
 
 
 CONGRESSO NACIONAL 
 
 
 
ANAIS DO SENADO FEDERAL 

 

ATA DA 190ª SESSÃO DA 
   4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 53ª LEGISLATURA 
 
 
 
 
 
 

    VOLUME 34 Nº 69 
    24 DE NOVEMBRO  

 
 
 
 
 
 

SENADO FEDERAL 
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

SUBSECRETARIA DE ANAIS. 
BRASÍLIA – BRASIL 

2010 



VOLUMES NÃO PUBLICADOS DOS ANAIS DO SENADO FEDERAL 

1919, 1920, 1927 a 1930, 1936, 1937, 1949 a 1952, 1963, 1964 e 1966. 

Senado Federal 
Subsecretaria de Anais - SSANS 
Via N 2, Unidade de Apoio I. 
CEP - 70165-900 – Brasília – DF – Brasil.

Anais do Senado / Senado Federal, Subsecretaria de Anais. – 1823-.  
Brasília, Senado Federal, Subsecretaria de Anais, 1823-    
v. ; 27 cm. 
Quinzenal. 

Volumes anteriores a 1977 publicados sob numerações próprias, com periodicidade irregular. Editado pela 
Diretoria de Anais e Documentos Parlamentares no período de 1950-1955; pela Diretoria de Publicações no 
período de maio de 1956 a 1972 e pela Subsecretaria de Anais a partir de 1972. 

Variações do título: Annaes do Senado do Império do Brazil, 1826-1889. Annaes do Senado 
Federal, 1890-1935. Anais do Senado Federal, 1946-     

1. Poder legislativo – Anais. I. Brasil. Congresso. Senado Federal,   Subsecretaria de Anais. 

CDD 341.2531 
CDU 328(81)(093.2)



 
 
 
 
 
 

SENADO FEDERAL  
 

COMISSÃO DIRETORA 
(2009-2010) 

 
 
 

PRESIDENTE            Senador     JOSÉ SARNEY  ( PMDB-AP) 
1º VICE-PRESIDENTE Senador      MARCONI PERILLO ( PSDB-GO) 
2º VICE-PRESIDENTE  Senadora   SERYS SLHESSARENKO ( PT-MT) 
1º SECRETÁRIO  Senador      HERÁCLITO FORTES ( DEM-PI) 
2º SECRETÁRIO  Senador     JOÃO VICENTE CLAUDINO ( PTB-PI) 
3º SECRETÁRIO  Senador     MÃO SANTA  ( PMDB-PI) 
4º SECRETÁRIO  Senadora   PATRÍCIA SABOIA  ( PDT-CE) 

SUPLENTES DE SECRETÁRIO 
 
 

   1º Senador  CÉSAR BORGES  ( PR-BA) 
   2º Senador  ADELMIR SANTANA  ( DEM-DF) 
   3º Senador  CÍCERO LUCENA  ( PSDB-PB) 
   4º Senador  GERSON CAMATA  ( PMDB-ES) 



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)

Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

Rio Grande do Sul
Bloco-PT - Paulo Paim*
PTB - Sérgio Zambiasi*
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)

Bloco-PR - Alfredo Nascimento**

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - 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
Maioria-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Minoria-DEM - José Agripino*
Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
PDT - Acir Gurgacz**

Minas Gerais
Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Hélio Costa*
Minoria-DEM - Eliseu Resende**

Santa Catarina
Bloco-PT - Ideli Salvatti*
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)

Minoria-DEM - Raimundo Colombo**

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Goiás
Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
Minoria-PSDB - Marconi Perillo**

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)

Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

Amapá
Maioria-PMDB - Gilvam Borges*
Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

Mato Grosso
Minoria-DEM - 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



ÍNDICE TEMÁTICO

Pág. Pág.

AGROINDÚSTRIA

Pedido para que seja encaminhada ao Minis-
tério da Agricultura a determinação da análise de 
amostragens de vinhos argentinos para apurar subs-
tâncias cancerígenas. Senador Gerson Camata. .... 226

ARTIGO DE IMPRENSA

Registro da matéria intitulada “Uma confissão 
desconcertante”, publicada na revista Veja, edição 
de 11 de agosto de 2010. Senador Alvaro Dias. ... 643

CORRUPÇÃO

Críticas a Ricardo Teixeira, Presidente da Con-
federação Brasileira de Futebol (CBF), por suposto 
desvio de dinheiro público. Senador Mário Couto. 4

Considerações acerca de mentiras contadas 
pelo senador João Capiberibe a respeito de compra 
de votos, agravada pela corrupção de testemunhas. 
Senador Gilvam Borges. ........................................ 5

Registro das possíveis irregularidades na 
constituição do comitê organizador local da Copa 
do Mundo e críticas a Ricardo Teixeira, Presiden-
te da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). 
Senador Magno Malta. ........................................ 221

Considerações acerca das possíveis irregula-
ridades na constituição do comitê organizador local 
da Copa do Mundo e críticas a Ricardo Teixeira, 
Presidente da Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF). Senador Mário Couto. ................................ 221

CULTURA

Observação sobre participação na abertura 
do evento “O Grito Social das Águas no Atlântico 
Sul”, realizado na Universidade de Brasília (UnB). 
Senador Jefferson Praia. ....................................... 126

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Discussão sobre o Projeto de Lei de Con-
versão nº 12, de 2010, que dispõe sobre o limite 
de endividamento de Municípios em operações de 
crédito destinadas ao financiamento de infraestrutu-
ra para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 
e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, 
sobre imóveis oriundos da extinta Rede Ferroviária 
Federal S.A. – RFFSA, sobre dívidas referentes ao 
patrimônio imobiliário da União e sobre acordos en-
volvendo patrimônio imobiliário da União; transfere 
o domínio útil de imóveis para a Companhia Docas 
do Rio de Janeiro – CDRJ, e dá outras providências. 
Senador José Agripino. ......................................... 184

Discussão sobre o Projeto de Lei de Con-
versão nº 12, de 2010, que dispõe sobre o limite 
de endividamento de Municípios em operações de 
crédito destinadas ao financiamento de infraestrutu-
ra para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 
e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, 
sobre imóveis oriundos da extinta Rede Ferroviária 
Federal S.A. – RFFSA, sobre dívidas referentes ao 
patrimônio imobiliário da União e sobre acordos en-
volvendo patrimônio imobiliário da União; transfere 
o domínio útil de imóveis para a Companhia Docas 
do Rio de Janeiro – CDRJ, e dá outras providências. 
Senador Alvaro Dias. ............................................. 184

Discussão sobre o Projeto de Lei de Con-
versão nº 12, de 2010, que dispõe sobre o limite 
de endividamento de Municípios em operações de 
crédito destinadas ao financiamento de infraestrutu-
ra para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 
e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, 
sobre imóveis oriundos da extinta Rede Ferroviária 
Federal S.A. – RFFSA, sobre dívidas referentes ao 
patrimônio imobiliário da União e sobre acordos en-
volvendo patrimônio imobiliário da União; transfere 
o domínio útil de imóveis para a Companhia Docas 
do Rio de Janeiro – CDRJ, e dá outras providências. 
Senador Mário Couto. ............................................ 186



II

Pág. Pág.

Discussão sobre o Projeto de Resolução nº 
64, de 2010, que autoriza o Estado do Rio Grande 
do Norte a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 
7.000.000,00 (sete milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América). Senador José Agripino. ........ 222

DISCRIMINAÇÃO

Observações sobre o bullying nas escolas. 
Senadora Serys Slhessarenko. ............................. 123

EDUCAÇÃO

Considerações acerca da aprovação de 
Emenda no valor de 10 milhões de reais para be-
neficiar a Universidade Estadual do Rio Grande do 
Sul (UERGS). Senador Paulo Paim. ...................... 2

ELEIÇÃO

Comentários sobre o pedido de Sua Exce-
lência para ausentar-se dos trabalhos da Casa, 
em virtude das eleições no Rio Grande do Norte. 
Senador José Agripino. ......................................... 129

Aparte ao senador José Agripino. Senador 
Antonio Carlos Júnior. ............................................ 131

Aparte ao senador José Agripino. Senador 
Eliseu Resende. ..................................................... 132

Aparte ao senador José Agripino. Senador 
Marco Maciel. ........................................................ 132

Aparte ao senador José Agripino. Senadora 
Rosalba Ciarlini...................................................... 133

Aparte ao senador José Agripino. Senador 
Adelmir Santana. ................................................... 135

Aparte ao senador José Agripino. Senador 
Romero Jucá. ........................................................ 136

Aparte ao senador José Agripino. Senador 
Garibaldi Alves Filho. ............................................. 137

Comentários sobre o apoio dado à cam-
panha da presidente Dilma Rousseff, bem como 
de outros políticos, como Confúcio Moura, Ivo 
Cassol e o vice-presidente Michel Temer. Sena-
dor Valdir Raupp. ............................................ 491

HOMENAGEM

Solidariedade ao governador do Rio de Janei-
ro, Sérgio Cabral, e congratulações ao presidente 
Lula. Senador Francisco Dornelles. ....................... 2

Destaque aos 80 anos do Ministério do Tra-
balho. Senador Jefferson Praia. ............................. 126

Congratulações à Polícia Federal pelo traba-
lho que realizou na Amazônia e ao juiz federal que 
sentenciou e decretou a prisão do presidente do 
Tribunal de Contas do Amapá, por crime de pedo-
filia. Senador Magno Malta. ................................... 224

Homenagem ao ex-senador, ex-prefeito, ex-
-governador e ex-ministro José Serra e destaque 
à sua presença no plenário. Senador Flávio Arns. 230

Homenagem ao ex-senador, ex-prefeito, ex-
-governador e ex-ministro José Serra e destaque à 
sua presença no plenário. Senador Papaléo Paes. . 230

Homenagem ao ex-senador, ex-prefeito, ex-
-governador e ex-ministro José Serra e destaque à 
sua presença no plenário. Senador Flexa Ribeiro. 234

Saudações à visita do candidato a Presidente, 
José Serra, ao plenário. Senador Jayme Campos. 234

Saudações à presidente Dilma Rousseff. Se-
nador Mão Santa. .................................................. 485

HOMENAGEM PÓSTUMA

Observação sobre a morte do desembargador 
aposentado Hernani Vieira de Souza e comentários 
sobre os serviços prestados ao Judiciário mato-
-grossense. Senador Jayme Campos. ................... 224

Voto de pesar à família, amigos e colegas 
de Ronald Thadeu Ravedutti, diretor-presidente da 
Companhia Paranaense de Energia – COPEL, em 
razão de seu falecimento. Senador Flávio Arns..... 257

MULHER

Comentários sobre a mulher na política, um 
dos temas da reunião da Federação Internacional 
dos Parlamentos Americanos (FIPA), no México; e 
saudações às mulheres da política e da sociedade. 
Senador Mão Santa. .............................................. 485

Observação sobre a participação das mu-
lheres na vida pública do Legislativo. Senador 
Valdir Raupp. ..................................................... 491

ORÇAMENTO

Discussão sobre a Medida Provisória nº 498, 
de 29 de julho de 2010, que abre crédito extraordiná-
rio, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, 
no valor global de R$ 1.978.448.870,00 (um bilhão, 
novecentos e setenta e oito milhões, quatrocentos 
e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta reais), 
para os fins que especifica. Senador Alvaro Dias. . 205



III

Pág. Pág.

PARECER

Parecer nº 1.505, de 2010 (de Plenário), so-
bre o Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2010, 
proveniente da Medida Provisória nº 497, de 27 de 
julho de 2010, o qual dispõe sobre medidas tribu-
tárias referentes à realização no Brasil da Copa 
das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mun-
do FIFA 2014; promove desoneração tributária de 
subvenções governamentais destinadas ao fomento 
das atividades de pesquisa tecnológica e desen-
volvimento de inovação tecnológica nas empresas. 
Senador Marcelo Crivella. ..................................... 140

Parecer nº 1.506, de 2010 (da Comissão 
Diretora), que dá redação final ao Projeto de Lei 
de Conversão nº 11, de 2010 (Medida Provisó-
ria nº 497, de 2010), que dispõe sobre medidas 
tributárias referentes à realização no Brasil da 
Copa das Confederações Fila 2013 e da Copa do 
Mundo FIFA 2014; promove desoneração tributá-
ria de subvenções governamentais destinadas ao 
fomento das atividades de pesquisa tecnológica 
e desenvolvimento de inovação tecnológica nas 
empresas. Senador Marcelo Crivella. .................. 149

Parecer nº 1.507, de 2010 (de Plenário), so-
bre o Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 2010, 
que dispõe sobre o limite de endividamento de Mu-
nicípios em operações de crédito destinadas ao fi-
nanciamento de infraestrutura para a realização da 
Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos 
e Paraolímpicos de 2016, sobre imóveis oriundos da 
extinta Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, sobre 
dívidas referentes ao patrimônio imobiliário da União 
e sobre acordos envolvendo patrimônio imobiliário 
da União; transfere o domínio útil de imóveis para a 
Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ, e dá 
outras providências. Senador Francisco Dornelles. . 169

Parecer nº 1.508, de 2010 (de Plenário), so- nº 1.508, de 2010 (de Plenário), so-2010 (de Plenário), so-
bre a Medida Provisória nº 498, de 29 de julho de 
2010, que abre crédito extraordinário, em favor de 
diversos órgãos do Poder Executivo, no valor global 
de R$ 1.978.448.870,00 (um bilhão, novecentos e 
setenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e 
oito mil, oitocentos e setenta reais), para os fins que 
especifica. Senadora Lúcia Vânia. ......................... 197

Parecer nº 1.509, de 2010 (da Comissão Dire-
tora), que dá redação final ao Projeto de Resolução 
nº 64, de 2010, que autoriza o Estado do Rio Gran-
de do Norte a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 
7.000.000,00 (sete milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América). Senador José Agripino. .......... 222

Parecer nº 1.510, de 2010 (da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre a 
Mensagem nº 151, de 2010 (nº 276, de 2010, na ori-
gem), pela qual o Presidente da República submete 
à apreciação do Senado a indicação do senhor Ar-
naldo Caiche D’Oliveira, 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 
do Bênin. Senador Antônio Carlos Valadares. ....... 224

Parecer nº 1.511, de 2010 (da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre a 
Mensagem nº 261, de 2010 (nº 504, de 2010, na ori-
gem), pela qual o Presidente da República submete à 
apreciação do Senado a indicação do senhor Antenor 
Américo Mourão Bogéa Filho, 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 
Togolesa. Senador Geraldo Mesquita Júnior. ............ 226

Parecer nº 1.512, de 2010 (da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre 
a Mensagem nº 275, de 2010 (nº 543, de 2010, 
na origem), pela qual o Presidente da República 
submete à apreciação do Senado a indicação do 
senhor Tomas Maurício Guggenheim, Ministro de 
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Qua-
dro Especial do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto 
a Belize. Senador Roberto Cavalcanti. .................. 228

Parecer nº 1.513, de 2010 (da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre a 
Mensagem nº 276, de 2010, pela qual o Presidente 
da República submete à apreciação do Senado a indi-
cação do senhor Ronaldo de Campos Veras, Ministro 
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Qua-
dro Especial do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto à 
comunidade das Bahamas. Senador João Ribeiro. .. 230

Parecer nº 1.514, de 2010 (da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre a 
Mensagem nº 294, de 2010, pela qual o Presidente 
da República submete à apreciação do Senado a 
indicação do senhor Marcos Leal Raposo Lopes, 
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diploma-
ta do Quadro Especial do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do 
Brasil junto aos Estados Unidos Mexicanos. Sena-
dor Aloizio Mercadante. ......................................... 232

Parecer nº 1.515, de 2010 (da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre a 
Mensagem nº 296, de 2010 (nº 629, de 2010, na 
origem), pela qual o Presidente da República sub-
mete à apreciação do Senado a indicação do senhor 



IV

Pág. Pág.

George Monteiro Prata, 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 
Theca. Senador Heráclito Fortes. .......................... 234

Parecer nº 1.516, de 2010 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 298, de 2002, tendo como 
primeiro signatário o senador Francisco Escórcio, 
que convoca plebiscitos nos estados de Minas Ge-
rais e de Goiás. Senador Marconi Perillo. .............. 494

Parecer nº 1.517, de 2010 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Proje-
to de Decreto Legislativo nº 230/2006, tendo como 
primeira signatária a senadora Heloísa Helena, 
que autoriza a realização de plebiscito sobre o pa-
gamento da dívida pública externa brasileira, e dá 
outras providências. Senador Adelmir Santana. .... 508

Parecer 1.518, de 2010 (da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania), sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 26, de 2006, tendo como 
primeiro signatário o senador Sérgio Zambiasi, que 
acrescenta parágrafo ao art. 14 da Constituição Fe-
deral, para disciplinar a autorização de referendo e a 
convocação de plebiscito mediante iniciativa popular. 
Senador Antonio Carlos Valadares. ......................... 517

Parecer nº 1.519, de 2010 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre Proposta 
de Emenda à Constituição nº 50, de 2007, tendo 
como primeiro signatário o senador Almeida Lima, 
que altera o art. 14, para dar novo regulamento às 
inelegibilidades e à ação de impugnação de man-
dato. Senador Demóstenes Torres. ........................ 524

Parecer nº 1.520, de 2010 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre a Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 5, de 2009, 
tendo como primeiro signatário o senador Paulo 
Paim, que modifica o parágrafo 4º do artigo 225 da 
Constituição Federal, alterando a lista de biomas 
brasileiros, conforme classificação adotada pelo 
IBAMA. Senadora Marina Silva. ............................ 531

Parecer nº 1.521, de 2010 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre Projeto 
de Lei do Senado nº 10, de 2003, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs, que 
altera o artigo 14 da Lei nº 5.700, de 1º de setem-
bro de 1971, tornando obrigatório o hasteamento 
da bandeira nacional nos núcleos habitacionais da 
Amazônia Legal. Senador Jayme Campos. ........... 539

Parecer nº 1.522, de 2010 (da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional), so-
bre Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 2009 (nº 
3.628/1997, na Casa de origem, do deputado Vic 
Pires Franco), que altera a Lei nº 7.565, de 19 de 

dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Bra-
sileiro de Aeronáutica (obriga as concessionárias 
de serviço aéreo a divulgar nota oficial em 90 dias 
após a ocorrência de acidente aéreo com vítimas). 
Senador Heráclito Fortes. ...................................... 552

Parecer nº 1.523, de 2010 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre Projeto de 
Lei da Câmara nº 67, de 2009 (nº 3.628/1997, na Casa 
de origem, do deputado Vic Pires Franco), que altera a 
Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe 
sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica (obriga as 
concessionárias de serviço aéreo a divulgar nota ofi-
cial em 90 dias após a ocorrência de acidente aéreo 
com vítimas). Senador Gilvam Borges. ...................... 562

Parecer nº 1.524, de 2010 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre Projeto 
de Decreto Legislativo nº 417/2006, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito dos Bingos, que 
estipula prazo para a CEF regularizar o cronograma 
de substituição da Gtech na operação das loterias 
e determina a extinção do contrato atual em maio 
de 2006, não permitindo uma possível prorrogação. 
Senadora Ideli Salvatti. .......................................... 580

Parecer nº 1.525, de 2010 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 59, de 2009, do senador 
Neuto de Conto, que susta a eficácia das alterações 
promovidas pelo art. 5º do Decreto nº 6.405, de 19 de 
março de 2008, no Anexo I do Decreto nº 5.906, de 
26 de setembro de 2006. Senador Jayme Campos. 583

Parecer nº 1.526, de 2010 (da Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscali-
zação e Controle), sobre Projeto de Lei do Senado 
nº 477, de 2009, do Senador Gerson Camata, que 
dispõe sobre a responsabilidade das empresas que 
tenham em sua atividade a venda e instalação de 
vidros automotivos pela destinação final ou pela re-
ciclagem dos produtos inservíveis. Senador Renato 
Casagrande. .......................................................... 595

Parecer nº 1.527, de 2010 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre Projeto de 
Lei do Senado nº 477, de 2009, do Senador Gerson 
Camata, que dispõe sobre a responsabilidade das 
empresas que tenham em sua atividade a venda e 
instalação de vidros automotivos pela destinação 
final ou pela reciclagem dos produtos inservíveis. 
Senador Osmar Dias. ............................................ 602

Parecer nº 1.528, de 2010 (da Comissão de 
Serviços de Infraestrutura), sobre o Ofício “S” nº 
3, de 2010, da Secretaria de Economia e Plane-
jamento do Estado de São Paulo, que encaminha 
ao Senado Federal documentação pertinente aos 
estudos, informações e demonstrativos relativos 
ao cumprimento, por aquele Estado, dos limites e 



V

Pág. Pág.

parâmetros estabelecidos na citada lei, bem como 
na Lei Complementar nº 101, de 2000, referente ao 
processo de contratação de parceria público-priva-
da para a prestação de serviços de manutenção e 
modernização da frota da Linha 8 – Diamante da 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Se-
nador Eduardo Suplicy. .......................................... 617

Parecer nº 1.529, de 2010 (da Comissão de 
Serviços de Infraestrutura) sobre o Ofício nº 15, de 
2010 (nº 39/2010, na origem), que encaminha ao 
Senado Federal o Relatório da Ouvidoria da Ana-
tel, contendo apreciações sobre a atuação daquele 
Órgão. Senador Hélio Costa. ................................. 625

PEDOFILIA

Comentários sobre a investigação do Presi-
dente do Tribunal de Contas do Amapá, por crimes 
de exploração infantil. Senador Magno Malta. ....... 224

POLÍTICA CULTURAL

Observação acerca da inauguração do Cen-
tro de Referência do Trabalhador Leonel Brizola. 
Senador Jefferson Praia. ....................................... 126

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO

Proposta de medida legislativa que esta-
beleça dois prêmios nacionais: César Lattes e 
Santos Dumont, com a finalidade de incentivo à 
pesquisa e ao desenvolvimento do Brasil. Sena-
dor Alfredo Cotait. ............................................. 490

POLÍTICA DE TRANSPORTES

Considerações acerca da construção do Sis-
tema de Trem de Alta Velocidade, entre o Rio de Ja-
neiro e Campinas. Senador Antonio Carlos Júnior. 261

POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE

Observações acerca do Relatório do deputado 
federal Aldo Rebelo, que trata da atualização do Có-
digo Florestal Brasileiro. Senadora Kátia Abreu. ... 258

