

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

41  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon que 
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e 
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art. 
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Comple-
mentar nº 64, de 1990. 

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

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

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

42  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

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

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

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

43 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL628



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 50167 

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. 

44  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, que altera a redação do inciso I do art. 1° 
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto. 

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

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

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

45  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

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

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

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

46 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 
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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. 

47 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complemen-
tar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, 
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para tornar inelegível o candidato que tenha 
parentes ocupantes de cargos comissionados, 
na mesma circunscrição e estender aos paren-
tes próximos as condições de inelegibilidade 
aplicáveis aos agentes políticos. 

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

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

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

48 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

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

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

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

49 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

50  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial. 

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

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

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

51  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: 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 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. 
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

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

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

53  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para fazer constar que a contagem 
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo. 

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: 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 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos. 

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

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

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

55 
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. 
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56  
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. 

57  
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. 

58  
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. 

59  
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. 

60 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990. 

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

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 31 
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-DEM - Raimundo Colombo**

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Goiás
Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
Minoria-PSDB - Marconi Perillo**

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)

Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

Amapá
Maioria-PMDB - Gilvam Borges*
Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

Mato Grosso
Minoria-DEM - 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 - 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 prorrogado: 11/11/2010

Prazo final prorrogado: 22/12/2010
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Eduardo Azeredo   (PSDB-MG)

 1.  VAGO (1,4)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB-AP) (7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT-RS) (3)

Magno Malta   (PR-ES)
 1.  José Nery   (PSOL-PA) (2,5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima   (PMDB-SE)
VAGO (8)

 1.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (8)

PTB
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).
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2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, 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.
*****. Prorrogado até 22.12.2010 através do Requerimento nº 872, de 2010, lido em 10.11.2010.
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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais. 

(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 15/05/2009
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jayme Campos   (DEM-MT) (1,4)

Gilberto Goellner   (DEM-MT) (1,9)

Flexa Ribeiro   (PSDB-PA) (1)

 1.  Adelmir Santana   (DEM-DF) (1)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Aloizio Mercadante   (PT-SP)
João Ribeiro   (PR-TO)
Renato Casagrande   (PSB-ES)

 1.  Marcelo Crivella   (PRB-RJ)
 2.  Flávio Arns   (PSDB-PR) (5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Renan Calheiros   (PMDB-AL)
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (3)

Gilvam Borges   (PMDB-AP) (7)

 1.  Valter Pereira   (PMDB-MS)
 2.  VAGO (8)

PTB
Mozarildo Cavalcanti   (RR) (1)  1.  João Vicente Claudino   (PI) (1)

PDT
Cristovam Buarque   (DF) (2)

Notas:



1. Indicações das Lideranças.
2. Em 03.06.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
51/09-LPDT).
3. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (OF. GLPMDB nº 015-A/2009).
4. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
5. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
7. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
8. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
9. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

3) 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

4) 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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Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - INSS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.531, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, no período entre 2003 e os dias atuais, problemas na
Previdência Social, como: fraudes no INSS; sonegações; desvio de recursos; dívidas para com o INSS e
procedimentos adotados; certidões negativas; situação econômico-financeira do INSS. 

(Requerimento nº 1.531, de 2009, lido em 18.11.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 18/11/2009



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel  (DEM-PE) (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE) (2)

RELATOR:  Senador Gerson Camata  (PMDB-ES)
Leitura: 05/03/2008

Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009
Prazo 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



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2) TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco. 

(Requerimento nº 115, de 2008, tendo como primeiro
signatário o Senador Cícero Lucena, aprovado em 02.07.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.621, de 2009, aprovado em 9.12.2009).

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (2)

RELATOR:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
Leitura: 02/07/2008

Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008

Prazo: 22/12/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Efraim Morais   (DEM)

2. Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) 1. Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1) 1. Senador Almeida Lima   (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB) (3,4) 1. Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
2. Vago, em virtude de o PTB ter cedido a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB).
3. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
4. Em 12.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular em vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo pelo PTB na Comissão (Of.
nº 055/2009-GLDBAG).
*. Em 09.12.2009, aprovado o Requerimento nº 1.621, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Irani Ribeiro dos Santos
Telefone(s): 33034854

Fax: 33031176



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

3) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais. 