POLÍTICA EXTERNA

Comentários sobre viagem feita ao México, 
representando o Senado da República, para pre-
senciar a sétima reunião da Federação Internacio-
nal dos Parlamentos Americanos (FIPA). Senador 
Mão Santa. ............................................................ 485

Manifestação para que a representatividade 
exclusiva do Parlamento do Mercado Comum do Sul 
(Mercosul) tenha melhor aproveitamento. Senador 
Valdir Raupp. ......................................................... 491

POLÍTICA HABITACIONAL

Comentários acerca da criação da Lei nº 
8.009, de 1990, conhecida como Lei do Bem de 
Família ou Lei da Impenhorabilidade. Senador 
Papaléo Paes. ................................................... 648

POLÍTICA SOCIOECONÔMICA

Considerações sobre o crescimento dos indi-
cadores socioeconômicos do Brasil, principalmen-
te do Nordeste e do Estado da Paraíba. Senador 
Roberto Cavalcanti. ............................................. 121

POLÍTICA TERRITORIAL

Considerações acerca da problemática que 
envolve as áreas dos Territórios de Roraima, que 
deixaram de pertencer à União e passaram a per-
tencer ao Estado de Roraima. Senador Mozarildo 
Cavalcanti. ............................................................. 7

Aparte ao senador Mozarildo Cavalcanti. Se-
nador Acir Gurgacz. ............................................... 9

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Projeto de Decreto Legislativo nº 626, de 
2010 (nº 2.819/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Re-
pública Italiana, sobre Cooperação em Defesa, as-
sinado em Roma, em 11 de novembro de 2011. ... 264

Projeto de Decreto Legislativo nº 627, de 2010 
(nº 2.844/2010, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o texto do Acordo Internacional do Café de 2007, 
assinado pelo Brasil em 19 de maio de 2008. ......... 274

Projeto de Decreto Legislativo nº 628, de 2010 
(nº 2.601/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Comércio Preferen-
cial entre o Mercado Comum do Sul – MERCOSUL 
– e a União Aduaneira da África Austral – SACU, 
integrada pela República da África do Sul, Repú-
blica de Botsuana, Reino do Lesoto, República da 
Namíbia, e Reino da Suazilândia, assinado pelos 
Estados Partes do Mercosul em Salvador, em 15 
de novembro de 2008, e pelos Estados Membros 
da Sacu, em Maseru, capital do Lesoto, em 3 de 
abril de 2009. ......................................................... 307



VI

Pág. Pág.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

Projeto de Lei de Conversão nº 13, de 2010 
(proveniente da Medida Provisória nº 495, de 2010), 
que altera as Leis nºs 8.666, de 21 de junho de 1993; 
8.958, de 20 de dezembro de 1994; e 10.973, de 
2 de dezembro de 2004; e revoga o § 1º do art. 2º 
da Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006. ......... 13

PROJETO DE LEI DO SENADO 

Projeto de Lei do Senado nº 291, de 2010, que 
autoriza a União a doar à Prefeitura Municipal de Forta-
leza o terreno que especifica. Senador Inácio Arruda. 635

Projeto de Lei do Senado nº 292, de 2010, 
que institui duas premiações para cidadãos brasi-
leiros atuantes individualmente ou em instituições 
localizadas no Brasil, inclusive empresas. O prêmio 
César Lattes, oferecido em adição ao Prêmio Nobel, 
e o Santos Dumont, aos que criarem inovações de 
interesse nacional. Senador Alfredo Cotait. ........... 636

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 
2010, que acrescenta artigos ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Senador Arthur Virgílio. 638

REQUERIMENTO

Requerimento nº 903, de 2010, que solici-
ta a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do 
Senado nº 718/2007, nº 169/2008, nº 477/2009 e 
nº 494/2009, com o Projeto de Lei do Senado nº 
265/1999, por versarem sobre o mesmo assunto 
e cujo propósito seja regular a gestão de resíduos 
sólidos. Senador César Borges. ............................ 121

Requerimento nº 904, de 2010, que solicita a 
criação de uma Comissão Externa, composta de 3 
(três) senadores, destinada a acompanhar possíveis 
irregularidades na constituição do Comitê Organi-
zador local da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. 
Senador Magno Malta. .......................................... 138

Requerimento nº 905, de 2010, que solicita inser-
ção em ata de voto de pesar e apresentação de con-
dolências à família do escritor cearense Moacir Costa 
Lopes, em Fortaleza, Ceará. Senador Inácio Arruda. . 139

Requerimento nº 906, de 2010, que solicita a 
retirada do sobrestamento do Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 188, de 2010. Senador Renato Casagrande. . 244

Requerimento nº 907, de 2010, o qual solicita 
que o Senado Federal emita voto de pesar à famí-
lia, amigos e colegas de Ronald Thadeu Ravedutti, 

Diretor-Presidente da Companhia Paranaense de 
Energia – COPEL, pelo seu falecimento na manhã de 
24 de novembro de 2010. Senador Flávio Arns. .... 485

Requerimento nº 908, de 2010, que solicita 
licença dos trabalhos da Casa no período com-
preendido entre os dias 30 de novembro e 3 de 
dezembro de 2010, para integrar, indicado pelo 
presidente José Sarney, missão oficial do Senado 
Federal, com o propósito de participar da Audiência 
Anual da União Interparlamentar com as Nações 
Unidas, a ser realizadas na cidade Nova Iorque, 
nos Estados Unidos da América, nos dias 2 e 3 de 
dezembro de 2010. Senador João Tenório. ........... 489

Requerimento nº 909, de 2010, que solicita 
voto de congratulações aos superintendentes regio-
nais das Polícias Federal e Rodoviária, no Estado do 
Pará, doutor Manoel Fernando Abbadi e Isnard Alves 
Ferreira, pela competente e importante ação desen-
cadeada para apurar fraudes no Seguro Defeso, no 
âmbito do Estado do Pará. Senador Mário Couto. .... 634

Requerimento nº 910, de 2010, que requer a 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, 
em 22 de novembro de 2010, do desembargador 
aposentado Hernani Vieira de Souza. Senador Jay-
me Campos. .......................................................... 635

SEGURANÇA PÚBLICA

Preocupações com a instabilidade que o Rio 
de Janeiro vivencia por conta de grupos represen-
tativos do tráfico e da máfia. Senador Francisco 
Dornelles................................................................ 2

Considerações sobre a comoção que vive o 
estado do Rio de Janeiro por conta das ações dos 
traficantes, e apelo para que as Forças Armadas e 
a Polícia Federal protejam as fronteiras e proporcio-
nem soberania nacional ao país. Senador Marcelo 
Crivella. .................................................................. 232

Comentários sobre o aumento do narcotráfico 
no Brasil e a importância de se fazer a segurança 
nacional das fronteiras do país. Senador Jayme 
Campos. ................................................................ 234

SENADO FEDERAL

Considerações acerca da importância das emen-
das individuais. Senadora Serys Slhessarenko. .......... 123

Registro da presença no plenário do prefeito 
de Tapurah, Estado do Mato Grosso, Milton Gueller, 
do empresário Roberto Dorner, do presidente da 
Câmara Municipal, Marcelo de Castro, e do presi-
dente da Associação do Vale do Quinze, Evandro 
Barchte. Senador Jayme Campos. ........................ 263



52168 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerra-

se às 20 horas e 15 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:

Ata da 190ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 24 de novembro de 2010
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Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Serys Slhessarenko e dos Srs. Mão Santa, 
Acir Gurgacz e Antonio Carlos Júnior
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Há número regimental. Declaro aberta 
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-
dem, Srª Presidente.

Peço a minha inscrição para uma comunicação 
parlamentar. 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Para uma comunicação inadiável, pri-
meiro inscrito, Senador Paulo Paim.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) – 
Pela Liderança, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela Liderança do PP, Senador Francisco 
Dornelles, como primeiro inscrito pela Liderança.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Deixei 
há tempo, uma inscrição minha, pela Liderança da 
Minoria.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Segundo inscrito pela Liderança, o Se-
nador Mário Couto.

Iniciamos os trabalhos, passando a palavra ao 
primeiro inscrito pela Liderança, Senador Francisco 
Dornelles, Líder do PP. 

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
queria inicialmente agradecer ao Senador Mário Couto 
sua gentileza de me ceder a palavra.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Rio de 
Janeiro vive hoje um clima de grande instabilidade, 
em que grupos representativos do tráfico, da máfia, 
introduzem um clima da maior violência na cidade, 
tentando acuar o Governo do Estado e impedir que as 
medidas que vêm sendo tomadas para botar ordem, 
para botar um ordenamento mínimo dentro do Estado, 
sejam continuadas, sejam respeitadas.

O Governador Sérgio Cabral, Srª Presidente, en-
controu o Estado e a cidade dominados pelo tráfico, 
dominados por grupos que exploram a droga, domi-
nados por grupos realmente fora da lei e que procu-
ravam criar no Rio de Janeiro uma nova Bogotá, uma 
nova Colômbia. O Governador soube organizar todo 
o seu esquema de segurança, ocupar comunidades, 
introduzir Unidades de Polícia Pacificadoras que, ocu-
pando as comunidades, levavam educação, saúde e 
segurança, num movimento jamais visto no Estado do 
Rio de Janeiro.

O que ocorre hoje? Na medida em que ele avan-
ça, ocupando as comunidades, alguns grupos ligados 
à máfia procuram se revoltar e procuram querer im-

pedir que ele dê prosseguimento a essa política de 
segurança que ele instaurou e que já é modelo, não 
somente no Brasil, mas em várias partes do nosso 
continente.

Queria, como Senador, trazer a minha solidarie-
dade integral ao Governador Sérgio Cabral e dizer a 
todo o País que o Governador vai continuar a sua po-
lítica de combater a droga, o tráfico, a desordem; vai 
continuar a sua política de ocupar comunidades com 
paz, segurança, levando educação, saúde, levando a 
ordem jurídica a grupos e a comunidades que estão 
ocupadas pelo tráfico.

É uma situação difícil, uma situação delicada. 
Esses grupos são mais fortes do que muitos pensam 
e, se o Rio de Janeiro, realmente, for ocupado pela 
máfia, for ocupado por grupos representativos da dro-
ga, isso vai se expandir para todo o País, e nós vamos 
ficar numa situação insustentável.

Por isso, estou certo de que temos que agrade-
cer ao Presidente Lula o apoio que ele tem dado ao 
Governo do Estado do Rio de Janeiro e dizer que é 
importante esse apoio do Governo Federal. Quero fazer 
um apelo para que essa união, esse trabalho conjunto, 
dê prosseguimento e que o Governo Federal continue 
apoiando o Governador Sérgio Cabral nessa sua po-
lítica de segurança que visa realmente a extirpar, eli-
minar os grupos, a máfia da droga e do tráfico do Rio 
de Janeiro. Isso trará paz e tranquilidade para toda a 
sociedade do Estado.

Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Francisco Dornel-
les.

Com a palavra, para uma comunicação inadiável, 
o Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidente, eu peço a gentileza de V. 
Exª... Eu também estou inscrito como orador. (Pausa.) 
Estou como orador inscrito, sim. Devo ser o primeiro do 
art. 17, o único que está presente no plenário.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com certeza. Então nós transformamos 
e o convidamos para falar. Mesmo o senhor estando no 
art. 17, como é o único inscrito que está no plenário, 
passo a palavra ao senhor como inscrito.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Muito obrigado, Senadora Serys Sllhessarenko, mais 
uma vez mostrando toda a sabedoria salomônica das 
mulheres.

Srª Presidenta, Senadora Serys Slhessarenko, 
quero falar um pouco hoje sobre a educação, vou fa-
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lar do meu Estado, o Rio Grande do Sul, para dizer da 
minha alegria, porque a bancada gaúcha reunida no 
dia de ontem com os seus Senadores e com os seus 
Deputados, sob a coordenação da Deputada Manuela 
D’Ávila, aprovou emenda de iniciativa deste Senador 
no valor de R$10 milhões, junto ao Orçamento Geral 
da União, para beneficiar a nossa UERGS – Universi-
dade Estadual do Rio Grande do Sul.

Foi uma iniciativa nossa, mas que teve o apoio 
dos três Senadores e de todos os Deputados Federais. 
Destaco também a defesa brilhante pela aprovação da 
emenda feita pelo meu amigo do PSB, Vice-Governador 
eleito do Rio Grande do Sul, companheiro Beto Grill, 
porque o Estado do Rio Grande do Sul já tirou como 
uma de suas prioridades o investimento e a reativação 
da nossa UERGS.

Esse recurso, Srª Presidenta, está destinado 
à manutenção e ao desenvolvimento do ensino de 
graduação, no sentido de fomentar a capacitação do 
corpo docente desta querida Universidade. É também 
objetivo modernizar e ampliar as instalações físicas, 
possibilitando, assim, a abertura de um número maior 
de vagas, reformar os ambientes e contribuir com a 
manutenção desta Universidade, que é um orgulho de 
todo o Pampa, enfim, de todo o povo gaúcho.

Quero destacar que, no ano de 2008, com base 
nas demandas que chegaram a meu gabinete, já ti-
nha apresentado a emenda de R$10 milhões para a 
UERGS, que foi, num segundo momento, devido aos 
cortes do próprio Relator do Orçamento, transformada 
em R$7 milhões. 

Temos consciência, Srª Presidenta, de que o cres-
cimento da demanda por educação é algo irreversível 
e fundamental para bem, não só do povo gaúcho ou 
do povo brasileiro, mas para o bem da humanidade. 
Portanto, nós temos que estar preparados para esse 
debate no campo da educação, e como eu dizia on-
tem, e também da saúde e da própria segurança. Mas 
tudo passa pela educação. Ademais, as universidades 
estaduais têm um papel importante na geração de 
emprego e renda, dando aos nossos jovens uma nova 
perspectiva para o futuro. 

Com a eleição de Tarso Genro para o Governo do 
Estado e Beto Grill para Vice-Governador, com o apoio 
da Assembleia Legislativa e de toda a bancada gaúcha 
aqui, em Brasília, tenho absoluta certeza de que novos 
ventos irão soprar para a nossa querida UERGS, essa 
que já é um patrimônio de todo o povo gaúcho.

Srª Presidenta, Srs. Senadores e Senador Mário 
Couto, todos nós sabemos, mas eu faço questão de re-
petir: um povo sem educação, sem cultura, é um povo 
sem alma. O sonho de construir a UERGS começou 

ainda na época do Governador Olívio Dutra – Miguel 
Rossetto era o Vice –, isso lá, em 1998.

A partir dali foram infindáveis os debates, as dis-
cussões na Assembleia Legislativa, nos Conselhos 
Regionais, os chamados Coredes, até que, em julho 
de 2001, a tão sonhada Universidade se tornou reali-
dade por meio da Lei nº 11.646.

Quero destacar aqui que a personagem principal 
desse ato foi, sem dúvida, o atual Deputado Federal 
do PSB, Beto Albuquerque, um incansável guerreiro. 
Lembro que, em 1992, o então Deputado Estadual 
Beto Albuquerque apresentou projeto para a criação 
da nossa universidade estadual.

Creio, Srª Presidente, que todos esses nomes 
que aqui citei – sei que muitos aqui não estão citados 
– compartilham com essa visão que tenho do fortaleci-
mento da UERGS e por que não repetir, independente 
daqueles que concordam ou discordam dele, um dos 
ensinamentos que Ernesto Che Guevara nos deixou: 
“um dos grandes deveres da universidade é levar suas 
práticas profissionais ao seio do povo”. 

Hoje, a UERGS possui 24 unidades distribuídas 
pelo solo gaúcho, nas cidades de Alegrete, Bagé, Bento 
Gonçalves, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Cidreira, 
Cruz Alta, Encantado, Erechim, Frederico Westphalen, 
Guaíba, Ibirubá, Montenegro, Novo Hamburgo, Porto 
Alegre, Sananduva, Santa Cruz do Sul, Santana do 
Livramento, São Borja, São Francisco de Paula, São 
Luiz Gonzaga, Tapes, Três Passos e Vacaria.

Srª Presidente, essa Universidade, com seus 
polos de extensão, oferece cursos nas áreas de ciên-
cias humanas, ciências da vida e do meio ambiente, 
ciências exatas e engenharias, pós-graduações e ex-
tensões, além de convênios com a Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul e com a Fundação Escola 
Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, que vai na 
linha do ensino técnico profissionalizante, que insisto 
tanto para que o Senado, já que a CCJ já aprovou, 
também delibere sobre o nosso projeto do Fundep, o 
Fundo de Investimento para o Ensino Técnico Profis-
sionalizante, que vai gerar R$9 bilhões para o ensino 
técnico no nosso País.

São quase dois mil alunos, 115 professores e 288 
funcionários, que poderão se multiplicar. É importante 
ressaltar que o corpo docente e de técnicos é elogiado 
pelas equipes de avaliação externa do próprio Conse-
lho de Educação e todos com conceito respeitadíssimo 
em nível nacional.

Atualmente, o Reitor da UERGS é o Sr. Fernando 
Guaragna. Já estiveram à frente dessa Universidade o 
Professor José Clóvis de Azevedo e o Professor e ex-
Secretário de Cultura, Nelson Fernando Boeira.
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Srª Presidente, no dia de hoje, quero dedicar 
este meu pronunciamento a nossa querida Bancada 
do Rio Grande do Sul, que, por unanimidade – por isso 
que a emenda não é só minha e não é só do Tarso, 
do Beto Grill, é uma emenda do Rio Grande –, deci-
diu, com esse gesto, reativar, fortalecer, alavancar a 
nossa querida Universidade Estadual. Nós todos que 
defendemos, com muita convicção, a importância do 
ensino livre, público e gratuito para todos.

Obrigado, Senadora Serys Slhessarenko, sem-
pre tolerante dentro da grandeza de V. Exª. Para al-
guns companheiros gaúchos que estão na tribuna, 
essa Senadora também é filha do Rio Grande. É uma 
satisfação estar falando neste momento, pois ela é 
filha de Cruz Alta. Um abraço e minhas palmas aos 
companheiros do Rio Grande que estão aqui nos vi-
sitando. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Paulo Paim.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Srª Presidente, pela ordem. 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, tem a palavra o Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a minha 
inscrição para uma comunicação inadiável no momen-
to oportuno.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – V. Exª está inscrito para falar logo após 
fazer uso da palavra o Senador Mário Couto, pela Li-
derança do PSDB, conforme ofício que se encontra 
sobre a mesa.

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

rança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª Pre-
sidente.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a 
esta tribuna, na tarde de hoje, lamentar mais uma vez 
o tratamento que é dado aos brasileiros, àqueles que 
mais necessitam neste País, àqueles que mais neces-
sitam do respeito daqueles que dirigem este País.

Ora, Senador Paulo Paim, V. Exª sabe o quanto 
aqui lutou para conseguir 7,7% de aumento para os 
pobres aposentados deste País. Só os Senadores 
passaram aqui três anos. Começaram a lhe maltratar 
desde que V. Exª preparou o projeto para melhorar 
a vida dos aposentados. Engavetaram o projeto de 
V. Exª. Brincaram com V. Exª. Mas V. Exª continuou 
firme na luta, e nós, com o humilde apoio que lhe 
demos, conseguimos alguma coisa para os aposen-
tados deste País.

Mas ouvi, muitas vezes, o próprio Ministro – na-
quela época, José Pimentel – sentado à mesa, dizer 
que o País não tinha dinheiro para pagar ou melhorar 
os proventos dos aposentados deste País. No entan-
to, vejo a imprensa divulgar coisas que impressionam 
a gente.

Olhe, Senador Paulo Paim, o Sr. Ricardo Teixei-
ra, Presidente da Confederação Brasileira de Futebol 
– e pasmem, senhoras e senhores, pois a Copa do 
Mundo ainda nem começou a ser discutida, pois só 
será em 2014 o certame –, já está trabalhando no 
sentido de trazer mais dinheiro para seus bolsos. Tão 
longe está a Copa do Mundo, Senador Paulo Paim, 
e o Sr. Ricardo Teixeira, que eu não sei por que não 
sai nunca da direção da CBF, é o eterno presidente 
da CBF, apressou-se em montar um comitê regional, 
comitê organizador local, para administrar a Copa do 
Mundo. Nesse comitê, ele criou uma empresa que 
tem dois sócios: o principal é ele. Todo dinheiro que 
entrar ali é do Ricardo Teixeira. Todo dinheiro que 
entrar ali é do Ricardo Teixeira! Ele é muito sabido. 
Todos nós temos conhecimento disso, Senador Paulo 
Paim. É por isso que não tem dinheiro para pagar os 
aposentados deste País, porque todo mundo rouba 
neste País, Senador Paulo Paim. Todo mundo mete 
a mão nos cofres deste Brasil!

Presidente Lula, crie um ministério, Presidente 
Lula, contra a Corrupção e ponha o Ricardo Teixeira 
lá para ser o Ministro.

Olhem a cláusula principal do contrato, meus 
senhores e minhas senhoras; olhem a cláusula prin-
cipal do contrato que o Ricardo Teixeira fez para ele 
mesmo. Já entraram nos cofres mais de R$1 bilhão! 
Tudo é dele, ele é dono da empresa, ele manda, ele 
divide o dinheiro.

Entra, Ricardo Teixeira, com um processo contra 
mim! Entra, Ricardo Teixeira, tu estás roubando. Estou 
aqui dizendo que tu estás roubando, Ricardo Teixeira. 
Entra com um processo contra mim que eu quero pro-
var que tu és ladrão. Entra! 

Já no parágrafo primeiro, logo o primeiro. É muito 
sabido esse senhor!

“Parágrafo primeiro – os resultados apu-
rados ao final de cada exercício social deve-
rão ter o destino que vier a ser determinado 
pelos sócios”.

É por ele; ele é quem vai determinar o destino 
do dinheiro. Já determinou, não precisa nem questio-
nar mais. O destino do dinheiro, Ricardo Teixeira, é o 
teu bolso.
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Continua o parágrafo primeiro: “A distribuição 
de lucros poderá ser feita, a critério dos sócios,...”. Dá 
vontade de achar graça, não é? Quá, quá, quá! Em 
que país estamos, meus amigos? A distribuição de di-
nheiro ficar a critério dos sócios? O sócio é o Ricardo 
Teixeira, meu amigo.