(Requerimento nº 8, de 2009, do Senador Garibaldi Alves Filho, aprovado em 10.03.2009)

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Eliseu Resende   (DEM)
2. Senador Jayme Campos   (DEM) (2)

3. Senador Flexa Ribeiro   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
Senador Tião Viana   (PT)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

1. Senador Marcelo Crivella   (PRB)
2. Senador Magno Malta   (PR)
3. Senadora Marina Silva   (PV) (1,3)

Maioria ( PMDB, PP )
1.
2.
3.

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. 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 ( DEM, PSDB )

Senadora Kátia Abreu   (DEM)

Senadora Marisa Serrano   (PSDB)

1. Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM) (2)

2. Senador Flávio Arns   (PSDB) (5)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (3,7) 1.

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valter Pereira   (PMDB) (1) 1.

PTB
Senador Fernando Collor 1.

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).
2. Em 13.07.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM) na Comissão (OF. Nº
104/09-GLDEM).
3. Em 15.09.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. GLDBAG nº 131/2009).
4. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente a Senadora Marisa Serrano e Vice-Presidente o Senador Augusto Botelho. A Senadora Kátia Abreu foi
designada relatora (Of. nº 030/09-SSCEPI).
5. Em 21.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro do PSDB na Comissão (Of. 184/09-GLPSDB).
6. Conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010, o Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT.
7. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
*. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.585, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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5) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília. 

(Requerimento nº 247, de 2009, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF) (3)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG) (3)

RELATOR:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC) (3)

Instalação: 16/09/2009
MEMBROS

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Adelmir Santana   (DEM)

Senador Eduardo Azeredo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Eduardo Suplicy   (PT)
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1,2)

PTB
Senador Gim Argello 

Notas:
1. Em 23/06/2009, o Senador Mauro Fecury é designado Titular do Bloco da Maioria, na Comissão (Of. GLPMDB nº 008-A-2009).
2. Em 24.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita Junior é designado membro do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Mauro Fecury
(OF. GLPMDB Nº 019-A-2009).
3. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente o Senador Aldemir Santana e Vice-Presidente o Senador Eduardo Azeredo. O Senador Geraldo Mesquita
Júnior foi designado relator (Of. nº 031/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte. 

(Requerimento nº 449, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, aprovado em 20.05.2009)

Número de membros: 7

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

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 ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador César Borges   (PR)
Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa   (PSC) (2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (1,5)

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
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 ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE

(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5

PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles  (PP-RJ)
Instalação: 03/03/2009

MEMBROS
Senador Pedro Simon   (PMDB)
Senador Francisco Dornelles   (PP)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Tasso Jereissati   (PSDB)
Senador Aloizio Mercadante   (PT)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.

Número de membros: 11

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana  (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  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 ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)
Senador Marconi Perillo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Aloizio Mercadante   (PT) (3,5)

Senador Renato Casagrande   (PSB)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima   (PMDB)
Senador Valter Pereira   (PMDB)

PTB
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.
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 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PLS 166/2010 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, que reforma o Código de Processo Civil.

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE)

RELATOR-GERAL:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
RELATOR-PARCIAL - PROCESSO ELETRÔNICO:  Senador Antonio Carlos Júnior  (DEM-BA)

RELATOR-PARCIAL - PARTE GERAL:  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 ( DEM, PSDB )

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) (36,106,113,121,122)

 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) (8,15,53,69,117,120)

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 ( DEM, PSDB )
Eliseu Resende   (DEM) (44)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (17,43)

Efraim Morais   (DEM) (49)

VAGO (52,107,111,114,123)

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) (43,102,103,118,119)

 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).



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 049/2010-GLDBAG).
114. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 55/10-GLPSDB).
115. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
116. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 110/2010)
117. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
118. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
119. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
120. 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).
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).
123. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.

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 ( DEM, PSDB )
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 (48,80,101,118,119)

Mão Santa   (PSC) (50,76,79)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (51,94,102)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (53)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (54)

 4.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (49,74,80,110)

 5.  Gerson Camata   (PMDB) (55,93,103)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana   (DEM) (42)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (39)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,41)

VAGO (46,108,112,114,123)

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 Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
103. Em 26.05.2010, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 78/2010).
104. Em 01.06.2010, o Senador Antônio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
033/2010-GLDBAG).
105. Em 16.06.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
40/10-GLPSDB).
106. Em 01.07.2010, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
48/10-GLPSDB).
107. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
108. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
109. O Senador 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).
123. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30 hs - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652

E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (16)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Efraim Morais   (DEM)

VAGO (2,17)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (10,11)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB) (3)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Flávio Arns   (PSDB) (6,12,15)  1.  Paulo Paim   (PT) (5)