Ponha aqui, TV Senado! TV Senado, mostra ao 
Brasil: “Lucros da Copa 2014 nas mãos de Ricardo 
Teixeira”. É impressionante este País.

Espera aí, TV Senado, mostra mais, mostra a 
primeira parcela que ele vai receber. Esta é a primeira 
parcela que o Ricardo Teixeira vai meter no bolso dele: 
“Comitê terá [inicialmente] R$1,3 bi”. E aí não sobra 
dinheiro para os aposentados deste País. O Lula diz 
que só pode dar 7,7%.

Aí você abre o jornal de novo, TV Senado: “TCU 
acha uma irregularidade a cada duas semanas no 
Dnit”. Já estou passando para outro órgão fabricante 
de corrupção. Aqui tem um diretor chamado Pagot. 
Olha o nome! Olha o nome do cara: Pagot! Eu já abri 
uma CPI contra este Pagot no Senado.

“O Tribunal de Contas da União acha uma irre-
gularidade a cada duas semanas no DNIT”. Esse é o 
maior fabricante de corrupção do Brasil, brasileiros e 
brasileiras, e o Lula continua deixando o homem lá!

Outro dia, um foi pego no meu Estado do Pará – 
olha aqui o jornal paraense – com R$70 mil no bolso. 
Não sei como couberam R$70 mil. Foi pego um dire-
tor do Dnit, no aeroporto do Pará, com R$70 mil no 
bolso. Eu não sei como ele não colocou na meia, na 
cueca, porque deu tudo no bolso do desgraçado. Eu 
acho que ele mandou fazer o bolso grande, já pronto 
para receber muito dinheiro, para não ter que colocar 
nem na meia, nem na cueca.

“Receita flagra superintendente do DNIT 
com R$70 mil no aeroporto de Belém”.

Lula, cria – são 47, 57, 67 ministérios com se-
cretarias –, cria mais um, põe o Ricardo Teixeira como 
Ministro do Ministério contra a Corrupção. Faz isso, 
Lula.

Ninguém aguenta mais! A coisa extrapolou de 
uma maneira que a população sofre. Olha como a po-
pulação sofre: “Pará tem pior estrada do País, aponta 
balanço da CNT”. Não pode, Pará; roubam tudo, o di-
nheiro nem chega aí para recuperar as estradas.

Como eu posso fiscalizar como Senador da Re-
pública, senhores e senhoras? Eu abro uma CPI, eu 
consigo 37 assinaturas, está aí na Mesa Diretora do 
Senado. Consegui dos meus pares as 37 assinaturas. 
Cadê a CPI? Mesmo que ela saísse daí e fosse criada, 
sabe o que iria acontecer? Nada! Sabe por que não 

acontece nada? Porque este Parlamento aqui está na 
mão do Presidente da República. Ele faz o que quer 
com este Parlamento aqui. Ele manda aqui e na Câ-
mara. Há Senadores que se curvam e se ajoelham. 
Se for preciso beijar o pé do rei, beijam o pé do rei, e 
ninguém tem condição de fiscalizar nada. Este Parla-
mento aqui é para seguir a ordem do rei e nada mais, 
nada mais!

Quantas denúncias eu já fiz desta tribuna? Quan-
tas CPIs eu tentei abrir? Quantas CPIs foram abertas? 
De quantas eu participei? De quantas eu vi relatórios 
rasgados e jogados fora? Ordem do Presidente. dos 
seus servos, dos seus subordinados, que estão aqui 
a peso de cargo público, a peso de cargo público, e 
que só sabem fazer política na situação! 

E os brasileiros? E os aposentados?
Tropa de Elite 2. Vejam, brasileiros, vejam este 

filme: Tropa de Elite 2. A realidade deste País está nes-
se filme. Dá medo, brasileiros! Dá medo!

Vou encerrar, Presidente.
Ricardo Teixeira, Pagot... E os aposentados bra-

sileiros? Às vezes, muitas vezes, sem comida, sem 
remédio, sem hospital. Deram uma esmola a eles. “Ah, 
foi um ganho!” Pífio!

Agora, olhem para o bolso do Pagot, olhem para 
o bolso do Ricardo Teixeira, vejam como vai sair a Go-
vernadora do Estado do Pará.

O Governador Simão Jatene, governador eleito 
do Estado do Pará, está horrorizado, está horrorizado 
com o que está vendo. A corrupção! A corrupção vi-
rou febre, a corrupção virou cultura. Neste País, todo 
mundo pode roubar e nada acontece!

Mostrem-me, mostrem-me – se vocês me mos-
trarem, eu renuncio ao meu mandato –, mostrem-me 
um petista que foi preso neste País. Mostrem-me um! 
Do Valdomiro para cá, mostrem-me um! Afilhado do 
Lula não vai preso neste País e pode roubar.

Rouba Ricardo Teixeira, rouba! Tu és amigo do 
Lula. Pode roubar, Ricardo Teixeira. Nada vai acontecer 
contigo! Nada vai acontecer! Citem-me um. Eu quero 
que me citem um. Do outro partido, eu cito um bocado. 
Aqui, em Brasília, cito o Arruda, do DEM, preso! Do 
outro, eu cito um bocado. Do PT, eu quero um.

Obrigado, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Concedo a palavra, pela inscrição, por 
permuta com o Senador Marco Maciel, ao Senador 
Gilvam Borges.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, meus queridos colegas Senadores e Se-
nadoras, de tanto se repetir uma mentira, ela acaba 
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se transformando em verdade. Essa frase, proferida 
pelo ministro da propaganda nazista, tornou-se um 
referencial para a necessidade de ser restabelecida a 
verdade quando a mentira persiste em querer fixar-se. 
Interromper a mentira enquanto há tempo é a razão 
que me obriga a assumir a tribuna nesta tarde, porque, 
como diz a frase atribuída a Winston Churchill, “uma 
mentira dá uma volta inteira ao mundo antes mesmo 
de a verdade ter oportunidade de se vestir”. No mundo 
de hoje, em que as notícias se espalham em velocida-
de inimaginável, integrados que estamos pela Internet, 
torna-se imprescindível que a verdade seja dita e re-
petida para se sobrepor à mentira.

Não é a primeira vez que o Sr. Capiberibe utiliza 
veículos de comunicação com repercussão nacional e 
vale-se de amigos para exercer uma pretensa defesa 
da verdade, verdade esta que ele criou para ocultar a 
obscura e verdadeira face do engodo e da mais espú-
ria forma de galgar ao poder numa democracia como 
a nossa, que é a compra de votos, agravada, no caso, 
pela corrupção de testemunhas.

O PSB mobiliza sua tropa de choque, disse-
minando as inverdades pregada por Capiberibe. Vi 
esse filme. E, por causa dele, eu esperava esse final. 
Os mesmos atores, após cinco anos, apresentam-se 
novamente para tentar reverter o irreversível. É ficha 
suja e foi cassado. Isso é fato. Deu-se a inelegibilidade, 
computando-se os votos nulos. Lamento profundamente 
assistir a esse fato como se fosse há cinco anos.

As inverdades pregadas por Capiberibe conti-
nuam, fato até compreensível na busca de ampliar a 
representação nesta Casa. Mas os deslindes e os artifí-
cios utilizados na forma espúria de vencer uma eleição 
estão provados nos autos do processo que, a qualquer 
custo, teimam em querer destruir, diante da iminente 
aplicação da lei popularmente conhecida como Ficha 
Limpa ao caso de Capiberibe e ao de sua esposa.

Não é a primeira vez que tentam desqualificar o 
recurso que resultou na cassação de seu mandato, e 
também não é a primeira vez que tentam corromper 
as testemunhas do processo. Durante o julgamento 
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o advogado dos 
Capiberibe, Antônio Veira Neto; Jardel Nunes, ex-Se-
cretário do Governo Capiberibe; e um militante do PSB, 
Maycon, lotados no gabinete de João Capiberibe, no 
Senado, tentaram corromper as testemunhas do pro-
cesso, oferecendo R$20 mil para cada uma delas, caso 
mudassem seus depoimentos feitos em juízo. E, dian-
te da negativa, passaram a ameaçá-las, inclusive, de 
morte. O fato integra os autos do recurso. E, à época, 
o Procurador-Geral Eleitoral, hoje Procurador-Geral 
da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel, emitiu pa-

recer, condenando a prática, requerendo urgência no 
julgamento, para evitar que a pressão sobre as teste-
munhas continuasse.

A Polícia Federal investigou a ocorrência, e o Mi-
nistério Público Estadual propôs a respectiva ação penal 
contra os asseclas de Capiberibe por crime tipificado 
no art. 343 do Código Penal. O processo tramita na 1ª 
Vara Criminal da Comarca de Macapá. A denúncia foi 
recebida e encontra-se em fase de instrução criminal. 
A única testemunha dos Capiberibe no processo de 
cassação foi favorecida por eles e foi nomeada asses-
sora parlamentar no gabinete de Janete.

Na iminência de serem alcançados pela Lei Com-
plementar nº 135, de 2010, a Lei da Ficha Limpa, 
novamente tentam desqualificar as testemunhas – o 
processo está concluído, foi julgado no TSE e no STF, 
mas eles continuam a fazer isso; até parece que não 
houve julgamento –, utilizando um jornal com reper-
cussão nacional, que publica versões criadas para 
favorecer os Capiberibe perante a opinião pública, 
política e jurídica brasileira. O jornal publicou, como 
matéria de capa, no dia 17 deste mês, a existência de 
uma testemunha “bombástica”, capaz de provar que 
Capiberibe não comprou voto, e as testemunhas eram 
forjadas. No dia seguinte, deu continuidade à matéria, 
impondo credibilidade ao entrevistado, desprezando o 
farto conjunto probatório existente nos autos do Recur-
so Especial nº 21.264. O jornal não considerou sequer 
quaisquer das informações prestadas pelos advogados 
do PMDB e por minha assessoria.

A segunda tentativa de corrupção das testemu-
nhas foi desmascarada esta semana. Durante entre-
vista a uma jornalista amazonense, enviada especial 
ao Amapá, as testemunhas relataram que o rapaz, a 
tal testemunha “bombástica”, antes das eleições de 
outubro de 2010, ofereceu a elas e aos seus respec-
tivos maridos, em nome de Capiberibe, a quantia de 
R$100 mil para cada um deles, perfazendo um total 
de R$400 mil, a fim de que mudassem o depoimen-
to prestado na ação de captação ilícita de sufrágio. 
Impossível! E, agora, as últimas tentativas, feitas por 
meio de matérias pagas, por meio de uma mobiliza-
ção, são as que buscam fazer de conta que não houve 
julgamento algum. E o enquadramento já está feito: é 
ficha suja, sim.

O Ministério Público Estadual tomou os depoi-
mentos das testemunhas, que, pela segunda vez, na 
semana passada, sofreram constrangimento e foram 
vítimas do mesmo ato criminoso e da sanha daqueles 
que pretendem conseguir, a qualquer custo, os cargos 
que perderam.
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Olha que não tem sido fácil! Acompanhamos o 
processo, lutamos, tivemos uma votação grandiosa, 
um reconhecimento em todo o Estado do Amapá, e 
fomos eleitos, proclamados – eu, o Senador Randolfe 
e os demais os eleitos – pelo próprio TRE/Amapá. E 
aí? O que está acontecendo? Um ataque fulminante 
ao projeto Ficha Limpa, para tentar reverter o irrever-
sível. E a lei deve prevalecer.

A história registra, e nós não nos esquecemos 
disso, que, durante seus oito anos como Governador, 
Capiberibe nomeou sua irmã e seu chefe da Casa Civil 
para os cargos vitalícios de conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado, órgão que julga as contas de seu 
Governo. Capiberibe tirava preso da cadeia e levava 
para o palácio, afrontando o sistema judiciário. Des-
respeitava os Poderes constituídos e perseguia quem 
estivesse em seu caminho.

Graças a Deus, tive oportunidade de estar no 
meio do seu caminho, para servir a meu Estado e deter 
a farsa, deter a perseguição! Assim, estamos nessa 
grande luta. O que ofereço ao Congresso, como sem-
pre ofereci como Deputado Federal e já no terceiro 
mandato de Senador da República, é minha corre-
ção, minha ética, meu coração aberto, minha força de 
trabalho. Sou um homem honesto e justo, dentro das 
ações da representatividade do meu Estado.

Agora, pasmem: não adiantou a decisão tomada, 
pois a situação continua do mesmo jeito. O casal Ca-
piberibe continua com a prática que o expurgou dos 
cargos, dos dois cargos. Isso é fato consumado! Na 
véspera do segundo turno das eleições de 2010, uma 
aeronave oriunda de Pernambuco, Estado governado 
pelo PSB, foi apreendida pela Polícia Federal transpor-
tando R$6 milhões em espécie. É jogo pesado: compra, 
suborno, extorsão. E eles nada temem. Temos informa-
ções de que a mesma aeronave também pousou no 
Aeroporto Internacional de Macapá no primeiro turno. 
E houve primeiro e segundo turnos. Foi a campanha 
mais rica que o Amapá já viu. Mas e aí? Ele posa de 
bom moço e tenta repetir o que já fez.

Eu não poderia deixar de esclarecer a esta Casa 
que alguns colegas, tanto da Câmara como do Sena-
do, prestando serviço ao seu Partido, como fizeram 
na vez passada, desconhecem o processo ou fazem 
uma ação eminentemente política. Fato lamentável é 
dizerem que ele foi cassado pela compra de dois votos. 
Mentira! Foram 5,8 mil votos. Isso está no processo, 
mas não poderiam chegar ao Tribunal 5,8 mil testemu-
nhas. Isso está no processo.

Por isso, estamos firmes, revitalizados, espiri-
tualmente bem sustentados pelo povo do Estado do 
Amapá e pela Justiça. Eles estão inelegíveis, os votos 

foram nulos. E todos nós, que respeitamos a democra-
cia, estaremos sempre prontos para receber qualquer 
tipo de sanção ou de orientação dentro dos proces-
sos legais devidos. O Tribunal Superior Eleitoral, como 
uma Corte justa, interpretará a lei e fará com que ela 
seja cumprida.

Portanto, ao Amapá, meus agradecimentos pela 
nossa votação, pela minha recondução a esta Casa! 
Meus agradecimentos!

Quero dizer que, a partir de hoje, já estaremos 
a postos para qualquer tipo de intervenção que pos-
sa ocorrer, mas a verdade precisa ser dita, precisa 
ser segura. Acredito na Justiça, no povo brasileiro e, 
particularmente, no povo do Estado do Amapá e em 
Deus, que me tem sustentado, garantindo-me sempre 
boa saúde e a inteligência necessária para eu exercer 
minhas atividades no Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidenta.
Agradeço aos meus Pares, à TV Senado e à Rá-

dio Senado. Quero dizer que podem sempre contar 
com o Senador Gilvam Borges, o homem das sandá-
lias, um homem que tem uma lista enorme de traba-
lhos prestados desde a Câmara Federal, um homem 
que faz política de resultados. Não estou a toda hora 
e todos os dias na tribuna, não. Sou um homem que 
anda pelos Ministérios, buscando apoio para as obras 
estruturantes e fazendo política de resultados.

Por esse motivo, para mim, é um orgulho e uma 
honra poder agradecer, desta Casa, ao povo os votos 
recebidos e minha recondução ao Senado Federal.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Gilvam Borges.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra 

ao Senador Mozarildo Cavalcanti, apesar de S. Exª 
também estar inscrito para fazer uma comunicação 
inadiável.

V. Exª tem a palavra, pela ordem de inscrição.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Senadora Serys, Srªs Senadoras e 
Srs. Senadores, quero dizer que, como representante 
do Estado de Roraima, como Senador de Roraima e 
por ter nascido lá, tenho também acompanhado, há 
muito tempo, os problemas da minha terra, da minha 
gente. Foi exatamente por ver tantos problemas, por ver, 
realmente, o tratamento que nós recebíamos quando 
ainda éramos Território Federal, que eu decidi deixar de 
exercer a Medicina para entrar para a política e, como 
eu disse à época, cuidar de um doente social maior, 
que era, justamente, o meu Estado, e tentar propiciar 
à minha gente a defesa dos seus interesses, na épo-
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ca, quando Território Federal, como Deputado; depois, 
como Deputado Constituinte, lutei e consegui transfor-
mar o território em Estado da Federação.

Acreditei, como acreditamos nós naquela época... 
Eu, que era Deputado Constituinte, o ex-Governador 
Ottomar Pinto, a esposa dele, hoje viúva, Marluce Pinto, 
e o ex-Deputado Chagas Duarte trabalhamos, junta-
mente com os deputados do Amapá, para transformar 
os dois Territórios em Estado. Tínhamos em mente 
basicamente uma grande ambição, um grande sonho, 
que era realmente sermos elevados, nós habitantes de 
Roraima, à categoria de cidadãos, porque cidadania 
não tínhamos quando éramos Território Federal.

Os governadores eram nomeados sem nunca 
terem ido a Roraima. Chegavam lá, pela primeira vez, 
investidos na função de governadores nomeados, mui-
tos deles, como na época dos militares, quando os ter-
ritórios foram divididos entre as três Forças Armadas: 
para Rondônia indicavam um oficial do Exército; para 
o Amapá, indicava um oficial da Marinha; e Roraima 
ficou com a Aeronáutica, então eram os oficiais da 
Aeronáutica. Antes da chamada Revolução de 64, o 
critério era político. Político de onde? Quem indicava 
os governadores era um senador do Maranhão, Vito-
rino Freire. Quer dizer, Roraima foi dada ao senador 
como uma espécie de repartição em que ele indicava 
os governadores e os secretários que o governador 
já levava.

Pois bem, passando a Estado, enfrentamos – e 
estamos enfrentando ainda – um grande problema. 
Aliás, problema que não deveria existir, porque, no art. 
14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
não há dúvida que possa restar da sua leitura quando 
diz que os Estados de Amapá e Roraima estarão com-
preendidos nos limites geográficos dos ex-territórios 
do Amapá e de Roraima.

O que se quer dizer com isso, Senadores? É que 
todas as áreas que estavam dentro do Território de 
Roraima passaram a pertencer ao Estado de Rorai-
ma. Deixaram, portanto, de ser da União Federal para 
ser do Estado. Ora, se foram transformados por força 
de uma disposição da Constituição, não havia dúvida. 
Mas foi preciso, inclusive, Senadora Serys, que hou-
vesse uma lei aprovada pela então Senadora Marluce 
Pinto para dizer que as terras compreendidas nesses 
limites passavam ao domínio do Estado de Roraima, 
ressalvadas as áreas institucionais. Isso está na Cons-
tituição, não precisava da lei, mas, mesmo assim, a 
Senadora, para que não houvesse mais argumento a 
ser usado, aprovou a lei.

Hoje, passados vinte anos, ainda estamos nos 
arrastando com a teimosia do Governo Federal em não 

repassar as terras que ele registrou indevidamente na 
época do território – e que, portanto, pertencem ao In-
cra – para o Estado. 

O Presidente Lula assinou há pouco tempo um 
decreto passando uma fatia dessas terras para o Es-
tado de Roraima. Mas, ao mesmo tempo em que ele 
dá com uma mão, ele tira com a outra, porque, nem 
bem acabou de demarcar a Reserva Indígena Rapo-
sa Serra do Sol... E aqui tenho deixado claro, durante 
todo o processo que resultou na demarcação, que nin-
guém é contra a demarcação. A questão – e aí entra 
a minha cabeça de médico – é de dosagem. Não é 
possível! Se olharmos o mapa de Roraima, as áreas 
em vermelho todas são reservas indígenas. E locali-
zadas onde? Na faixa de fronteira com a Venezuela 
e com a Guiana. Um descuido total com a segurança 
nacional, com a soberania nacional. Mas o que é pior: 
demarcam as reservas indígenas e largam os índios 
lá ao deus-dará. Quer dizer, nem o lado humano que 
serviu de argumento para demarcar é cuidado depois 
da demarcação.

Afora isso, afora as áreas em vermelho, existem 
as áreas verdes, que são as chamadas unidades de 
conservação, que têm vários títulos. Depois há as 
áreas em cinza, também federais. Então, o Governo 
Federal, depois de ter nos transformado em Estado, 
está federalizando o Estado ao tornar essas áreas 
todas federais.

O absurdo é tamanho que, se nós olharmos o 
mapa, vamos dizer assim, a composição das terras 
de Roraima, nós vamos ver o seguinte: 63% são ter-
ras federais – projetos de assentamento, unidades de 
conservação, reservas indígenas, terras do Ministério 
da Defesa e áreas tituladas. E aí existe mais a área 
dentro da faixa de fronteira, que está submetida a uma 
regulamentação especial, que são 17% da área do Es-
tado. E ainda há uma outra: área de proteção do Baixo 
Rio Branco – 1,2 milhão de hectares.

Mas, não satisfeito com isso, o Governo Federal, 
passada a eleição... Antes da eleição, abriram lá uma 
discussão ou uma audiência para criar uma nova re-
serva. Não satisfeitos mais em criar unidades de con-
servação onde há floresta, agora iam criar uma uni-
dade de conservação do lavrado. Lavrado, para nós 
lá, equivale ao cerrado daqui do Centro-Oeste, com 
menos árvores ainda.

Pois bem; como houve uma grita, suspende-
ram a discussão. Mas logo agora, após a eleição, o 
Ministério do Meio Ambiente abre consultas públicas 
para ampliação e redefinição de áreas de unidades 
de conservação de Roraima. E marcou para o dia 20 
essas audiências – rapidinho! E buscam o quê? Uma 
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delas é a ampliação do Parque Nacional do Viruá e a 
outra é a ampliação da Estação Ecológica de Maracá 
e redefinição de limites e recategorização da Reserva 
Florestal do Parima. Quer dizer, a sanha de federalizar 
as terras de Roraima não acabou. Não há nenhum Es-
tado da Federação que tenha mais de 60% das suas 
terras destinadas a áreas de conservação, a reservas 
indígenas etc. – e ainda com ameaça de vir mais.

Eu quero só ler aqui, Senador Júlio. Florestas na-
cionais, no meu Estado, temos duas: Anauá e Roraima; 
área de proteção ambiental temos uma no Baixo Rio 
Branco, no sul do nosso Estado; estações ecológicas 
temos três: Caracaraí, Maracá e Niquiá; parques nacio-
nais temos três: Monte Roraima, Serra da Mocidade e 
Viruá, totalizando 2,796 milhões de hectares. E ainda 
querem ampliar e criar mais uma nova.

Eu soube, não pude confirmar, mas soube que 
o Juiz Federal lá de Roraima, Dr. Helder, suspendeu 
essas consultas. Na verdade, essas consultas são uma 
questão de faz de conta, para dizer que houve real-
mente consulta à população, aos órgãos, que, enfim, 
os Municípios e o Estado tiveram oportunidade de falar. 
Mas, no fundo, no fundo, é aquela história: uma missa 
já rezada. É uma missa já rezada! Não é nem missa 
encomendada, é uma missa já rezada, que apenas 
vão fazer de conta que vão rezar.

Então, quero aqui deixar o meu protesto e dizer 
que lamento muito que o meu Estado só seja olhado 
dessa forma, como uma espécie de quintal do País, 
onde se deve criar um monte de reservas.

Estou dizendo aqui, Senador Acir, da situação 
das reservas federais, portanto, reservas indígenas, 
unidades de conservação, parques nacionais, florestas 
nacionais. Para o meu Estado não sobra, se tirarmos 
também as terras alagadas, nem 10% da área do Es-
tado. Então, é brincadeira o que estão fazendo. Acho 
que aqui cabe arguir junto ao Supremo uma questão 
de quebra do federalismo, porque não é possível.

Aqui apresentei, em 1999, uma proposta de emen-
da à Constituição que visa que essas demarcações de 
reservas florestais, ou unidades de conservação, ou 
reservas indígenas, passem pelo Senado antes de o 
Presidente as homologar. E por que passar pelo Se-
nado? Porque aqui é a Casa que tem a representação 
dos Estados de maneira igual. Então, como é que se 
demarca? Como é que se tira terra de um Estado sem 
que a representação do Estado na Casa que repre-
senta a Federação seja ouvida?

Mas desde 1999 essa proposta de emenda à 
Constituição está aí. Foi aprovada na Comissão de 
Constituição e Justiça, veio para cá – pediram para fazer 
revisão –, e até hoje está mofando. Uma proposta de 

emenda à Constituição que apenas visa dar dignidade 
e status de Estado ao meu Estado e, por consequên-
cia, a todos os Estados da Federação.

Essa sanha está sobre a Amazônia, mas o meu 
Estado está no olho do furacão, porque não há nenhum 
outro Estado na Amazônia que viva essa situação.

E quero, antes de continuar meu raciocínio, ou-
vir, com muito prazer, o Senador Acir, do grandioso 
Estado de Rondônia.

O Sr. Acir Gurgacz (PDT – RO) – Muito bem, 
Senador Mozarildo. Parabéns pelo seu pronuncia-
mento. Quero dizer a V. Exª que, ontem, estava atrás 
desse seu projeto de lei que coloca para o Senado dar 
a sua opinião, passando por esta Casa qualquer tipo 
de aprovação com relação às reservas florestais, não 
só na Amazônia, mas, enfim, no Brasil inteiro. O que 
aconteceu em Roraima está começando a acontecer 
também no nosso Estado, Rondônia. Lá já estão algu-
mas organizações fazendo um levantamento arqueoló-
gico, conversando com algumas pessoas que se dizem 
indígenas, com o intuito de criar reservas indígenas 
no Estado de Rondônia, o que, com certeza, vai invia-
bilizar o desenvolvimento de certas regiões do nosso 
Estado. Não que não tenhamos que ter reservas indí-
genas; pelo contrário, as reservas indígenas, no meu 
entendimento, já existem. A Amazônia já está muito bem 
dividida com reservas ambientais, reservas biológicas 
e reservas indígenas. Agora, criar mais reservas? En-
tendo eu ser pressão daqueles ambientalistas que se 
colocam no sentido de tentar frear o desenvolvimento 
da região amazônica. Isso aconteceu no Estado de 
Roraima. Nós assistimos e não pudemos fazer nada. 
Então, ontem, eu já estava atrás desse seu projeto 
de lei, de 1999, que acompanhei e quero me colocar 
à disposição de V. Exª para que consigamos fazê-lo 
andar, tramitar, pois vai beneficiar muito a todos nós 
brasileiros. Meus cumprimentos pelo pronunciamento 
e principalmente pelo projeto de lei. Vamos resgatá-lo 
e fazer com que caminhe mais rápido para que pos-
samos ter o benefício dessa lei tão importante para o 
nosso País.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 
Senador Acir, agradeço não só o aparte como o apoio 
de V. Exª a essa proposta de emenda à Constituição 
que, repito, é uma coisa tão singela. Não se está tirando 
a autoridade da Funai de fazer demarcações, não se 
está tirando a autoridade do Ibama e do Instituto Chi-
co Mendes de fazer reservas ecológicas ou unidades 
de conservação, ou florestas nacionais. Ninguém está 
tirando isso. O trabalho administrativo deles continua, 
mas, após concluído o processo, passa pelo Senado 
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para que esta Casa diga se está ou não correto e se 
pede ou não novas diligências. 

Ora, nós aqui somos ouvidos para nomeação de 
embaixador, nomeação de ministro do Supremo, no-
meação de dirigentes das agências reguladoras, para 
aprovar empréstimos para Municípios, para Estados e 
para a União, somos ouvidos até para conceder rádio 
e televisão de qualquer ordem, e não somos ouvidos 
quando se trata de tirar terras do nosso Estado para 
passar para a União? Isso realmente é um contras-
senso. E lamento que muitas pessoas levem isso para 
o lado ideológico. Mas não sei que lado ideológico é 
esse, porque a minha ideologia é humanista. Não vi 
ninguém melhorar de vida em reserva indígena, com 
raríssimas exceções, no meu Estado. E também co-
nheço, lá em Rondônia, a Reserva dos Cinta Larga, 
conheço no Mato Grosso, conheço em Santa Catarina. 
Fizemos um trabalho em uma comissão temporária 
externa do Senado, e, aliás, o diagnóstico da situação 
dos indígenas nas suas reservas é caótico no que tan-
ge à saúde, no que tange à educação, no que tange à 
assistência à produção. A valorização do ser humano 
índio não é levada em conta pela política indigenista 
do Brasil. A política indigenista do Brasil é só terras, 
terras, terras e mais terras, e com a falsa ilusão para o 
índio de que a terra é dele. A terra não é dele, a terra 
é do Governo Federal, é da União.

V. Exª colocou muito bem: não é falta de demarca-
ção de terras. Nós já temos 13% do território nacional – 
e olha o tamanho do Território Nacional – já demarcado. 
São áreas indígenas, ninguém discute mais. Qual é a 
população indígena do Brasil? É 0,3% da população 
nacional, e tem 13% do Território Nacional. Mas nós 
não discutimos essa questão de tamanho. Eu discuto, 
sim, a questão da lógica. Por que um Estado que é o 
terceiro em população indígena... Em meu Estado há 
30 mil índios, em uma população de 450 mil habitantes. 
Agora, sabe onde está a maior comunidade indígena 
do meu Estado? Na capital, Boa Vista, morando na 
periferia, e nas sedes dos municípios. É onde estão 
as maiores comunidades indígenas. As comunidades 
indígenas propriamente ditas – e pouca gente há lá –, 
na verdade são usadas como uma espécie de sítios. 
Precisamos cobrar uma política indigenista que tenha, 
como item número um, o respeito, a valorização e a 
atenção ao ser humano índio.

Então, eu queria deixar aqui registrado o meu 
protesto contra mais essa agressão ao meu Estado, 
onde querem, agora, ampliar três unidades de conser-
vação e criar mais uma. Eu lamento que alguns, como 
diz V. Exª, ambientalistas, muitos a serviço de ONGs 
que são transnacionais, cujas sedes estão na Holanda, 

na Alemanha e nos Estados Unidos, não estão levan-
do em conta os interesses nacionais, muito menos a 
condição dos índios. Nós na Amazônia, 25 milhões de 
brasileiros e brasileiras que estamos lá ficaremos con-
denados a contemplar árvores, olhar bichos e morrer 
de fome. Porque não é possível...

Do meu Estado, por exemplo, na demarcação 
dessa reserva, retiraram-se quatrocentas famílias. Aí 
os ideólogos da questão dizem: “Ah não, são só seis 
arrozeiros”. Seis arrozeiros mais quatrocentas famí-
lias, seis arrozeiros que respondiam por 25% do PIB 
do meu Estado. Mas, mesmo assim, e as quatrocentas 
famílias que viviam da produção praticamente familiar? 
Não foram levadas em consideração. Foram retiradas 
e jogadas ao deus-dará.

Senador, quero pedir que três ou quatro maté-
rias a que fiz referência sejam transcritas como parte 
integrante do meu pronunciamento e dizer que vou 
também estudar com a minha assessoria jurídica a 
possibilidade de entrar com uma ação judicial, de vez 
que não é possível permitir que meu Estado seja tra-
tado dessa forma. Não é porque somos o menor Esta-
do da Federação em termos de população que temos 
que ser tratados dessa forma. Cadê a demarcação de 
terras indígenas nessa proporção em Estados desen-
volvidos como Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo? Não, 
aí não demarcam. Por quê? Porque lá está o poderio 
econômico, financeiro e político do País.

Então, o que quero pedir é que deem, pelo me-
nos o respeito que o povo de Roraima merece. E 
quero dizer, como roraimense, que repudio essa for-
ma de política contra o meu Estado. Aliás, o Presi-
dente Lula já devia ter lido inclusive o resultado das 
eleições dele no primeiro e no segundo mandatos e 
agora o da votação da Presidente Dilma, que, sem 
ninguém fazer campanha para o Serra em Roraima, 
perdeu no primeiro e no segundo turno, como o Lula 
perdeu também na eleição anterior no primeiro e no 
segundo turno. Por quê? Será que ele não sabe ler 
isso aí? Na verdade, o povo de Roraima considera 
a ação dele para o meu Estado nociva, ruim e, por-
tanto, responde como pode. Lógico, para ele não re-
presentam muito os votos do meu Estado, mas para 
nós representam, sim, a nossa vergonha na cara e a 
nossa indignação contra essa política perversa para 
o meu Estado.

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

(Inseridos nos termos do inciso I, § 2º, 
art. 210 do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcan-
ti. Sua solicitação será atendida dentro do que prevê 
nosso Regimento.

A Presidência recebeu o Ofício nº 911, de 2010, 
do 1º Secretário da Câmara dos Deputados, subme-
tendo à apreciação desta Casa, nos termos do art. 
62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, o Projeto de Lei 
de Conversão nº 13, de 2010, que altera as Leis nºs 
8.666, de 21 de junho de 1993, 8.958, de 20 de de-
zembro de 1994, e 10.973, de 2 de dezembro de 
2004, e revoga o §1º do art. 2º da Lei nº 11.273, de 
6 de fevereiro de 2006, proveniente da Medida Pro-
visória nº 495/2010.

São os seguintes o Ofício e o Projeto de 
Lei de Conversão:

OF. No 911/2010/OS-GSE

Brasília, 24 de novembro de 2010

Assunto: envio de PLv para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser subme-

tido à consideração do Senado Federal, a inclusa Medida 
Provisória no 495, de 2010 (Projeto de Lei de Conversão no 
13/2010), do Poder Executivo, aprovada na Sessão Plená-
ria do dia 23-11-2010, que “Altera as Leis nos 8.666, de 21 
de junho de 1993, 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e 
10.973, de 2 de dezembro de 2004; e revoga o § 1o do art. 
2o da Lei no 11.273, de 6 de fevereiro de 2006”, conforme o 
disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional no 32, de 2001.

Remeto, em anexo, o processado da referida 
Medida Provisória e os autógrafos da matéria apro-
vada nesta Casa. – Deputado Rafael Guerra, 1o Se-
cretário.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com referência ao Projeto de Lei de 
Conversão nº 13, de 2010, proveniente da Medida 
Provisória nº 495, de 2010, que acaba de ser lido, 
a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 
45 dias para a apreciação da matéria já se encontra 
esgotado e que o de vigência esgotar-se-á no dia 29 
de novembro.

Assim sendo, a Presidência inclui a matéria na 
pauta da presente sessão.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu Requerimento 
do Sr. Senador César Borges solicitando a tramitação 
em conjunto dos Projetos de Lei do Senado nºs 718, 
de 2007; 169, de 2008; 477 e 494, de 2009; e 265, de 
1999. Tendo em vista que o Projeto de Lei do Senado 
nº 477, de 2009, já teve a sua tramitação concluída 
perante as Comissões, a Presidência esclarece ao 
Plenário que o referido Requerimento versa somente 
sobre a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 718, de 2007; 169, de 2008; 494, de 
2009; e 265, de 1999.

A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-
tunamente.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO No 903, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado no 718/2007, 
no 169/2008, no 477/2009 e no 494/2009, com o projeto 
de Lei do Senado no 265/1999, por versarem sobre o 
mesmo assunto e cujo propósito seja regular a gestão 
de resíduos sólidos.

Sala das Sessões, – Senador César Borges.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 
815, de 2010, do 1º Secretário da Câmara dos Depu-
tados, comunicando o envio à sanção do Projeto de 
Lei do Senado nº 740, de 2007.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 815/10/PS-GSE

Brasília, 18 de novembro de 2010

Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado 

nesta Casa o Projeto de Lei nº 6.816, de 2010, do Se-
nado Federal (PLS nº 740/07 na Casa de Origem), o 
qual “Altera a Lei nº 6.533, de 24 de maio 1978, para 
dispor sobre a regulamentação das profissões de DJ 

ou Profissional de Cabide de Som DJ (disc Jockey) 
e de Produtor DJ (disc jockey).”.

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

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário. 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com a palavra, pela inscrição, o Sena-
dor Roberto Cavalcanti.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, minha amiga e vizinha de 
gabinete, Serys Slhessarenko, da qual sempre tive as 
melhores atenções. Lamento que, para o ano, nós dois 
não estejamos juntos neste plenário do Senado. En-
tão, temos, na verdade, de ser eficientes nesses dias 
que nos restam, razão pela qual estou aqui presente, 
mais uma vez, nesta tribuna, tendo a grata satisfação 
de ter a sessão presidida por V. Exª.

Srªs e Srs. Senadores, parece consensual, nos 
dias que correm, a confiança depositada por nossos 
concidadãos e por governos e empresas do estrangeiro 
no brilhante futuro que o Brasil constrói para si e para 
cada um dos seus filhos. 

Esse voto de confiança no novo Brasil, contudo, 
não surgiu da noite para o dia: as últimas décadas 
do século passado revelam o quanto as instituições 
brasileiras vêm amadurecendo, a ponto de vencerem 
grande parte das amarras históricas ao nosso desen-
volvimento, no curto período de 30 anos. 

Tal processo tem por resultado a elevação dos 
indicadores socioeconômicos, situação que contribui 
para a bem-vinda diminuição de desequilíbrios entre 
as regiões do País.

O Nordeste brasileiro e a nossa Paraíba são be-
neficiários do feliz binômio crescimento-distribuição, 
ou seja, do crescimento econômico com a desejável 
distribuição de renda, a tônica do atual modelo de de-
senvolvimento nacional. 

Para não poucos especialistas, os períodos de 
crise são tempos de aprendizado e de multiplicação 
de oportunidades.

Consideramos equivocada, por exemplo, a de-
nominação de “década perdida” à década de 80, do 
século XX, uma vez que, a despeito do contexto de 
altíssima taxa de inflação do período, aprendemos 
muito com nossos erros.

Aquela década foi, na verdade, a década do 
“aprendizado doloroso”, que serviu para que o Brasil 
pudesse finalmente lançar, em meados dos anos 90, 
as bases de seu longo processo de desenvolvimento 
econômico sustentável.
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O tempo revela que o Brasil vem-se mostrando 
apto a superar suas crises históricas, para se elevar, 
no presente, à condição de uma das maiores promes-
sas da economia mundial. 

Já não somos mais o eterno País do futuro, mas, 
antes, um País que, vislumbrando a perspectiva de 
um futuro auspicioso, constrói, no aqui e no agora, as 
condições de possibilidades para o bem-estar material 
e para a emancipação do seu povo. 

E o que mais nos felicita, na espiral positiva da 
economia brasileira, é sabermos que o crescimento 
econômico tem significado para nós a melhoria na vida 
de muitos milhões de brasileiros. 

Desde o ano de 2003, o número de miseráveis 
– os que vivem com até R$137,00 por mês – diminuiu 
de 50 para 30 milhões, graças às políticas distributi-
vas e de geração de emprego e renda adotadas pelo 
Governo Federal.

Também por isso, entre os anos de 1995 a 2008, 
quase 13 milhões de brasileiros saíram da pobreza 
absoluta.

A partir de 2003, a renda per capita do Brasil vem 
aumentando na base de 5,3% ao ano, sendo que, no 
Nordeste, o aumento anual é de 7,3%. 

Já o percentual de brasileiros vivendo abaixo da 
linha de miséria caiu em 43%. 

A riqueza média dos brasileiros, ou seja, o PIB 
per capita, cresceu 24,3% entre 2003 e 2010, fato que 
está na base da conversão do Brasil em uma socieda-
de moderna e de classe média.

No contexto nordestino, a Paraíba, ao ultrapassar 
o Rio Grande do Norte, já representa o quinto maior 
PIB regional, tendo obtido, no ano de 2008, o terceiro 
maior índice de crescimento do Nordeste, com 5,5%. 
O PIB paraibano soma quase R$26 bilhões – é pou-
co – em nossos dias, sendo que 72,4% desse valor 
resultam do setor de serviços.

Srªs e Srs. Senadores, o crescimento da renda 
tem-se mostrado constante e vigoroso na Paraíba, 
onde também se verifica a diminuição da concentra-
ção de renda. 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (IPEA), que tomou por base o índice Gini de 
concentração de renda, o Estado paraibano teve a 
quarta maior redução na taxa de desigualdade social 
no Nordeste. 

De fato, entre os anos de 1996 e 2007, a Paraíba 
diminuiu em 6,5% sua concentração de renda. Espe-
ramos que esse processo se consolide na Paraíba, 
que ainda apresenta a segunda pior distribuição de 
renda do País e a sexta colocação entre os Estados 
brasileiros com mais cidadãos vivendo na miséria, 

vergonha que esperamos ver erradicada no curso dos 
próximos anos.

No que diz respeito à pobreza absoluta – famílias 
que vivem com até meio salário mínimo por pessoa, 
segundo o IPEA –, o indicador paraibano caiu signifi-
cativamente: de 66% em 1995 para 51,9% em 2008.

Srªs e Srs. Senadores, a melhoria geral dos dados 
socioeconômicos brasileiros tem refletido na capacidade 
de nosso País atrair investimentos estrangeiros. 

O mundo parece acreditar cada vez mais em 
nossa capacidade de crescimento e de superação das 
históricas dificuldades econômicas. 

Recentemente, a Conferência das Nações Unidas 
sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) incluiu 
o Brasil entre os cinco destinos mais atraentes para 
investimento direto estrangeiro, entre os anos de 2009 
e 2011, à frente da Rússia e secundando a Índia, os 
Estados Unidos e a China. 

No contexto nacional, o Nordeste tem se revelado 
um destino atraente para o capital estrangeiro, graças 
a setores dinâmicos da economia, como o de agrone-
gócio, turismo, confecções e imobiliário. 

Tendo em vista o mercado nacional, a Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(APEX-Brasil) trabalha para atrair capitais produtivos 
de empresas transnacionais, que incorporem inova-
ções tecnológicas, com o objetivo de adensar cadeias 
produtivas capazes de gerar emprego e diversificar a 
pauta nacional de exportações. 

Srªs. e Srs. Senadores, o Nordeste e a Paraíba 
devem se preparar para o novo tempo que se anuncia 
ao Brasil e aos brasileiros. 

Ao longo dos próximos anos, faz-se necessário 
investirmos fortemente na formação científica e huma-
nística de nossa juventude, na disseminação de saberes 
no ensino tecnológico que nos qualifiquem como país 
de ponta no cenário econômico internacional.

Outra frente de batalha é a solução de sérios gar-
galos infraestruturais em todo o território brasileiro, o 
que implica fortes inversões em autoestradas, aeropor-
tos, transportes ferroviários de cargas e passageiros, 
bem como nos nossos complexos portuários. 

Os problemas que permanecem em nosso País 
devem ser contornados, de modo a não se converte-
rem em entrave intransponível ao nosso crescimento 
econômico, que só fará sentido na medida em que se 
converter em desenvolvimento social.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as crises 
do passado nos ensinaram muito, pelo tortuoso trilhar 
do metafórico caminho das pedras. Aprendemos com 
nossos erros, processo que serviu para recolocar o País 
na rota do crescimento a que somos naturalmente vo-
cacionados, pela grandeza e força de nosso Brasil. 
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As dificuldades enfrentadas nos ofereceram li-
ções preciosas. 

Não pretendemos que as coisas mudem 
se sempre fazemos o mesmo. 

A criatividade nasce da angústia, como 
o dia nasce da noite escura. 

É na crise que nascem as invenções, os 
descobrimentos, as grandes estratégias. 

Sem crise não há desafios, sem desafios, 
a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem 
crise não há mérito.

É na crise que aflora o melhor de cada um. 

Srª Presidente, o genial Alberto Einstein, dando 
relevo ao valor pedagógico dos contextos de crise, e 
também ao convite à readaptação que as crises sempre 
nos oferecem, há muito vaticinou: “Acabemos de uma 
vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia 
de não querer lutar para superá-la”. 

Como resultado das múltiplas crises enfrentadas, 
tiramos as maiores e melhores lições e hoje seguimos 
firmes na trajetória benigna que nos converte em um 
país forte, mais rico, mais generoso para cada con-
cidadão nosso; um novo Brasil que avança a passos 
largos na consolidação do seu processo de desen-
volvimento. 

Espero, Srª Senadora, que V. Exª, como eu, nós 
dois, que torcemos pelos nossos netos, tenhamos 
para eles um Brasil que sempre sonhamos, um Bra-
sil que não é mais o país do futuro e, sim, o país do 
presente. 

Muito obrigado, Srª Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Muito bem, Senador Roberto Caval-
canti! 

Passo, agora, a presidência ao Senador Acir 
Gurgacz para que eu faça uso da palavra para uma 
comunicação inadiável. (Pausa.)