PMDB
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 ( DEM, PSDB )

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 ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (1)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB) (5,6)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT)  1.  José Nery   (PSOL)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (2,3)  1.  VAGO (4)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB)  1.  Gim Argello   (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 -
PRES/CAS).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
4. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
5. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
6. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515

Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - CCJ
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (102)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Serys Slhessarenko   (PT) (31,75,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,37)

Eduardo Suplicy   (PT) (31)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33)

Ideli Salvatti   (PT) (31,111,113,120,121)

Tião Viana   (PT) (36,44,87,88,89,100)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,38)

 2.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (1,15,17,34,116)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (39)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,30,74)

 5.  César Borges   (PR) (32,44)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,35,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (54,68)

Almeida Lima   (PMDB) (57,68)

Gilvam Borges   (PMDB) (61,68,96,99,106,107)

Francisco Dornelles   (PP) (62,68)

Valter Pereira   (PMDB) (3,68)

Edison Lobão   (PMDB) (9,18,55,65,103,105)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (58,67)

 2.  Renan Calheiros   (PMDB) (59,66,86,93)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (56,64,78)

 4.  Hélio Costa   (PMDB) (5,69,76,101,104)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (45,60,63)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (2,68,115,119)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Kátia Abreu   (DEM) (50)

Demóstenes Torres   (DEM) (47)

Jayme Campos   (DEM) (43,82,85,97,98)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (48)

Alvaro Dias   (PSDB) (28,71)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB) (29,72,91)

Lúcia Vânia   (PSDB) (28)

Tasso Jereissati   (PSDB) (28)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (42)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (41)

 3.  VAGO (51,110,117,118,123)

 4.  José Bezerra   (DEM) (4,52,112,114)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,49)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (27)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (26)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (24,70)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (25,73,90,92)

PTB (7)

VAGO (40,122)  1.  Gim Argello (46,108,109)

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 Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
24. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
25. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
26. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
27. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
28. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
29. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, 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.
31. 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).
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 Magno Malta.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
34. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
35. Em 16.02.2009, o Senador 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.
36. 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.
37. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
38. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
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39. Em 16.02.2009, o Senador 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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.
43. 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.
44. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
45. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
46. 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.
47. 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.
48. 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).
49. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
50. 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.
51. 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.
52. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 -
GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador 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 Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
59. 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).
60. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
61. 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).
62. 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).
63. 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).
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 Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, 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).
69. 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).
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70. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
71. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
72. 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).
73. 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).
74. 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).
75. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. 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 Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 52/2010).



105. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).
106. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
107. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
108. Em 19.05.2010, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello(OF.
GLPTB nº 063/2010).
109. Em 26/05/2010, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Zambiasi (Of. nº
64/2010/GLPTB).
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.
123. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315

E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES

Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar. 

Número de membros: 5 titulares

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)
RELATOR:  Senador Jarbas Vasconcelos  (PMDB-PE)

Designação:  28/10/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Aloizio Mercadante   (PT)
César Borges   (PR)

 1.  Serys Slhessarenko   (PT)
 2.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)
Renan Calheiros   (PMDB)

 1.  Francisco Dornelles   (PP)
 2.  VAGO (3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Tasso Jereissati   (PSDB)
Marconi Perillo   (PSDB)

 1.  Kátia Abreu   (DEM)
 2.  Antonio Carlos Júnior   (DEM)

 3.  Alvaro Dias   (PSDB)

PTB
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 ( DEM, PSDB )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)
Tasso Jereissati   (PSDB)
Antonio Carlos Júnior   (DEM)

Notas:
*. Em 23.02.2010, lido o Of. nº 12/10-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião da Comissão realizada no dia 10.02.2010.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Fátima Cleide  (PT-RO) (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) (38,76,78,80,96,116,120,132,133)

VAGO (35,85,86,87,98,100,109)

 1.  VAGO (1,36,107)

 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 (64,108,127,130)

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) (15,17,63,118)

 7.  VAGO (59,110)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (4,50,115,119,121,135)

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) (48,113,114,128,131)

 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).



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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 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).
108. 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).
109. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
110. O Senador 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).



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. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
116. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
117. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
118. 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).
119. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
120. 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).
121. 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).
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. 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).
131. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
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.
135. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.

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 ( DEM, PSDB )
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).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Designação:  22/09/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Eduardo Suplicy   (PT)
Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  João Vicente Claudino   (PTB)
 2.