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

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Passo a palavra à Senadora Serys Slhessarenko, 
para uma comunicação inadiável.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Obrigada, Senador Acir Gurgacz, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, hoje nós estamos real-
mente num dia de muito trabalho, fora do plenário, do 
nosso Senado, por ser o último dia de emendas para 
nós Parlamentares, tanto para nós, Senadores, quanto 
para os Srs. Deputados. Eu mesma acabei de fechar 
agora essa questão das emendas e queria rapidamente 

falar sobre esse assunto, dizer que é muito importante 
esse trabalho, essa parte do nosso trabalho. 

As emendas individuais são importantes? São. 
As emendas de bancada são importantes? São, para 
os nossos Estados, cada um para o seu Estado, mas 
as emendas de Comissão também são muito impor-
tantes, porque as emendas de Comissão são emen-
das grandes e, desde que não sofram maiores cortes 
a posteriori na Comissão de Orçamento, são emendas 
importantes, porque são emendas temáticas. Emendas 
de Comissão são aquelas que são para o Brasil como 
um todo, não é só para o meu Estado, não é só para o 
Estado X ou Y, são emendas que, dentro daquela te-
mática, poderão ser encaminhadas, parte delas, para 
cada Estado do nosso País, da nossa Federação. En-
tão, eu digo que emenda de Comissão é importante, 
sim, e têm que ser valorizadas.

Uma vez que se consiga aprová-las na Comis-
são X, Y ou Z, que essas emendas sejam muito cari-
nhosamente tratadas pela Comissão de Orçamento e 
que possam realmente, no futuro, no próximo ano, ser 
liberadas, em conformidade com cada temática, para 
todos os Estados do Brasil de preferência.

Então, ontem e hoje, as Comissões, como eu 
disse aqui, votaram suas emendas ao Orçamento. 
Apresentei emendas em todas as Comissões de que 
sou membro: na de Constituição, Justiça e Cidadania, 
na de Infraestrutura, na de Direitos Humanos, na de 
Desenvolvimento Regional e Turismo e na de Agricul-
tura e Reforma Agrária. 

Quero agradecer aos Srs. Relatores, ao Senador 
Antonio Carlos Júnior, que foi Relator das emendas na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – não 
é isso, Senador? S. Exª está aqui na minha frente; ao 
Senador Paulo Paim, da Comissão de Direitos Huma-
nos e Legislação Participativa; ao Senador Delcídio 
Amaral, da Comissão de Serviços de Infraestrutura; ao 
Senador Gilberto Goellner, da Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária, e à Senadora Lúcia Vânia, da Co-
missão de Desenvolvimento Regional e Turismo.

Claro que todos nós apresentamos muitas emen-
das, todos nós Senadores, e que cada Relator juntou 
geralmente a emenda de um Senador, mais um, mais 
outro, que faziam emendas iguais, e que foram con-
sideradas. Então, quando eu digo: “Aprovei emendas 
em todas as Comissões”, foi juntamente com outros 
Senadores e outras Senadoras que nos acompanha-
ram e que nós os acompanhamos nas suas emendas, 
apoiando e também apresentando emendas iguais, 
o que possibilitou, é claro, fortalecer a aprovação de 
emendas nossas e nós ajudarmos a fortalecer emen-
das de outros Senadores, para tornar essa aprovação 
possível, como o Senador Acir Gurgacz – esse sobre-
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nome é complicado! O Slhessarenko também não pode 
reclamar, não é, Gurcacz? – , a Senadora Lúcia Vânia, 
a Senadora Fátima Cleide, todos eles.

Na Comissão de Constituição e Justiça apresen-
tamos duas emendas: uma para a Defensoria Pública, 
na ação Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão, 
no valor de R$85 milhões, e a outra na ação implemen-
tação do Sistema Integrado de Gestão da Informação 
Jurisdicional na Justiça Federal II.

Na Comissão de Direitos Humanos, três emen-
das que apresentamos foram acatadas e reformuladas 
pelo Relator, o Senador Paim, que foram de apoio às 
iniciativas para a promoção da igualdade racial na 
Sepir, no valor de R$388 milhões; apoio a serviços 
de prevenção e combate à homofobia, na Secretaria 
de Direitos Humanos, no valor de R$302 milhões; e 
apoio às iniciativas de referência nos eixos temáticos 
do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres, no valor de 
R$460 milhões.

Na Comissão de Infraestrutura foi acatada uma 
emenda por nós apresentada para o Luz para Todos, 
no valor de R$120 milhões.

Na Comissão de Desenvolvimento Regional e 
Turismo, foram acatadas duas emendas que apresen-
tamos: uma para apoio à Política Nacional de Desen-
volvimento Urbano, no Ministério das Cidades, no valor 
de R$300 milhões, e outra para a participação da União 
na implementação do Prodetur Nacional, no Ministério 
do Turismo, no valor de R$500 milhões.

Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
foi acatada emenda que fizemos para a ação Apoio 
a Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios 
Rurais, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no 
valor de R$120 milhões.

Mas tudo isso dá muito trabalho, não é, Senador 
Acir? Dá muito trabalho! Em todas as comissões de 
que participei e de que estou participando neste ano, 
graças a Deus, com a contribuição e a participação de 
todos os Srs. Senadores de cada comissão, nós con-
seguimos aprovar, em todas as comissões, emendas 
de comissão.

Como eu já disse aqui no começo da minha fala, 
agradeço aos Relatores de cada comissão. Todas 
essas emendas tiveram a co-participação – fizemos 
juntos – de vários outros Senadores. Quer dizer, em 
uma comissão X, eu apresentei emenda, vários Sena-
dores apresentaram emendas iguais ou semelhantes. 
Juntando-as, conseguimos aprová-las, o que é muito 
importante, pois chega com força na Comissão de Or-
çamento, para que a gente possa aprovar emendas 
de Comissão, que são emendas muito importantes 
para o Brasil como um todo. É claro que cada um de 

nós puxa a sardinha, como a gente diz na gíria, para 
o nosso Estado, no meu caso, para o meu Estado do 
Mato Grosso.

Com relação às emendas, como Parlamentar de 
Mato Grosso, as individuais – é claro –, eu as distribuí, 
em parte, para vários dos nossos Municípios de Mato 
Grosso, mais de duas dezenas de Municípios.

Também destinamos um recurso considerável 
para o Pronto-Socorro de Cuiabá, que, há anos, não 
recebe recurso externo. A nossa Prefeitura de Cuiabá 
vem, com muita dificuldade, tratando essa questão. É 
um pronto-socorro que tem uma dificuldade gigantes-
ca; é referência no Estado, é grande, mas tem muitas 
dificuldades e precisava de recursos, porque a nossa 
população cuiabana – quem lá mora, quem lá nasceu 
e quem para lá foi – precisa muito do Pronto-Socorro 
Municipal de Cuiabá. Então, destinei uma verba con-
siderável para o pronto-socorro da nossa capital mato-
grossense.

Também algum recurso, não tanto quanto precisa 
ou merece, destinei para a nossa UNEMAT, a nossa 
universidade estadual, e também para a nossa universi-
dade federal. Como professora, sei da necessidade de 
recursos para a área da educação. Eu que fui professora 
na nossa Universidade Federal de Mato Grosso por 26 
anos sei o quanto se precisa de recursos. Foi pouco, 
mas consegui destinar um pouco de recursos para a 
nossa universidade federal e um pouco de recursos 
para a UNEMAT, nossa universidade estadual.

Não vou relacionar as outras áreas para as quais 
também consegui recurso de emendas individuais, 
porque são muitas as especificidades. 

Emenda de Bancada. Destinei uma emenda cheia, 
como chamamos, para a região metropolitana da nos-
sa Capital com vistas à Agecopa, pois o nosso Mato 
Grosso será uma das sedes, e é óbvio que o centro é 
a nossa capital, Cuiabá, uma das sub-sedes da Copa 
do Mundo de 2014. Então, minha emenda de Bancada 
destinei para a região metropolitana de Cuiabá atra-
vés do Governo do Estado, em comum acordo com o 
Governador recém-eleito, que está no cargo, e reelei-
to, porque assumiu o final Governo do agora Senador 
Blairo Maggi.

Também uma parte de emenda para a questão 
das pontes, no meu Estado de Mato Grosso, que tem 
uma dificuldade gigantesca em termos de recupera-
ção de pontes, e essa emenda, em conjunto, com os 
Deputados Carlos Bezerra e Deputado Homero.

Agora queria falar um pouquinho também sobre 
uma questão que foi hoje discutida e debatida na Co-
missão de Educação. Algo que está bastante assus-
tador, eu diria, especialmente nas nossas escolas, é 
o chamado  bullying.
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Hoje, na Comissão de Educação do Senado, 
nós tivemos uma importante discussão e muitíssimo 
oportuna sobre o  bullying, nas escolas. Quer dizer, 
aquele discriminação praticada contra alunos que não 
se enquadram no padrão.

Isso é muito sério, e a gente está vendo tragé-
dias muitas vezes acontecendo por conta desse tipo 
de discriminação nas nossas escolas.

Isso atinge a todos aqueles que são, de alguma 
forma, diferentes da maioria, ou então que alguém in-
venta que são diferentes da maioria. Quem nunca ouviu 
aquelas piadas na escola contra quem usa óculos, con-
tra quem é obeso, contra quem é negro, contra quem 
é muito magro, contra quem é muito baixinho, contra 
quem é muito alto, contra quem tem gestos, às vezes, 
diferenciados da maioria, quem tem alguma deficiência? 
É algo que muitos acham até normal, mas que não é 
normal e tampouco sadio. Eu diria que é cruel! 

É cruel maltratar as pessoas por qualquer um 
desses aspectos que eu aqui citei ou tantos outros 
que eu não tenha citado. Jovens e crianças sabem, e 
às vezes a gente fala que é cruel falar isso para uma 
criança ou um jovem, mas infelizmente é falado. Ao 
contrário, temos que tratar as pessoas diferentes como 
iguais e não discriminá-las, fazer piada, não fazer delas 
motivo de chacota. Ao contrário, a moçada, as crianças 
têm que se conscientizar, em especial os jovens, de 
que ninguém pode ficar fazendo piada, fazendo graça 
com outro colega que tem uma diferença em relação 
à grande maioria que frequenta a sua escola.

Isso não é bom, isso não é solidário, isso não 
generoso, isso não é fraterno.

Temos que parar com essa disputa em qualquer 
lugar, mas principalmente agora que estou falando 
neste assunto, nas nossas escolas! Não podemos 
discriminar. Mesmo que me ache perfeito ou perfeita, 
não tenho esse problema, não tenho aquele problema 
– não sou muito magro, não sou obeso, não uso ócu-
los, não sou isso ou aquilo –, então, prestar atenção. 
Não temos de competir com ninguém. Se achamos 
que somos iguais à maioria, tudo bem, mas não va-
mos querer competir dizendo que sou melhor ou sou 
mais perfeito. Não, não é por aí! Não a qualquer tipo 
de discriminação e, sim, à solidariedade, à generosi-
dade e à fraternidade.

Esses valores é que têm que ser reavivados. Na 
escola, sim, mas especialmente na sociedade como 
um todo e muito especialmente nas famílias. 

Nós temos que parar de botar a culpa nos profis-
sionais de educação. Parece que os professores, que 
os diretores, que os supervisores, que os orientadores 
é que são os responsáveis pela educação das nossas 
crianças e nossos jovens, sozinhos. Parece que são 

só eles. Mas não. Não são, não. Os trabalhadores da 
educação, de modo geral, daquele que cuida, do por-
teiro da escola aos mais graduados, todos, todos têm 
responsabilidade com as nossas crianças e com os 
nossos jovens. Todos e todas têm responsabilidade e 
compromisso com as nossas crianças e com os nos-
sos jovens, com a educação deles. Mas não só eles. 
A responsabilidade maior tem nome, é na família, é 
naqueles que ficam no dia-a-dia, todo o tempo com as 
nossas crianças e os nossos jovens. Temos que assu-
mir, sim. Nós temos que assumir, nós temos que dar 
limites às nossas crianças e aos nossos jovens para 
evitar tanta coisa que está acontecendo dentro das 
nossas escolas e na sociedade de modo geral, pelas 
ruas e por aí a fora.

Eu tenho quatro filhos, cinco netos e digo sem-
pre: a responsabilidade maior eu nunca atribuí a nin-
guém. A responsabilidade maior é nossa, é da família 
como um todo: é de mãe, é de pai, é de avó, é de avô, 
é de tio, é de todos da família. Também é da escola. 
Mas esta história agora que andam dizendo por aí de 
que os nossos profissionais da educação não estão 
preparados, não estão educando as nossas crianças, 
por isso elas estão dando tapas, fazendo isso, fazendo 
aquilo, estão dando até tiros por aí, não! Eles têm res-
ponsabilidade também, mas o tempo deles é diminuto 
perto do nosso. Portanto, que cada um assuma o seu 
espaço de responsabilidade para que tenhamos uma 
sociedade realmente bem constituída.

Está aqui a nossa querida Senadora Emilia Fer-
nandes.

Estão pedindo para eu registrar a presença da 
Senadora Emilia Fernandes. Mas acabei de registrar. 

Seja muito bem-vinda sempre, nossa querida 
Senadora!

Mas volto a dizer: que cada um assuma a sua 
cota de responsabilidade, que as escolas sejam cada 
vez mais bem preparadas, para que não tenhamos 
mais nenhum tipo de discriminação. 

Mas para que não tenhamos a discriminação 
lá na escola, temos que ver o que está acontecendo 
dentro das nossas casas, que tipo de comentários, de 
chacotas, de brincadeiras fazemos dentro de casa, 
que as nossas crianças e os nossos jovens ouvem, 
multiplicando na escola, multiplicando na festinha de 
aniversário, multiplicando com os coleguinhas, com 
os amigos.

Temos notícias, senhoras e senhores, de fatos que 
nos deixam estupefatos, de festinhas de aniversário, 
que está sendo impossível se fazer pelas coisas que 
acontecem com crianças ou jovens, quase que crian-
ças, os procedimentos que estão acontecendo. Que 
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os pais se organizem, que orientem individualmente 
ou até em grupo. 

Não estou aqui para dar receita. Sou professo-
ra, sou mãe de um “tantão” de filhos, como costumo 
dizer, e de netos e, felizmente, eu nunca recebi recla-
mação na escola, nem reclamação da escola, nunca. 
Os profissionais da educação do meu Estado sabem 
disso de um filho meu, e não são poucos, são quatro. 
Nunca, nenhuma reclamação de escola. Então, eu digo 
sempre: cada um deve responder por sua parte, não 
vamos jogar para os outros, vamos assumir. 

Há essa história das festas, em que não está mais 
sendo possível os jovens se reunirem porque coisas 
absurdas estão acontecendo. Que a gente ache um 
jeito, que os pais se organizem, conversem, tratem da 
questão, mas não deixem avançar porque daqui a pouco 
estarão acontecendo coisas que não serão convenien-
tes para nossos próprios filhos ou para os filhos seja lá 
de quem for. Nós temos a nossa cota de responsabili-
dade também. Então, que cada um a assuma. 

Hoje pela manhã, como eu dizia aqui, nessa au-
diência pública na Comissão de Educação, tão bem 
presidida pela nossa querida e competente Senadora 
Fátima Cleide, discutiu-se que atualmente se discrimina 
até quem usa óculos. Quer dizer, uma criança que usa 
óculos porque tem um problema é motivo de ser tratada 
como diferente na escola. Isso faz com que esse tal de  
bullying ganhe uma conotação muito grave, às vezes 
chegando à violência. Não raro crianças e adolescentes 
são vítimas de discriminação no ambiente escolar que 
entram em depressão, não querendo mais ir à escola, 
saindo-se mal nos estudos e muitas chegando até a 
atitudes mais radicais.

Sou professora, como já disse aqui, e estou Se-
nadora, e sei que isso é um problema nas escolas, é 
um problema. Temos recebido muitas reclamações, 
muitas mesmo, por isso precisamos nos preparar me-
lhor, como profissionais da educação, para encarar 
esse tipo de problema. Mas principalmente todo corpo 
docente tem que encarar o problema de frente, cha-
mando as famílias e buscando garantir o respeito ao 
direito das pessoas de serem diferentes do que é tido 
como padrão, porque não é justo, não é justo mesmo 
alguém, por um motivo que independe da sua vonta-
de, ser discriminado. 

Temos manifestações de homofobia, por exem-
plo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Bra-
sília, envolvendo jovens. Isso demonstra que nossos 
adolescentes continuam sem saber lidar com a diver-
sidade. Acabar com o  bullying na sociedade passa 
pelo fim de todo tipo de discriminação na escola tam-
bém. Educar nossos jovens para respeitarem seus 
semelhantes, lutar contra o preconceito na escola, na 

família e na sociedade como um todo é garantir que 
todos terão mais oportunidades e que as ruas que a 
adolescência hoje frequenta, que esta fase tão bonita 
da vida dos nossos adolescentes possa ser lembrada 
sempre com saudosismo de alegria, de felicidade e 
não com alívio por ter passado por tantos problemas 
que enfrentaram.

Encerrando, quero dizer às mães dos meninos, 
do Ivo, assassinado em São Gonçalo, e do rapaz bale-
ado pela polícia no final da parada do Rio de Janeiro, 
que estiveram aqui cobrando justiça, que a este coro 
me somo: justiça e punição para que, pela coerção, 
esses homofóbicos entendam de uma vez por todas 
que o preconceito e a discriminação não têm espaço 
em nossa sociedade. 

Não é justo para um ser humano, não é justo 
ver um semelhante passar por uma violência em seu 
direito de existir. O Estado, constitucionalmente, deve 
protegê-los física e psicologicamente. Ainda temos 
muitas dificuldades para enfrentar.

Daí o meu apelo: a escola, sim, a família também, 
e eu diria principalmente, e a sociedade de um modo 
geral. Escola é lugar de educação, e não de violência; 
família é lugar de educação, e não de violência tam-
bém, porque hoje não vamos falar sobre isso. Por fim, 
não ao  bullying!

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

– Passamos a palavra, agora, ao nobre Senador Je-
fferson Praia, do PDT do Amazonas.

Na sequência, pela inscrição de Liderança, falará 
o Senador José Agripino, do Democratas.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Quero destacar, rapidamente, três pontos nes-
ta tarde.

Primeiro, Sr. Presidente, quero dizer que, há al-
guns dias, participei da abertura do evento O Grito 
Social das Águas no Atlântico Sul, realizado na Uni-
versidade de Brasília (UnB).

Em segundo lugar, Sr. Presidente, eu gostaria de 
ressaltar a inauguração que fizemos, na semana pas-
sada, do Centro de Referência do Trabalhador Leonel 
Brizola. Lá estavam todos os nossos companheiros do 
PDT, inaugurando esse Centro de Referência, no qual 
está a história de Brizola e a história do trabalhismo 
em nosso País.

Parabenizo o Ministro Lupi e todos aqueles que 
contribuíram para a viabilização desse Centro de Re-
ferência do Trabalhador Leonel Brizola!

Sr. Presidente, nesta tarde, quero destacar tam-
bém os 80 anos do Ministério do Trabalho. Para nós, 
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trabalhistas, é motivo particular de orgulho a comemo-
ração dos 80 anos do Ministério do Trabalho. Ao lado da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o Ministério 
se constitui no marco mais significativo e duradouro 
do legado do Presidente Getúlio Vargas, o fundador 
do trabalhismo brasileiro. Ambas as instituições assi-
nalam o compromisso histórico do nosso Estado Na-
cional com o passado, com o presente e com o futuro 
da classe trabalhadora do Brasil.

Afinal, se pudéssemos resumir nosso credo tra-
balhista, fundado por Getúlio e consolidado por outros 
grandes homens, como o primeiro Ministro do Trabalho, 
Lindolfo Collor, como Alberto Pasqualini, como João 
Goulart e como Leonel Brizola, diríamos que ele se 
baseia no reconhecimento do trabalho como mais im-
portante fator para o progresso material e espiritual da 
humanidade e que, portanto, tem na valorização integral 
do trabalhador, como agente produtivo, ser social e ator 
político, a meta primordial da nossa sociedade.

O Ministério do Trabalho completa oito décadas, 
Sr. Presidente, de contribuições inúmeras e inestimá-
veis ao desenvolvimento brasileiro em um momento 
muito positivo da nossa história.

Nosso companheiro, o titular da Pasta do Traba-
lho e Emprego, Ministro Carlos Lupi, tem prestado uma 
sólida colaboração ao Governo do Presidente Lula, 
durante o qual nosso País registrou um forte aumento 
da geração de empregos e de oportunidades para o 
povo brasileiro.

Sr. Presidente, nos últimos sete anos e alguns 
meses, foram gerados, aproximadamente, 15 milhões 
– foram mais de 14 milhões – de novos postos de tra-
balho em nosso País. Atingimos a marca inédita de 
41,2 milhões de brasileiros com carteira de trabalho 
assinada. Sabemos que parcela significativa desses 
resultados se deve ao fortalecimento da capacidade 
fiscalizadora exercida pelo Ministério, o que tirou da 
clandestinidade milhões de trabalhadores e de traba-
lhadoras, antes condenados a uma precária existên-
cia de informalidade, à margem de quaisquer direitos 
e garantias trabalhistas e previdenciárias. 

O emprego, no Brasil, tem melhorado quantitativa 
e qualitativamente. Estatísticas elaboradas pelo Minis-
tério do Trabalho e Emprego, como o Relatório Anual 
de Informações Sociais (Rais) e o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), confirmam 
um aumento real de rendimento médio do trabalha-
dor, entre 2003 e 2009, da ordem de 18,5% acima da 
inflação. É a dignificação do trabalhador associada 
firmemente à distribuição de renda.

Afirma o Ministro Lupi, Sr. Presidente: “A justiça 
social vem através de um trabalho decente para to-
dos. É só através dele que o ser humano alcança sua 

dignidade, melhora sua educação e confirma que o 
Brasil já deixou de ser o País do futuro para se tornar 
o do presente”.

Antes de concluir, quero mencionar outra políti-
ca pública que faz o Ministério do Trabalho e Emprego 
uma presença altamente positiva na vida econômica e 
social dos brasileiros. Refiro-me, é claro, ao Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), vinculado ao Ministério, 
cujos recursos se destinam ao custeio dos programas 
de seguro desemprego, ao abono salarial dado aos 
trabalhadores que ganham até dois salários mínimos 
e ao financiamento de programas e projetos de desen-
volvimento pelo País afora.

Tendo como sua principal fonte de receita a ar-
recadação do Pis/Pasep, o Fundo empresta 40% des-
ses recursos ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). Ademais, o FAT tem 
contribuído, de forma relevante, para a expansão do 
emprego, do trabalho e da renda mediante linhas de 
crédito relacionadas a depósitos especiais do Fundo 
nas instituições financeiras oficiais federais. Seu patri-
mônio vem crescendo ininterruptamente, mesmo du-
rante a última crise econômico-financeira internacional 
de 2008/2009, e as projeções são de que aumentará 
de R$160 bilhões, no ano passado, para R$221 bi-
lhões, em 2013.

Dois exemplos recentes ilustram o papel crucial 
desempenhado pelo FAT no sentido de proteger a eco-
nomia e os trabalhadores brasileiros da forte recessão 
ainda sofrida pelos Estados Unidos e pela Europa. 
Em 2009, seu Conselho Deliberativo, o Codefat, que 
é integrado por representantes laborais, patronais e 
governamentais, autorizou uma linha de crédito no va-
lor de R$100 milhões para a compra de motocicletas 
de baixa cilindrada, que são instrumento de trabalho 
para muitos brasileiros, e outra linha, orçada em R$200 
milhões, permitiu que os taxistas tivessem acesso a 
empréstimos de até R$60 mil, a fim de trocarem seus 
carros. Isso aqueceu a demanda na longa e comple-
xa cadeia produtiva automobilística, que apresenta os 
melhores resultados da sua história.

Por essas e muitas outras razões, quero cumpri-
mentar o Ministério do Trabalho e seus funcionários 
pelos 80 anos da instituição, além de saudar o Ministro 
Carlos Lupi, nosso companheiro do PDT, pela sua par-
ticipação nessas grandes conquistas e realizações que 
tanto beneficiam a família trabalhadora brasileira.

Sr. Presidente, esse é meu pronunciamento em 
relação aos 80 anos do Ministério do Trabalho.

Quero, é claro, também ressaltar a presença do 
nosso futuro Deputado Federal pelo Amazonas Hen-
rique Oliveira, que, hoje, está aqui, no plenário desta 
Casa.
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Sr. Presidente, quero também, finalizando, pedir 
que se registre nos Anais desta Casa meu pronuncia-
mento na abertura do evento O Grito Social das Águas 
no Atlântico Sul e também a fala que fiz na inaugura-
ção do Centro de Referência do Trabalhador Leonel 
Brizola. Gostaria que fossem considerados esses dois 
documentos na íntegra.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JEFFERSON PRAIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

SENADOR JEFFERSON PRAIA: 
 ABERTURA DO GRITO SOCIAL DAS ÁGUAS 
NO ATLÂNTICO SUL, REALIZADO NA UNB 

11-11-2010

Bom dia, Senhoras e Senhores,
Quero, neste momento, dar as boas vindas aos 

participantes deste evento, “O Grito Social das Águas 
no Atlântico Sul”.

Estou aqui como representante e membro titular 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, 
que tem trabalhado para aprimorar a legislação sobre 
os recursos hídricos. Ressalto, que ainda temos mui-
to a fazer.

Nesta Comissão nós consideramos a temática da 
água absolutamente fundamental para a agenda política 
brasileira, a ponto de instalarmos uma Subcomissão 
Permanente da Água, que tem acompanhado as de-
mandas e sugestões dos fóruns nacionais e mundiais 
dedicados ao tema.

A realização do Grito Social das Águas em Bra-
sília guarda, em meu entender, profundo simbolismo. 
Nessa região encontram-se nascentes das principais 
bacias hidrográficas brasileiras e a própria demarca-
ção do quadrilátero do Distrito Federal. Pela Missão 
Cruls, no final do século XIX, deu-se em função da 
disponibilidade hídrica. Assim, o Planalto Central de-
veria representar a preservação desses mananciais, 
desde o seu nascedouro, em veredas e nascentes, em 
belíssimas paisagens de cerrado.

À medida que avançam em seu curso, esses 
cursos d’água ganham volume e uma infinidade de 
afluentes faz crescer rios Como os que conheço des-
de a infância, pois venho ao amazonas, estado que 
represento no senado federal.

Concentro-me então de início na beleza e na for-
ça das águas e da vegetação que a protege. Acredito 
que todos aqui concordamos que se trata de um de 

nossos maiores patrimônios. E a própria constituição 
estabelece esses bens como de uso comum do povo, 
cuja integridade intergeracional deve ser mantida pelo 
poder público e por toda a sociedade.

Portanto, devemos considerar o acesso a água 
como um direito de todos. Entretanto, em decorrência 
de mudanças climáticas, da crescente escassez dos 
recursos naturais e de preocupantes índices de sane-
amento básico, uma gestão responsável dos recursos 
hídricos tem se tornado cada vez mais essencial para 
que possamos garantir esse direito.

Hoje possuímos um arcabouço jurídico que de-
veria promover a gestão das águas de modo descen-
tralizado, em função da lei 9.433, de 1997, que esta-
beleceu a política nacional de recursos hídricos. Con-
tudo, sabemos que diversos estados e, principalmente, 
muitos municípios ainda enfrentam graves problemas 
de acesso à água e ao saneamento.

Talvez um dos exemplos mais emblemáticos des-
sa questão seja o meu estado, o estado do amazonas. 
E creio que falando do meu estado, refletirei com vocês 
acerca das questões que serão debatidas neste grito 
social das águas.

Lá, onde em boa parte do ano há abundância de 
recursos hídricos, precisamos de uma polícia que pro-
mova o acesso à água para todos os amazonenses, 
pois parcela significativa da nossa população, princi-
palmente a de baixa renda, ainda sofre com problemas 
de escassez ou qualidade hídrica. Ao mesmo tempo, é 
essencial uma política ambiental de conscientização e 
de recuperação de rios e igarapés poluídos. Em virtude 
desses Problemas, a proliferação de doenças infecto-
contagiosas de veiculação hídrica onera o sistema de 
saúde pública.

Assim, tratamos aqui de uma questão eminen-
temente socioeconômica. Não há como dissociar pre-
servação hídrica dos custos decorrentes da omissão 
em solucionar esta equação, ou, em outras palavras, 
os benefícios socioeconômicos da efetiva proteção de 
nossas águas serão, sem dúvida alguma, muito maio-
res que o custo de não agir, ou de agir de forma débil, 
pela proteção desses recursos.

A equação que se apresenta é absolutamente 
racional econômica e socialmente, este é o caminho 
a trilhar enquanto não avançarmos nestas questões, 
estaremos suscetíveis aos graves problemas aqui 
apontados apenas a título de ilustração.

E as mesas de debate deste fórum, sobre o fu-
turo das águas, a agonia do velho Chico, os impactos 
sobre populações atingidas por barragens, a implan-
tação de grandes projetos hidrelétricos na Amazônia 
e no pantanal, são um retrato vivo do quanto é preciso 
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lutar pelo maior fundamento expresso em nossa cons-
tituição: A dignidade da pessoa humana.

Tive honra de assumir meu mandato no Senado 
Federal em substituição a um dos parlamentares que 
melhor representaram esse valor na história recente 
da política brasileira: O Senador Jefferson Peres, que 
foi meu professor e grande amigo.

Em nome do espírito de dignidade e justiça que ele 
sempre encarnou, concluo estas boas vindas a todos, 
destacando a relevância desse debate parabenizo os 
organizadores do “Grito social das águas do atlântico 
sul”. E finalmente, coloco-me à disposição para, como 
atual relator da subcomissão permanente da água, 
vinculada à comissão de meio ambiente, defesa do 
consumidor e fiscalização e controle do Senado

Sr. Presidente, Senador J.Praia
Sras e Srs. Senadores, recentemente, o PDT 

(Partido Democrático Trabalhista) inaugura Centro de 
referência do trabalhador ”Leonel Brizola”, o memorial 
Leonel Brizola.

Trabalhista de corpo e alma, discípulo do Pre-
sidente Getúlio Vargas, amigo do Presidente João 
Goulart, administrador corajoso e pioneiro, tribuno in-
domável, testemunha engajada da história política e 
moral do nosso país durante toda a segunda metade 
do século XX, oposicionista combativo e consequente, 
governador dinâmico e inovador, enfim, líder de massas 
inteiramente dedicado à causa dos trabalhadores do 
Brasil, da sua promoção econômica, política, social e 
humana, Brizola levou toda a sua vida pública lutando 
contra muitos perigos.

E vejam Senadores e Senadoras, que interes-
sante: a palavra perigo tem a mesma raiz das palavras 
experiência e experiente.

Assim, o ser humano verdadeiramente experien-
te é aquele homem ou aquela mulher que passou por 
muitos perigos. E é precisamente esse acervo riquís-
simo das experiências e, portanto, dos perigos que 
Leonel Brizola enfrentou e venceu que está, a partir 
deste momento, à disposição dos trabalhadores, dos 
estudantes, dos cidadãos em geral – sobretudo dos 
jovens que precisam conhecer essa história de hero-
ísmo, coragem e amor ao Brasil e ao seu povo.

Discurso do Senador Jefferson Praia sobre a 
inauguração do Centro de Referência do Trabalhador 
Leonel Brizola. (18-11-2010)

Lá está depositada toda a documentação (es-
crita, falada, visual) dos muitos e grandes momentos 
que a biografia de Brizola se confundiu com a saga de 
emancipação do nosso País: A campanha da legali-
dade com que ele desafiou o veto dos ministros mili-
tares à posse de Jango na Presidência da República; 
a batalha pelo plebiscito em que o povo devolveu ao 

mesmo Jango suas prerrogativas presidencialistas; seu 
governo no Estado do Rio Grande do Sul – com suas 
soluções criativas e corajosas em matéria de educação, 
colonização e reforma agrária, de nacionalização dos 
recursos e dos serviços públicos que vinham sendo 
tomados do povo brasileiro pelo que Brizola chamava 
de “processo espoliativo”, sua eleição a deputado fe-
deral, o mais votado até então na história eleitoral do 
Brasil, pelo Estado da Guanabara; seus combate aos 
conspiradores que instauraram 20 anos de ditadura, 
terror, violência e obscurantismo por meio da ditadu-
ra militar autoritária; suas agruras ao longo do exílio 
sofrendo com saudades do Brasil; sua volta por cima 
conquistando o governo do Estado do Rio de Janeiro 
(aliás por duas vezes: em 1982 e 1990) em belíssimos 
e grandiosas mobilizações de massas; sua parceria 
com o nosso também saudoso mestre Darcy Ribeiro 
nessa revolução cívica e educacional, que foram os 
centros integrais de educação pública, os Cieps, ou 
Brizolões como eram carinhosamente chamados pelo 
povo. (Sim, Brizola foi pioneiro também na introdução 
das escolas públicas em horário integral neste País que 
sempre tratou seu mal a educação e a formação dos 
filhos de gente humilde, o que, até hoje, é o primordial 
fator de permanência das enormes desigualdades que 
dilaceraram a nossa seriedade).

Tudo isso e muito mais, Sr. Presidente, pode, partir 
de agora, ser encontrado, relembrado, revivido, conhe-
cido e divulgado graças à iniciativa do nosso partido 
democrático trabalhista, por intermédio do nosso minis-
tro e presidente Carlos Lupi, do nosso secretário-geral 
Manoel Dias e de todos os militantes que se empenha-
vam para a construção do sucesso desta iniciativa em 
homenagem a Leonel de Moura Brizola.

Vamos estudar, vamos conhecer os perigos pe-
las quais ele passou e que ele venceu a fim de for-
talecer nossa experiência cívica e política em prol do 
povo brasileiro.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Muito bem! Ouvimos o Senador Jefferson Praia, do 
Amazonas.

Senador Jefferson Praia, seu pedido será aten-
dido conforme o Regimento da Casa.

Concedo a palavra, pela Liderança, ao Exmº Se-
nador José Agripino, do Democratas.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, há exatos 130 dias, em 17 de julho pas-
sado, apresentei meu pedido de licença para cuidar 
das eleições do meu Estado. Pedi licença, e assumiu o 
meu suplente, Dr. José Bezerra Júnior, que aqui este-
ve durante quatro meses, desempenhando o mandato 
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que a legislação lhe permitia, com discrição, mas com 
muita dignidade. Quero cumprimentar o Senador José 
Bezerra Júnior, meu suplente, pela correção com que 
desempenhou o mandato em nome do povo do Rio 
Grande do Norte.

Nesse período, esteve à frente da Liderança do 
Democratas o competente, o dedicado, o sério Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães Júnior, que dignificou 
os quadros do Partido com sua ação correta, equili-
brada, digna, que só nos alegrou – a nós, do Partido 
–, que enriquece seu currículo político e que o en-
grandece perante o povo da Bahia. Tanto ao Senador 
ACM Júnior quanto ao Senador José Bezerra Júnior, 
meus cumprimentos e meu agradecimento pela cor-
reção, pela dignidade e pela competência com que 
exerceram o mandato de Senador! Cumprimento V. 
Exª, Senador ACM Júnior, que exerceu a Liderança 
do nosso Partido.

Sr. Presidente, passei quatro meses no meu Es-
tado, exercendo o papel de Presidente do Democratas 
do Rio Grande do Norte e, como Presidente do Partido 
e candidato à reeleição, comandando uma campanha 
que eu sabia que ia ser difícil. Eu sabia que iríamos 
enfrentar uma máquina federal poderosa, que iríamos 
enfrentar um Governo Estadual e o Governo Federal. 
Eu tinha consciência de que, exercendo a Liderança 
do meu Partido na linha de oposição e, muitas vezes, 
confrontando duramente o Governo Federal, minha 
candidatura ia ser, logicamente, combatida pelo Go-
verno Federal, como o foi. Eu sabia que enfrentar uma 
candidatura ao Governo do Estado contra um Gover-
nador no exercício do cargo, respeitada a legislação 
que permite a reeleição – já fui candidato contra um 
candidato a governador no exercício do cargo que se 
reelegeu –, seria uma tarefa difícil, mas ganhamos a 
eleição de ponta a ponta, Sr. Presidente. Meu Partido 
elegeu a Governadora Rosalba. O Vice-Governador 
Robinson Faria está igualmente eleito. O povo do Rio 
Grande do Norte, a quem agradeço mais uma vez, 
reelegeu-me para o quarto mandato de Senador. E o 
Senador Garibaldi, nosso companheiro de chapa, está 
também belamente reeleito.

Por que ganhamos essa eleição, Senador ACM 
Júnior e Senador Alvaro Dias? Ganhamos essa eleição, 
primeiro de tudo, pela qualidade da candidata, pelo que 
significa a Senadora Rosalba, uma mulher de vonta-
de férrea e de capacidade de trabalho inesgotável. É 
um dínamo no exercício das funções de Senadora, de 
Prefeita de Mossoró e de candidata a Governadora. 
Competente, determinada, coerente, foi uma grande 
intérprete, ao lado de quem fiz uma campanha boni-
ta e com quem pude comemorar, no dia 3 de outubro 

passado, a tripla vitória: a vitória dela, a vitória de Ga-
ribaldi e a minha vitória.

Os louros da vitória, em primeiro lugar, devem-se 
à competência, à tenacidade, à seriedade, à decência 
e à capacidade de trabalho da Senadora Rosalba, a 
futura Governadora do meu Estado, e, em segundo 
lugar, à aliança que foi feita, Sr. Presidente. O candida-
to a Vice-Governador da Senadora Rosalba é o atual 
Presidente da Assembleia Legislativa. Era candidato 
a Governador. Poderia ser candidato a Governador e 
tinha méritos para sê-lo, mas, não considerado como 
tal pelo grupo político ao qual pertencia, concordou em 
ser candidato a Vice-Governador de Rosalba e trouxe 
para a aliança, de forma que, por gravidade, foi aceita 
pela opinião pública do meu Estado, uma consistência 
eleitoral importantíssima para a obtenção da vitória. A 
chapa era composta por Rosalba e por Robinson Faria, 
e um ou outro poderia ser candidato a governador. Um 
era candidato a governador; o outro, a vice-governador. 
E a aliança feita, do ponto de vista eleitoral, ficou alta-
mente robustecida e facilitou a vitória.

Mas não parou aí, porque a Robinson Faria se so-
mou a presença importante do Senador Garibaldi Alves 
Filho, do PMDB, que, por questões locais e nacionais, 
não compôs, oficialmente, aliança conosco, mas teve 
a coragem e a competência para fazer a campanha 
inteirinha ao nosso lado, para, com sua presença no 
nosso palanque, avalizar os apoios do PMDB que fo-
ram dados a Rosalba e para, com esse apoio, receber 
a reciprocidade do apoio que os democratas deram 
também à sua candidatura. Fizemos uma campanha 
do “vote nos três”, uma campanha franca, sincera e 
que levou os três à vitória. Ganhou Rosalba logo no 
primeiro turno, ganhou Garibaldi, e ganhei eu.

Acho que vale a pena, sem mágoa e sem res-
sentimento, fazer uma observação sobre as influências 
externas a que en passant me referi, que procuraram 
ser exercidas na campanha eleitoral que se encerrou 
em 3 de outubro.

Houve influências externas, Senadora Rosalba, 
dos ocupantes do Palácio do Planalto. V. Exª sabe, 
porque foi vítima também, que foi feito até telema-
rketing. Senador Eliseu Resende, no meu Estado, o 
Presidente da República fez telemarketing, pedindo 
voto para os candidatos dele. Sim, isso é normal. Mas 
pedir voto contra aqueles que ele, o Presidente, não 
queria ver eleitos é afrontar a liberdade do voto do 
norte-rio-grandense, que tem o direito de votar pelos 
argumentos e pela vida pública dos candidatos, não 
pela pressão de alguém que tem, é verdade, uma po-
pularidade nos píncaros das alturas e que usou essa 
popularidade para tentar derrotar alguém que era, é 
e vai continuar sendo líder de oposição, que fala pelo 
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povo do Brasil e que tem o direito de falar. O povo do 
Brasil tem o direito de entender se aquilo está certo 
ou se aquilo está errado. O que está certo compete 
ao governo; o que está errado compete à oposição 
denunciar. Mas as influências externas aconteceram 
num limite, na minha opinião, que extrapolou a acei-
tabilidade dos fatos.

Senador Jayme Campos, no meu Estado, havia 
umas baratinhas... Não sei se no Estado de V. Exª 
existia a figura da baratinha. Era um carrinho pequeno, 
com sistema de som na capota. Nossos adversários 
tinham dezenas, muitas dezenas de baratinhas. Em 
caminhadas que fiz na capital e no interior, cheguei a 
assistir à locução das baratinhas do adversário. Não 
eram mensagens dos candidatos ao Senado do outro 
lado; não eram mensagens dos candidatos ao governo 
do outro lado, nem de Deputados Federais, nem Es-
taduais. Era mensagem do Presidente da República, 
pedindo voto para os candidatos dele, mas muito mais 
do que isso, num tempo muito maior: pedindo para não 
votarem naqueles que ele queria derrotar.

O povo do Rio Grande do Norte, a quem aplaudo 
de pé, deu uma demonstração de altivez, porque votou 
em quem quis. Votou em Dilma ou em Serra porque 
quis; votou em Rosalba ou em Iberê porque quis; votou 
em José Agripino, votou em Garibaldi, votou em Wilma 
porque quis. Mas votou em quem quis, e não em quem 
estavam sugerindo que ele votasse. 

O povo do Rio Grande do Norte, inclusive, en-
tendeu que, se Serra ganhasse, eu seria Senador de 
governo para trabalhar pelo meu Estado e pelo meu 
País. Se Serra não ganhasse, o povo tinha a compreen-
são de que não era conveniente ao interesse do Brasil 
calar a oposição. E isso fez com que muitos que não 
me conheciam, que nunca tinham votado em mim, mas 
que entendiam que a oposição é importante existir num 
País democrático, votassem em mim. E, por isso, beirei 
um milhão de votos. Tive 950 mil votos – mais do que 
isso –, numa vitória que me engrandeceu, numa vitória 
que me encheu de alegria, numa vitória que me traz, 
pela quarta vez, ao Senado da República; numa vitória 
que me leva agora, ao lado da Senadora Rosalba, de 
volta ao Governo do Rio Grande do Norte.

Senador Garibaldi, nós dois vamos trabalhar, V. 
Exª e eu. Eu dizia, agora há pouco, que V. Exª teve a 
competência e a coragem para, mesmo enfrentando 
indisposições do seu partido, avalizar o apoio de pe-
emedebistas, seus correligionários, à candidatura de 
Rosalba, habilitando-se – e aí vem a sua competência 
– à contrapartida dos votos democratas que lhe foram 
dados e que o fizeram o Senador mais votado na últi-
ma eleição. Fizemos uma campanha bonita, franca e 
sincera, e estamos aqui, de volta ao Senado.

Eu quero dizer neste momento, passada a eleição, 
que tenho a compreensão de que, liderando circunstan-
cialmente o Democratas, vou exercer o papel, enquanto 
me couber a tarefa, de liderar um partido de oposição. 
Na democracia, quem é eleito governa; quem perde a 
eleição tem a obrigação de exercer a oposição. Quem 
ganha governa, cumpre compromissos; a quem não 
ganha é reservado o importantíssimo papel de exercer 
a oposição, no sentido de fiscalizar os atos do governo, 
e é isso que o meu partido precisa fazer.

Eu terei oito anos de mandato pela frente, no meu 
partido. Ao meu partido, o Democratas, foi reservado o 
papel de exercer oposição. Cumprir papel diferente seria 
desonrar o voto que nos foi dado pelo eleitor, que, se 
votou em Serra, o nosso candidato... Se ele tivesse sido 
eleito, nós seríamos governo. Como Serra não ganhou, 
nós somos oposição e temos a obrigação, perante o 
nosso eleitor, de exercer a oposição, para fiscalizar os 
atos do governo, e é isso que eu vou fazer.

O que eu defendo, Senador ACM Júnior, Senador 
Eliseu Resende, Senadora Rosalba, Senador Garibal-
di, é que o nosso partido e os partidos de oposição se 
reúnam para elaborar e apresentar ao País os com-
promissos que a oposição precisa ter com a Nação – 
elaborar e exibir, apresentar –, para que, inclusive, o 
Governo, Senador Marco Maciel – a quem cumprimento 
como um dos homens mais limpos, mais decentes da 
vida pública do Brasil –, possa se manifestar e dizer, 
dar a sua opinião sobre o nosso pensamento e sobre 
os nossos compromissos com a Nação. 