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (2)

Sérgio Zambiasi   (PTB)
 1.  Gerson Camata   (PMDB)
 2.  Neuto De Conto   (PMDB) (6,7)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
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 ( DEM, PSDB )
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.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, 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 ( DEM, PSDB )
VAGO (1)

Cícero Lucena   (PSDB) (5,7)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
9. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.



5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA

Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA) (6)

RELATOR:  Senador Jefferson Praia  (PDT-AM) (5,12,15)

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) (10,16)

 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  Renato Casagrande   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (3,7,8,9)

Valter Pereira   (PMDB)
 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  VAGO (11)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Marisa Serrano   (PSDB)
VAGO (13,14,17,18)

 1.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 2.  Adelmir Santana   (DEM)

PTB
Gim Argello  1.  Sérgio Zambiasi 
Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
3. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
4. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
9. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
10. O Senador 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. 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).
15. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado Relator da Subcomissão (Of. nº 95/2010/CMA), em substituição ao Senador Gilberto Goellner.
16. 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).
17. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão (Of. nº 88/2010/CMA).
18. 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 ( DEM, PSDB )
VAGO (10,12)

Adelmir Santana   (DEM)

Cícero Lucena   (PSDB)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 3.  Marisa Serrano   (PSDB)

PTB
Gim Argello  1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Jefferson Praia  1.  Cristovam Buarque 

Notas:
1. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
2. Em 30.09.2009, lido o Ofício nº 67/2009-CMA, que informa a eleição dos Senadores Cícero Lucena e César Borges para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, e designação do Senador Gilberto Goellner como Relator.
3. Em 30.09.2009, o Senador César Borges deixa a suplência e é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em
substituição ao Senador João Pedro, que passa a ocupar a suplência (Of. nº 67/2009/CMA).
4. Em 16.10.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Of. nº 78/2009-CMA).
5. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
6. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
7. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
8. O Senador 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.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS
DA USINA DE BELO MONTE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)
Leitura:  10/05/2010

Instalação:  13/05/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Renato Casagrande   (PSB)
Delcídio Amaral   (PT)

 1.  Jefferson Praia   (PDT)
 2.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Romero Jucá   (PMDB)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
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 ( DEM, PSDB )
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 ( DEM, PSDB )
VAGO (2,4)

Lúcia Vânia   (PSDB)
 1.  VAGO (1)

 2.

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertecer à Comissão.
2. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
3. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de as Senadoras não pertencerem mais à Comissão.
6. Em 02.03.2009, vago em virtude de a Senadora Roseana Sarney ter sido substituída pelo Senador Valter Pereira na CDH (OF. GLPMDB nº 29/2009).

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA JUVENTUDE
E DO IDOSO

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL  - CRE
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (9)

Eduardo Suplicy   (PT) (40)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (46,73)

João Ribeiro   (PR) (44,68)

Paulo Paim   (PT) (47,95,99)

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 ( DEM, PSDB )
Efraim Morais   (DEM) (48)

Demóstenes Torres   (DEM) (58)

Marco Maciel   (DEM) (18,29,57)

Heráclito Fortes   (DEM) (8,52)

João Tenório   (PSDB) (33,66)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (33)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (35)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (11,54)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,51)

 3.  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.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
49. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
50. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
52. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
53. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
54. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
55. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
56. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
57. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
58. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
70. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).
92. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
93. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
94. O Senador 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
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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 ( DEM, PSDB )
VAGO (1)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  VAGO (7)

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO (5)
Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.
9. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
10. Vago em 02.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 024/2009-GLPMDB).
11. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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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 ( DEM, PSDB )
VAGO (5)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO (3)  1.

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
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
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

José Agripino   (DEM) (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



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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 ( DEM, PSDB )
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 ( DEM, PSDB )
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 ( DEM, PSDB )
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).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
19. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
21. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
24. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
30. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 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 ( DEM, PSDB )
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 ( DEM, PSDB )
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 ( DEM, PSDB )
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 ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  VAGO (3)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS

1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR

(Resolução nº 17, de 1993)

SENADORES CARGO
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.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)

Número de membros: 15 titulares  e 15 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO (2)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Gim Argello  (PTB-DF) (4)

1ª Eleição Geral:  19/04/1995
2ª Eleição Geral:  30/06/1999
3ª Eleição Geral:  27/06/2001

4ª Eleição Geral:  13/03/2003
5ª Eleição Geral:  23/11/2005
6ª Eleição Geral:  06/03/2007

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (3)

VAGO (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 ( DEM, PSDB )
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.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
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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.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
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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) 
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