Eu defendo e vou propor, humildemente, modes-
tamente, ao PSDB, ao PPS, aos partidos que queiram 
exercer a oposição, a elaboração de uma agenda de 
compromissos com a Nação.

Eu ouço, com muito prazer, o Senador ACM Jú-
nior.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – 
Senador José Agripino, primeiramente, o objetivo do 
aparte é parabenizá-lo – já o fiz de forma privada, mas 
não tive oportunidade, ainda, de fazê-lo em público 
– pela belíssima vitória que V. Exª teve, juntamente 
com o Senador Garibaldi e com a Senadora Rosalba, 
a quem já cumprimentei. Eu já me manifestei aqui, na 
tribuna, sobre a belíssima vitória de V. Exªs. Foi uma 
vitória maiúscula, vitória indiscutível, que premiou o 
trabalho importante de V. Exª, da Senadora Rosalba 
e do Senador Garibaldi, mesmo contra a influência do 
Presidente da República, que foi fazer campanha con-
trária a V. Exªs. Isso faz com que sua vitória seja maior 
ainda. Isso é importante para nós, e para o partido foi 
fundamental. Parabéns a V. Exª! Também agradeço a 
menção ao meu nome quando substitui V. Exª na Li-
derança do Partido. Muito obrigado.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador 
ACM Júnior, V. Exª é um quadro que só orgulha o nos-
so partido. Quero dizer a V. Exª que o Presidente da 
República tinha todo o direito, e tem todo o direito, de 
fazer a campanha que ele bem julgasse conveniente. 
O que eu acho – na minha opinião – que não é correto 
para um Presidente, para um estadista, é pedir votos 
contra alguém. Pedir votos a favor de alguém é nor-
mal; enaltecer as qualidades, os méritos, apoiar, dedi-
car solidariedade é normal. Agora, pedir votos contra 
alguém porque esse alguém exerceu oposição a ele, 
como se a oposição devesse ser calada, eu acho que 
não é papel de Presidente da República. Isso não é 
papel de estadista. 

Sem mágoa, sem revanchismo, eu registro esse 
fato, porque a mim causa espécie e a minha obrigação 
é relatar a esta Casa aquilo que pode ter acontecido, 
e deve ter acontecido, em muitos Estados do Brasil. 
Aconteceu no meu Estado, mas, lá, nós ganhamos a 
eleição, apesar de tudo.

Ouço, com muito prazer, o Senador Eliseu Re-
sende.

O Sr. Eliseu Resende (DEM – MG) – Senador 
José Agripino, com muita honra, saúdo V. Exª depois 
da sua vitória notável no Rio Grande do Norte para 
exercer o mandato de mais oito anos como Senador 
da República. Quero dizer a V. Exª que acompanho a 
sua carreira política há muitos anos. Lembro-me do 
jovem José Agripino, Prefeito de Natal, fazendo um 
trabalho extraordinário lá, naquela capital. Lembro-me 
de V. Exª como Governador do Estado do Rio Grande 
do Norte e como Senador da República, da sua 1 e 
do seu desempenho em tantos episódios difíceis da 
vida política brasileira. Lembro-me de quando, em me-
ados da década de 80, houve a redemocratização do 
Brasil, com a criação do Partido da Frente Liberal para 
eleger Tancredo Neves. V. Exª destacou-se como um 
político hábil e corajoso para definir uma posição que, 
na verdade, foi um importante momento na história do 
Brasil. Quero saudá-lo por seu retorno. É muito impor-
tante vê-lo aqui. Jovem ainda, tem mais oito anos no 
Senado. Muita coisa se espera de V. Exª e nós, seus 
admiradores, que acompanhamos o seu trabalho e fi-
camos ouvindo as suas lições, estaremos ao seu lado 
para traçar os destinos do nosso partido e do Brasil. 
Meus parabéns, Senador!

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador 
Eliseu Rezende, ouvir isso de V. Exª, de um homem 
com a experiência e com a dignidade de V. Exª, sa-
bendo o que V. Exª significa para o Estado de Minas 
Gerais, é, para mim, momento de, eu diria, extrema 
vaidade até. V. Exª era Ministro dos Transportes, eu 
era Prefeito de Natal e V. Exª me ajudou a fazer obras 

que me orgulham até hoje: o trem urbano, o primeiro 
metrô de superfície de capital de porte médio do Brasil. 
Eu era Prefeito de Natal, começava ali a minha vida 
pública, e V. Exª viabilizou para mim, como Prefeito 
de Natal, a realização de uma obra inédita: um metrô 
de superfície. 

Natal tem metrô – até hoje tem – por conta de 
quê? Da audácia da Prefeitura de Natal? Sim, mas 
por conta do apoio do Ministro dos Transportes, Eli-
seu Rezende, que foi lá, conosco, inaugurar o Trem do 
Grude, que até hoje está lá, vivo, prestando grandes 
serviços à população de Natal, chegando até o Muni-
cípio de Extremoz. 

Lembro-me, como se fosse hoje, da festa de 
inauguração: V. Exª com cabelos pretos, eu, quase um 
menino, e a multidão nos acompanhando, ao longo 
do percurso da inauguração do trem, para fazermos 
aquela festa do benefício entregue ao povo, que até 
hoje significa economia popular, porque é transporte 
rápido, barato e eficiente. 

V. Exª lembra, com muita propriedade, um outro 
grande momento, que foi duro enquanto o vivemos, 
mas, hoje, é manifestação ou motivo de orgulho para 
quem tem contribuição a dar à democracia brasileira. 
O Senador Marco Maciel, a quem vou conceder um 
aparte com muita alegria em seguida, era o nosso co-
mandante, foi um dos nossos comandantes naquela 
época. Nós nos recusávamos a votar num candidato 
que não tivesse compromisso com a redemocratiza-
ção, com a eleição direta para Presidente da República. 
O nosso partido estava elegendo, estava escolhendo 
um candidato que não tinha esse compromisso claro 
e, em nome da democracia, do amadurecimento de-
mocrático do nosso País, nós rompemos com o nosso 
partido. Eu era governador. Paguei um preço altíssi-
mo! Um mundo de verbas que estavam asseguradas 
para o meu Estado foram cortadas pelo governo de 
então. Paguei um preço altíssimo, pessoal e político, 
para manifestar o meu apoio de governador – e fui o 
primeiro governador a manifestar o apoio – a Tancredo 
Neves, rompendo com o meu partido e apoiando um 
candidato do meu arquiadversário político, o PMDB, 
no meu Estado, para dar a minha contribuição ao 
processo democrático do Brasil. V. Exª relembra esse 
assunto. São páginas de uma vida pública que não 
esquecemos e que V. Exª, neste momento, recupera, 
rememora, para minha alegria.

Ouço, com muito prazer, o Senador Marco Ma-
ciel, um dos orgulhos do nosso partido.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão 
do aparteante.) – Senador José Agripino, gostaria de 
iniciar o aparte que V. Exª me concede manifestando 
a satisfação que sei não é somente do nosso Partido, 
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mas de toda a Casa, pela sua reeleição – mais uma 
– ao Senado da República. V. Exª é um político que, 
ao longo de sua vida pública, tem sabido honrar não 
somente as tradições do seu Estado, mas, de modo 
especial, de sua família. Tive oportunidade de conviver 
com seu pai, que foi Governador do Estado, empresário 
e cidadão que conhecia os problemas do País e como 
resolvê-los. V. Exª, portanto, dá continuidade à atividade 
pública de sua família. V. Exª, Senador José Agripino, 
demonstra à sociedade brasileira o trabalho que tem 
desenvolvido em diferentes funções públicas. Prefeito 
da capital, Natal, V.Exª foi Governador do Rio Grande 
do Norte em mais de uma oportunidade e agora tem 
renovado o seu mandato no Senado da República. Por 
todas essas razões, quero felicitar e desejar votos de 
continuado êxito em sua jornada. Aproveito a ocasião 
para dizer o quanto o apreciamos no exercício da Li-
derança do nosso Partido no Senado da República e 
expressamos o desejo de continuar V.Exª na defesa 
dos interesses do seu Estado, mormente agora quando 
é eleita, com o seu apoio, a Senadora Rosalba Ciarli-
ni para as funções de Governadora do Rio Grande do 
Norte. O desfecho do processo eleitoral no Rio Gran-
de do Norte foi extremamente positivo para o nosso 
Partido. Deixo consignado nosso reconhecimento pelo 
trabalho que aqui realiza a Senadora Rosalba Ciarlini, 
o que a habilita para exercer, com talento, engenho e 
arte, as funções de Governadora do Estado. Formulo 
votos para que o Estado do Rio Grande do Norte pros-
siga a buscar responder às demandas do seu povo. 
Manifesto, mais do que a convicção, a certeza de que 
por esse caminho o Nordeste certamente crescerá a 
taxas significativas, criando condições para um de-
senvolvimento mais homogêneo e mais integrado de 
toda a Nação brasileira. Portanto, nobre Líder, nossos 
cumprimentos e votos de continuado êxito em favor do 
seu Estado e do País.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador 
Marco Maciel, muito grato pela sua intervenção, pela 
sinceridade de suas palavras. Quero fazer-lhe aqui 
uma revelação: eu tenho um defeito, eu peço pouco 
aos amigos opinião ou conselho, mas algumas vezes 
fui compelido a pedir opinião ou conselho a pessoas. 
V. Exª foi uma das poucas pessoas a quem eu pedi 
opinião ou conselho. E se pede-se opinião ou conselho 
a quem tem opinião ou conselho que se deva consi-
derar. Esse é o conceito que eu guardo de V. Exª, que 
é uma referência. V. Exª é uma referência neste País, 
uma referência de dignidade, de seriedade. V. Exª tem 
quase a minha idade, talvez um ano a mais, e ninguém 
nunca tocou nem fez nenhum reparo à dignidade, à 
retidão do seu comportamento, do seu caráter. Nada. 
V. Exª é um homem de vida limpa, de vida digna; é um 

político respeitado, que pode andar de cabeça erguida 
em qualquer lugar deste País, no seu Pernambuco, no 
meu Rio Grande do Norte, no Rio, em São Paulo, em 
qualquer lugar, porque V. Exª é um homem limpo. É 
um homem a quem eu quero continuar considerando 
amigo, porque V. Exª é uma referência de dignidade. 
Se há uma coisa que eu guarde na minha vida públi-
ca são as referências de dignidade, de seriedade, de 
honestidade. Isso V. Exª tem a oferecer a mim, como 
seu amigo, e ao País, ao Brasil. 

Muito obrigado pela sua interferência, pelo seu 
aparte, pela sua companhia, pela sua amizade per-
manente, grande Senador Marco Maciel.

Ouço, com muito prazer, a Senadora Rosalba 
Ciarlini.

A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador 
José Agripino, na realidade, o povo do Rio Grande do 
Norte deu uma demonstração de resistência e de li-
berdade. O senhor, em seu pronunciamento, elevava 
seus aplausos ao povo do Rio Grande do Norte, e, re-
almente, eles são merecedores de todos os aplausos 
e de todo o reconhecimento, porque souberam reco-
nhecer o trabalho, a dignidade de quem já fez muito 
por sua terra, de quem orgulha nosso Estado com 
sua luta, aqui, no Senado. Eu fiquei muito honrada de 
estarmos lado a lado em mais uma campanha, tendo 
também nessa campanha, novamente, a companhia, 
a força, o respeito do povo do Rio Grande do Norte 
ao Senador Garibaldi Alves. Mas o que mais me en-
cantava na campanha era que, quando estávamos 
caminhando de porta em porta, de rua em rua, levan-
do nossas ideias, nossas propostas, sentíamos que a 
população do Rio Grande do Norte, com relação ao 
Governo do Estado, estava determinada a mudar. No 
Rio Grande do Norte, renascia uma esperança, o que 
me dá uma responsabilidade redobrada. Mas sempre 
eles se referiam ao fato de que eu não estaria sozinha 
neste embate, não estaria sozinha para este gran-
de desafio, que é exatamente fazer o Rio Grande do 
Norte acontecer. Eu teria o apoio, a experiência de V. 
Exª; teria, com certeza, os bons conselhos e também 
a experiência e o apoio do Senador Garibaldi, que, 
como o senhor, foi Prefeito da capital, foi Governador 
duas vezes e que engrandece nosso Estado com sua 
presença aqui, no Senado. Então, quero dizer que, em 
breve, deverei estar me despedindo desta Casa. Mas 
volto para o Estado muito mais revigorada e me sen-
tindo muito mais preparada para enfrentar os grandes 
desafios que teremos, para fazer com que nosso Estado 
saia da situação vexatória, que realmente nos deixa 
muito triste, com relação à educação – como sempre, 
lanterninha –, com relação à segurança, que está em 
situação cada vez mais grave, e com relação à saúde. 
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Mas vou preparada, disposta à luta, sabendo que con-
tarei sempre com a experiência e com a dignidade... 
Porque é muito bom poder caminhar por nosso Estado 
como caminhamos, olhar para o povo olho no olho e 
dizer: “Sempre que você me deu uma missão, nós a 
honramos, e as nossas mãos são limpas”. Era essa a 
sua mensagem, era a mensagem que nós levávamos 
de um líder que conduzia todo aquele trabalho como 
algo que realmente engrandecia e orgulhava os norte-
rio-grandenses. E a resposta veio nas urnas. O povo 
votou em quem quis, o povo escolheu pelo trabalho, 
o povo escolheu pela sua história, o povo escolheu 
realmente com a esperança de que nós vamos conti-
nuar um trabalho árduo, profícuo, ético, honesto, para 
fazer com que o nosso Rio Grande do Norte não seja 
grande apenas no nome, seja grande na cidadania, 
com o norte para o desenvolvimento. Parabéns pela 
sua eleição!

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obrigado, 
Senadora Rosalba.

Sr. Presidente, quem vê a Senadora Rosalba 
falar – viu, Senador Marco Maciel –, doce, tranquila, 
pensa que a campanha foi um mar de rosas. Essa 
mulher quase mata a mim e a Garibaldi! Um dínamo! 
Não parava. Não parava. Houve dia de visitarmos doze 
Municípios e ela querer ir para o décimo terceiro, para 
o décimo quarto. É ousada, é destemida, tem vontade 
de servir e é feita de energia. Por isso é que eu acho 
que ela vai dar certo.

Ela foi uma grande Senadora, ela foi uma grande 
candidata, ela vai ser uma grande governadora, porque 
ela tem equilíbrio – ela é equilibrada –, ela sabe dis-
tinguir o bom do ruim, ela não se compromete com a 
indecência, ela tem vontade de servir e já mostrou em 
muitas oportunidades e tem uma enorme energia.

Por essa razão, Rosalba, é que você foi a nossa 
comandante. Eram dois homens experimentados, dois 
ex-governadores, dois Senadores, como você, como 
V. Exª, e a comandante da campanha – não digo isto 
para agradar – era a Senadora Rosalba. Aonde ela 
chegava, provocava frisson.

Eu acredito em candidato, Senador Adelmir, que, 
quando chega, empolga. Candidato que chega e pas-
sa despercebido é candidato que você deve olhar com 
reserva, porque está fadado a perder a eleição. Ela, 
quando chegava, e chegava com Garibaldi e José 
Agripino, era o alvo das atenções. 

Então, ganhou bonitamente essa campanha. E, 
eu tenho certeza, vai contar muito comigo, Rosalba, 
vai contar com o Garibaldi. Vai contar com a experi-
ência que eu possa dar, com a energia que eu possa 
juntar no Congresso Nacional para ajudá-la a ser go-
vernadora. 

Vamos procurar ter uma relação civilizada e re-
publicana com o Governo Federal. Essa é a minha 
disposição. Agora, eu tenho certeza de que as suas 
qualidades pessoais vão levá-la a fazer um grande 
governo. E o nosso Estado está precisando recupe-
rar um tempo perdido. Está precisando recuperar um 
tempo perdido! E recuperar vários padrões. E tenho 
certeza de que V. Exª vai desempenhar com dignida-
de esse papel.

A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador, 
eu quero só aqui dizer, permita-me, que os primeiros 
meses vão ser muito difíceis. A equipe de transição 
está levantando os dados, e nós sabemos que vamos 
começar com o Estado numa crise financeira muito 
difícil. Mas eu tenho fé em Deus que, com determina-
ção, com coragem e com vontade, mesmo tendo que 
tomar medidas enérgicas, que podem ser até duras, 
mas necessárias, nós vamos conseguir colocar o nosso 
Rio Grande do Norte de novo no trilho do desenvolvi-
mento. E, quanto ao relacionamento com o Governo 
Federal, aqui já tive oportunidade de fazer um pro-
nunciamento e dizer, com muita propriedade, que na 
democracia vence quem tem mais voto. À Presidenta 
Dilma Rousseff eu desejo todo o sucesso, porque o 
sucesso dela é o sucesso do Brasil, é bom para to-
dos nós. O tratamento que eu desejo é um tratamento 
de justiça. Que seja justa, que tenha respeito ao Rio 
Grande do Norte, entenda que o potencial que temos 
não pode ser desperdiçado; que o trabalho dos norte-
rio-grandenses faz crescer o nosso Brasil, nas nossas 
frutas, no nosso sal, no nosso petróleo, agora, com a 
energia eólica, no turismo. Então, o que eu desejo é 
justiça, é respeito, porque a hora não é mais de cores 
partidárias, a hora é de abraçarmos a bandeira do nos-
so Estado, todos aqueles que foram eleitos, do meu 
Partido, da minha aliança, ou não. E eu tenho certeza 
de que a Presidente vai ter esse equilíbrio, esse dis-
cernimento de como agir como uma estadista, sabendo 
que a bandeira que ela abraça agora é a bandeira do 
Brasil, de todos os brasileiros. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senadora 
Rosalba, V. Exª disse com muita propriedade aquilo que 
este Plenário precisava ouvir, o País precisava ouvir, 
está nos ouvindo pela TV Senado, e o nosso Estado, 
que certamente pode estar nos ouvindo, precisava ou-
vir. Veja bem, V. Exª espera ter e vai precisar ter e terá 
todo o direito de ter um comportamento republicano por 
parte do Poder central. Está presente o Senador Rome-
ro Jucá, Líder do Governo, com quem inúmeras vezes 
discuti e pactuei a votação de matérias de interesse do 
governo. Ele aqui está e pode testemunhar esse fato. 
Na hora em que é preciso votar os fatos de interesse 
do País, vão poder continuar contando com o voto do 
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Senador José Agripino, com o meu voto, com o meu 
encaminhamento e com a minha argumentação. 

Na hora, portanto, em que o interesse do País 
estiver em jogo, o Senador José Agripino vai estar ao 
lado do Brasil, não vai fazer oposição ao Brasil. Agora, 
na hora em que a liberdade de imprensa estiver sen-
do ameaçada, a liberdade de expressão estiver sendo 
comprometida e os meios de comunicação não tiverem 
o direito de denunciar o malfeito ou de registrar o fato 
importante que o dia a dia do Brasil tem que registrar, 
a voz da oposição vai se manifestar. É claro que vai 
se manifestar.

Na hora em que for preciso dar uma opinião equi-
librada sobre como compatibilizar a proteção ao meio 
ambiente com o desenvolvimento sustentado do Brasil, 
a oposição precisará exibir a sua agenda de compro-
missos com o País. Na hora de exigir, evidentemente, 
Senador Adelmir Santana, o equilíbrio fiscal, não va-
mos permitir e nem será com a nossa conivência que 
o equilíbrio fiscal será obtido às custas de aumento 
de impostos. Vamos exigir é racionalidade no gasto 
público. Não se conseguirá, num País democrático e 
decente, ter equilíbrio de contas públicas com aumento 
de carga de impostos. Isso tira a competitividade do 
País. E cabe a nós fiscalizar, denunciar e votar contra. O 
equilíbrio fiscal tem que ser conseguido não às custas 
de aumento de impostos, às custas de racionalidade 
e qualidade de gasto público.

Temos a consciência absoluta, Senador Aldemir 
Santana – V. Exª é empresário – de que uma reforma 
tributária se impõe e tem que ser feita na largada do 
Governo. Eu não vou participar de outra eleição com 
os trâmites a que assisti nesta última eleição. Ou se 
faz a reforma política neste País ou a política vai ficar 
reservada para pessoas sem a devida qualificação e 
preparação. 

A reforma tributária se impõe, Senador Adelmir 
Santana, para dar competitividade a este País, para 
salvar os Municípios da falência – estão falidos –, para 
dar competitividade às empresas com a âncora cam-
bial, com o câmbio flutuante.

As importações são maciças, as exportações, 
cada vez menores. A diminuição da atividade industrial 
é um fato que está ocorrendo. Ou você oferece com-
petitividade à indústria brasileira, ou os empregos vão 
sumir, vão se transferir para a China, para a Índia, para 
os países exportadores. O câmbio corre contra nós 
neste momento. Nós temos que prover de infraestru-
tura este País para diminuir o custo Brasil e temos que 
dotar este País de uma reforma tributária que desonere 
a carga tributária daqueles que empregam e vendem 
para o mercado interno ou o mercado externo. Isso é 
o que eu penso de uma agenda de compromisso com 

o País: a educação, a saúde, os cursos profissionali-
zantes – e o Governo vai bem pelas escolas técnicas 
federais, que eu aplaudo –, o programa de saúde. 

A Emenda nº 29 tem que ser regulamentada. Isso 
tem que fazer parte de uma agenda de compromissos 
da oposição com o País, Senador Marco Maciel. E é 
isso que eu vou propor. Não votar contra o Governo. 
Não, nunca. Onde o Governo precisar do nosso voto 
para que o País avance terá o nosso voto. Agora, terá 
a nossa vigilância, a nossa fiscalização, em nome do 
compromisso com a sociedade brasileira.

Ouço com muito prazer o Senador Adelmir San-
tana e, em seguida, o Senador Romero Jucá.

O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senador 
José Agripino, ouvi atentamente a explanação de V. 
Exª quando faz uma retrospectiva da sua atuação 
como nosso Líder aqui, nesta Casa, e uma retrospec-
tiva do processo eleitoral do seu Estado. E vejo que a 
vitória no Rio Grande do Norte foi ampla, porque ela 
se baseou em candidaturas de homens e mulheres 
experientes, como bem relatou V. Exª, e o povo efe-
tivamente compreendeu o discurso não só de V. Exª, 
mas de seus companheiros, e lhes consagraram com 
o voto nas urnas. Eu aqui cheguei já sob a liderança 
de V. Exª e quero lhe dizer que aprendi muito e tive, na 
sua liderança, também um conselheiro. Muitas vezes, 
fui incentivado por V. Exª a externar alguns pontos de 
vista aqui nesta Casa. Quero lhe agradecer por isso 
e lhe dizer que, algumas vezes, também sentia o seu 
sentimento nacionalista, quando trazia aqui e nos 
orientava muitas vezes em acompanhar proposituras 
que não eram de iniciativa da oposição, mas do próprio 
Governo, porque eram proposituras que interessavam 
à Nação. Foi a oposição que fizemos nesses anos e 
haveremos de fazê-la com os olhos voltados para o 
bem-estar do País. Tivemos momentos difíceis quando 
aqui rejeitamos a CPMF, sob a batuta de V. Exª e de 
outras lideranças. Tive oportunidade, algumas vezes 
– V. Exª sabe das minhas relações com o Rio Grande 
do Norte, que são afetivas –, de ir àquele Estado, em 
algumas manifestações que faziam a V. Exª e a outros, 
e compreendia o prestígio que aquela população de-
monstrava a V. Exª, que possui uma história política 
longa, iniciada na capital do Rio Grande do Norte, Na-
tal, e que se estendeu naturalmente, quando exerceu 
o Governo do Estado, a todo o Rio Grande do Norte. 
Presenciei isso antes do processo eleitoral, muito an-
tes, e vi a sua liderança, a liderança de seus compa-
nheiros que formaram essa chapa vitoriosa. Quero 
me congratular com o pronunciamento de V. Exª e, ao 
mesmo tempo, dizer que a sua revelação hoje aqui é 
de continuidade de uma oposição com respeito, uma 
oposição propositiva e que tem por objetivo, natural-
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mente, o bem-estar da nossa população e do nosso 
povo como um todo. E a sua pregação, sobretudo sobre 
as reformas, tem sido a tônica de todos nós nesses 
últimos anos. É necessária. Mas reforma é uma coisa 
continuada. Não adianta nós pensarmos em fazer uma 
reforma da Previdência e que não tenhamos mais que 
fazê-la alguns anos depois. Isso é uma coisa perma-
nente. Reforma é um processo de evolução, e a mais 
urgente de todas elas V. Exª teceu considerações – é a 
reforma eleitoral. Não dá mais. Eu acho que exauriu o 
processo eleitoral no formato em que se encontra, das 
eleições proporcionais e das coligações. Enfim, uma 
série de coisas que certamente será objeto da discus-
são dessas reformas que haveremos de fazer e que 
têm que ser feitas, e de imediato. Não se pode deixar 
isso para o último ano ou o ano próximo da eleição. 
Temos que cuidar da reforma política urgentemente, da 
reforma tributária logo no primeiro ano do exercício da 
nova governança, porque, do contrário, não a faremos 
nunca. Então, quero me congratular com V. Exª pelas 
posições que externa aqui nesta tarde e com as quais 
tivemos oportunidade de conviver nesses últimos anos 
e confirmar que, efetivamente, essa tem sido a opo-
sição que fazemos aqui no Senado e no Congresso 
Nacional. Meus parabéns a V. Exª pela vitória e pela 
sua postura colocada hoje, já como um dos líderes de 
oposição ao futuro Governo.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador 
Ademir Santana, muito obrigado pela digressão que 
fez sobre minha pessoa, sobre minha atuação. Claro 
que, como somos amigos, eu debito muito do que V. Exª 
falou à nossa amizade. Mas V. Exª colocou um ponto 
que eu preciso até dar um certo relevo.

Algumas pessoas, Senador Romero, atribuem ao 
Democratas a feição de partido conservador. Curioso! 
É conservador quem luta contra aumento da carga de 
impostos, porque quer ver o País competitivo e mostra, 
na prática, esse seu pensamento, atuando e sendo 
fundamental para derrubar o mais injusto e antipáti-
co dos impostos que o Brasil jamais cobrou, que é a 
CPMF continuada? É conservador quem defende um 
Estado menor, que não conviva com o aparelhamento 
e muito menos com a ocupação das funções por filia-
ção partidária ou por ideologia? Que defende a com-
petência na ocupação das funções de Estado? Isso é 
ser conservador? Isso é o que queremos.

É conservador quem propõe, na largada do Go-
verno, uma reforma política, uma reforma tributária, 
uma reforma trabalhista, para que o País acompanhe 
o mundo de forma competitiva?

Eu me recuso a aceitar essa pecha de partido 
conservador. Eu tenho uma história – V. Exª falou quan-
do fui Prefeito de Natal, inventei o Orçamento Parti-

cipativo. Eu me reunia, nos bairros, às sextas-feiras, 
com as pessoas; ouvia as demandas, as pequenas 
demandas, e com recursos próprios da Prefeitura eu 
fazia a pequena grande obra.

Quem inventou o médico da família no Brasil, 
desculpem-me, mas fui eu. Mandei o meu Secretário 
de Saúde à Cuba, e ele trouxe a ideia de lá. E eu im-
plantei, há mais de 25 anos! O médico da família, an-
dando de bicicleta no bairro de Brasília Teimosa, em 
Natal, isso é ser conservador?

Cesteiro que faz um cesto faz um cento. As pes-
soas não mudam ao longo da vida. Elas são aquilo que 
elas são. E é isto que eu quero continuar sendo: um 
democrata com espírito público, com desejo de servir, 
procurando trabalhar para que este País seja melhor 
para os nossos filhos e os nossos netos. 

Se a Presidente eleita Dilma apresentar – e vai 
apresentar – proposições com boas intenções, vai 
contar com o nosso apoio, Senador Romero. Vai contar 
com o nosso apoio, sim. Agora, quando ela errar, ela 
vai me encontrar pela frente, vai ouvir a minha crítica, 
vai ouvir a minha contestação. Em benefício de quem? 
De mim? Não, em benefício do interesse coletivo, da 
sociedade brasileira, que exige uma Oposição que fale, 
que fale com argumento, mas que fale. 

Logo depois de fazer essas considerações, ouço, 
com muito prazer, meu dileto amigo Senador Romero 
Jucá, a quem parabenizo pela reeleição. 

O Sr. Romero Jucá (PMDB - RR) – Meu caro 
Senador José Agripino, quero, inicialmente, parabenizá-
lo pela eleição, pela campanha aguerrida. A campa-
nha do Rio Grande do Norte foi uma campanha que 
galvanizou o País todo. Todos nós a acompanhamos 
pelo embate que se visualizava bastante forte. E, sem 
dúvida nenhuma, V. Exª teve uma vitória importante. 
Eu gostaria de registrar, como foi dito aqui, e também 
concordar com a necessidade das reformas. Nós te-
mos que fazer a reforma política. Não se pode dispu-
tar eleições da forma como está se disputando neste 
País. O modelo está se exaurindo. Todos disseram 
isso aqui. Mas espero que a gente saia da retórica e 
possa, efetivamente, inclusive cobrar da Câmara dos 
Deputados um posicionamento. Porque muitos desses 
dispositivos da reforma política o Senado já aprovou. 
Já aprovamos o financiamento público de campanha, 
já aprovamos o fim das coligações, já aprovamos uma 
série de mecanismos que, infelizmente, estão para-
dos na Câmara dos Deputados. E, por fim, registrar 
– como disse também V. Exª e até citou meu nome no 
seu discurso – a forma como V. Exª exerce o seu pa-
pel aqui de Senador e de Líder da Oposição: de forma 
democrática, de forma respeitosa, de forma contributi-
va. Quero registrar que, da Oposição, temos recebido 
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grandes contribuições e a viabilização de votação de 
muitas matérias. Temos feito aqui acordos importantes, 
com a participação de V. Exª, para que o Brasil saia 
ganhando e, sem dúvida nenhuma, sempre encontrei 
em V. Exª e no partido Democratas a porta aberta para 
negociar as matérias, para melhorar os temas, enfim, 
para discutir, efetivamente, em cima do mérito. Quero 
aproveitar para registrar que, enquanto V. Exª esteve 
afastado esses dias, o Senador Antonio Carlos Júnior 
exerceu com maestria a Liderança do partido Democra-
tas, conduziu a Bancada, constituiu sua ação pautada 
na mesma forma que estou dizendo que V. Exª tem, da 
contribuição, da análise do momento, da contribuição 
dos fatos, enfim, da percepção e da perspectiva de um 
Brasil melhor. Então, quero registrar essa contribuição, 
registrar a forma importante como V. Exª se manifesta 
e como V. Exª se coloca para o Governo da Ministra 
Dilma, da Presidenta Dilma. Não sei se serei Líder do 
Governo. O quadro...

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM - RN) – Espero 
que o seja.

O Sr. Romero Jucá (PMDB - RR) – O quadro 
não está montado ainda no âmbito político, começa 
agora a ser delineado. Hoje já foram indicados os Mi-
nistros da área econômica, e outros Ministros serão 
indicados. Mas, com certeza, onde eu estiver, tenho 
certeza de que vou ajudar dentro desse espírito de V. 
Exª, o de contribuir e de não deixar de exercer o pa-
pel de oposição, de fiscalizar, de reclamar, de procu-
rar melhorar, de cobrar do Governo. Esse é o papel 
da Oposição, e é isso que nós esperamos. Mas, sem 
dúvida nenhuma, com tudo isso, quero registrar que 
o papel da Oposição tem sido contributivo, tem sido 
um papel construtivo, tem sido um papel salutar para a 
democracia do Brasil. E V. Exª tem exercido, com toda 
a plenitude, esse trabalho. Meus parabéns pela elei-
ção, pela postura aqui no Senado e pela forma como 
se coloca perante o próximo Governo. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador 
Romero Jucá, o depoimento que V. Exª presta é muito 
importante para a minha vida pública e é importante 
para o conhecimento daqueles que, no Rio Grande 
do Norte, tiveram ou procuraram fazer, da minha ação 
parlamentar, interpretação diferente da que acaba 
de colocar como Líder do Governo. Muitos durante a 
campanha – e claro que não foram ouvidos, porque 
não tiveram os votos que queriam ter – me colocavam 
como alguém que estava contra o Brasil, votando con-
tra o Brasil. E o depoimento de V. Exª, que é Líder do 
Governo, coloca por terra, dirime qualquer dúvida. 

As pessoas me ouvem no dia a dia, mas as pes-
soas não ouvem os nossos entendimentos, as reuniões 
de V. Exª com Arthur Virgílio, com José Agripino, com 

os Líderes partidários, quando são feitos os grandes 
entendimentos ou acordos em torno do interesse do 
País. Assiste os votos e os discursos, e V. Exª os reve-
la. Para mim é muito importante que o Brasil conheça 
a opinião de V. Exª sobre um Líder de Oposição que, 
a parte de ser Líder de Oposição, se orgulha de ser o 
seu amigo e o respeita como Parlamentar.

Ouço, com muito prazer agora, para finalizar, o 
Senador Garibaldi Alves Filho, que foi nosso compa-
nheiro de chapas e de lutas e que foi um grande ven-
cedor nessa eleição, com mais de um milhão de votos 
do nosso Estado do Rio Grande do Norte.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-
nador José Agripino eu estava a ouvir a palavra de V. 
Exª e pretendia até dar um depoimento mais longo, mais 
abrangente a respeito da nossa campanha vitoriosa no 
Rio Grande do Norte, com a eleição da Senadora Rosal-
ba e com a nossa eleição, a eleição de V. Exª e a minha 
eleição para o Senado da República. Mas, no curso do 
discurso de V. Exª, V. Exª foi realmente exaurindo, no 
seu depoimento, os vários aspectos que constituíram 
a nossa campanha. O que eu tenho a dizer é que foi 
uma campanha vitoriosa, sobretudo pela unidade, pela 
coesão e pela afinidade como nós nos apresentamos 
ao povo do Rio Grande do Norte. A nossa campanha 
foi vitoriosa sobretudo por uma certa coragem – que, 
no meu caso, eu nem pensei que tinha – de enfrentar 
incompreensões e de arrostar todas elas; incompreen-
sões vindas do meu próprio partido, o PMDB, que não 
queria entender a minha opção por votar na Senadora 
Rosalba e por estar ao lado de V. Exª. Diziam-me que 
eu estava tendo um comportamento incoerente, mas, 
na verdade, o que eu estava tendo era um comporta-
mento coerente, porque a nossa aliança não nasceu 
na eleição passada; a nossa aliança nasceu na elei-
ção de 2006, quando eu não obtive a vitória para o 
Governo do Estado, mas a Senadora Rosalba foi elei-
ta Senadora do Rio Grande do Norte. Eu quero dizer 
que fiquei muito feliz, claro, com a vitória obtida nas 
urnas em 3 de outubro. A Senadora Rosalba ganhou 
no primeiro turno e, agora, tenho certeza, conforme 
ela disse no seu pronunciamento, vai fazer um governo 
voltado para o bem-estar do povo potiguar, sobretudo 
em áreas sensíveis e críticas, como educação, saúde 
e segurança. Quanto à atuação de V. Exª, quanto aos 
elogios que foram feitos aqui a V. Exª, isso para mim 
não é uma novidade. V. Exª sabe que tem recebido elo-
gios da parte dos seus colegas aqui no Senado porque 
é merecedor, vem exercendo uma atuação criteriosa 
no Senado, uma oposição responsável, como disse V. 
Exª. Quero me congratular com o seu pronunciamento 
e dizer que o povo do Rio Grande do Norte fez justi-
ça à Senadora Rosalba e a V. Exª. E, graças a Deus, 
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apesar de uma campanha que me levou para um pa-
lanque e familiares meus, para outro palanque, como 
foi o caso do Deputado Henrique Eduardo Alves, não 
tivemos incompreensões maiores. O certo é que ga-
nhamos, porque valeu a força de uma grande causa 
em favor do Rio Grande do Norte. Vamos nos unir aqui, 
isso sim, para promover as reformas que precisam ser 
realizadas neste País. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador 
Garibaldi, V. Exª teve mais de um milhão de votos no 
Estado e os merece todos. Com essa sua voz mansa 
– eu já o conheço melhor, porque passamos a convi-
ver desde 2006 com muito mais frequência –, sei que 
V. Exª é um homem diligente, atencioso, dedicado à 
causa publica, honesto e tem espírito público. Por essa 
razão, V. Exª, que foi um grande companheiro de cam-
panha, foi um vencedor com os votos que teve. V. Exª 
foi mais votado do que eu, e com méritos. Teve méri-
tos e tem méritos.

Agora, precisamos somar os nossos méritos para 
trabalhar ao lado de Rosalba pelo nosso Rio Grande 
do Norte. É hora de dar o toque de reunir, cada qual 
com os seus trunfos, com a sua capacidade de servir, 
e de ajudar a Rosa, a nossa Rosa, a Governadora elei-
ta, que tem tudo para fazer um grande Governo. Ela 
precisa muito de nós dois, e vamos nos somar para 
ajudar o nosso Rio Grande do Norte.

Senador Sarney, eu estava com saudade de 
Cláudia Lyra, que está aqui de cabelo pintado de pre-
to; deixou de ser loura.

Nesses quatro meses, já não é mais loura, Cláu-
dia.

Estava com saudade desse amicíssimo Mão 
Santa, amicíssimo, do peito, brasileiro de respeito, de 
compromisso, homem de palavra. Pode ter mil defei-
tos, mas é homem de palavra, de compromisso. Isso 
é o que eu digo no Brasil inteiro quando falo em Mão 
Santa. 

Estava com saudade de vocês e saudade do 
meu Presidente Sarney – menos, porque visitei-o no 
hospital. Graças a Deus, eu o estou vendo recupera-
do, pronto para a luta, para a luta que iniciamos; mais 
uma luta daqui para frente.

Senador Sarney, meu Presidente Sarney, eu es-
perava fazer um mero relato do que foi a campanha 
eleitoral no Rio Grande do Norte. Terminei, pela bon-
dade dos apartes que recebi - apartes importantes, 
que registro para minha vida pública -, fazendo uma 
profissão de fé do que entendo que seja a vida pública 
voltada para a oposição. E me antecipei, ou me adiantei 
sobre o que pretendo propor a partir de 1º de fevereiro, 
com a posse dos novos eleitos nesta Casa e na outra 
Casa do Congresso, na Câmara dos Deputados.

A Oposição precisa elaborar, republicanamente, 
um elenco de providências, uma agenda de compro-
missos com o País, compromissos com o cidadão, no 
campo da educação, da saúde, da geração de emprego, 
dos impostos, do meio ambiente, de todos os fatos que 
interferem sobre o dia a dia das pessoas, para que nós, 
como Oposição, possamos apresentar essa agenda 
de compromissos com o País ao Brasil, e para que o 
Governo possa se manifestar sobre ela. A partir daí, 
nós vamos pautar o nosso comportamento e as nos-
sas relações Governo e Oposição. Na medida em que 
a gente estabeleça o diálogo, Senador Marco Maciel - 
um diálogo maduro, com espírito público, voltado para 
o interesse do cidadão e transparente, claro -, a partir 
daí, pode-se estabelecer a coincidência de pontos de 
vista ou os embates. Isso é da democracia. E quero 
dizer que, como integrante de um partido de oposição, 
o Democratas, farei isso por dever de compromisso 
com o meu País a partir de 1º de fevereiro.

De resto, quero agradecer à Presidência pela 
tolerância do tempo e manifestar a minha enorme ale-
gria por esta minha volta a esta Casa do Congresso 
Nacional.

Muito obrigado!

Durante o discurso do Sr. José Agripino, 
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 904, DE 2010

Requeiro, nos termos do artigo 74, II do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a criação de uma 
Comissão Externa, composta de 3 (três) senadores, 
destinada a acompanhar possíveis irregularidades na 
constituição do Comitê Organizador local da Copa do 
Mundo de 2014 no Brasil.

Justificação

A presente iniciativa pretende impedir que possí-
veis irregularidades sejam praticadas, conforme suspei-
ção levantada no Parecer do Procurador Regional da 
Junta Comercial do Rio de Janeiro, Gustavo Borba, bem 
como apurar quaisquer iniciativas que possam trazer 
prejuízos ao povo brasileiro, em decorrência de uma 
constituição tendenciosa do Comitê Organizador da 
Copa do Mundo de 2014. – Senador Magno Malta.  

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 905, DE 2010-SF

Requeiro, nos termos regimentais, inserção em 
ata de voto de pesar e apresentação de condolências 
à família pelo falecimento do escritor cearense Moa-
cir Costa Lopes, ocorrido neste último domingo, em 
Fortaleza.

Justificação

Nascido em Quixadá, Ceará, em 11 de junho 
de 1927, Moacir Costa Lopes ficou órfão de pai aos 2 
anos de idade e de mãe aos 11 anos. Foi morar com 
um tio, do qual sofria constantes maus tratos, razão 
pela qual resolve fugir em 1942, seguindo para Ma-
ranguape. Passa a morar numa estalagem, onde fazia 
poesias e escrevia cartas por encomenda para mer-
cadores em trânsito.

Localizado pelo tio em dezembro de 1942, retorna 
a Fortaleza, onde ingressa na Escola de Aprendizes 
Marinheiros do Ceará. Serviu à Marinha Brasileira na 
Segunda Guerra Mundial. Ainda na Marinha, em 1949, 
a bordo do contratorpedeiro Baependi, onde trabalha-
va na secretaria como datilógrafo, escreveu o romance 
“Maria de cada Porto”, que veio a ser lançado em de-
zembro de 1959, obtendo os prêmios “Coelho Neto” , 
da Academia Brasileira de Letras e “Fábio Prado”, da 
União Brasileira de Escritores.

No Rio de Janeiro, foi colaborador do jornal Hu-
maitá, da Associação dos Marinheiros, com poemas 
e crônicas. Em 1949, este jornal foi embargado defini-
tivamente e fechado em 1964. Mesmo sendo os mari-
nheiros proibidos de estudar, por ordem do Ministro da 
Marinha, estudou música no Liceu de Artes e Ofícios, 
por pretender ser também violinista. Deu baixa na Ma-
rinha de Guerra em novembro de 1950, por conclusão 
do tempo de serviço.

Foi colaborador da Enciclopédia Delta Larousse, 
sob a direção de Antônio Houaiss. Também deu aula 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e 
na Faculdade Hélio Alonso, nas áreas de Comunicação 
Social, Jornalismo e Relações Públicas. Em 1969, fun-
da a Editora Cátedra, cujas publicações predominam 
de autores estreantes.

Autor de várias obras literárias, tornou-se refe-
rência para teses de mestrado e doutorado no Brasil 
e nos Estados Unidos. Foi convidado a participar de 
diversos congressos, simpósios e conferências sobre 
literatura e também como jurado de concursos literá-
rios, inclusive do “V Cine Ceará – Festival Nacional de 
Cinema e Vídeo”, em 1995.

Publica outras obras. Em 1961, “Chão de Míni-
mos Amantes”, “Cais, Saudade em Pedra”, em 1962. 
“A Ostra e o Vento”, em 1964. “Belona, Latitude Noi-
te”, em 1968. Todas elas com grande repercussão no 
Brasil e no exterior.

Entre seus romances de destaque, “A Ostra e 
o Vento”, desde o surgimento despertou grande inte-
resse em vários cineastas brasileiros e estrangeiros. 
Foi adaptado para o cinema, em 1997, sob o mesmo 
título, com o roteiro e direção de Walter Lima Júnior. No 
ano de 2000, lança seu romance: “O Almirante Negro 
(Revolta da Chibata – A Vingança)”. E mais recente-
mente, trabalhava no seu décimo segundo romance, 
que iria integrar o rol de vinte e um livros já editados, 
incluindo ensaios e literatura infantil.

Embora, não tenha concluído seus estudos regu-
lares, por opção própria, para se dedicar inteiramente à 
literatura, isso não o impediu de ser autor do seu pró-
prio método de criação literária, que resultou no livro 
de ensaio/didático: “Guia Prático de Criação Literária, 
editado em 2001, pela Quartet Editora.

Portanto, é com grande pesar que faço esta justa 
homenagem a este grande escritor cearense, Moacir 
Costa Lopes, cujo extraordinário legado cultural e lite-
rário nos presenteou. – Senador Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

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

ORDEM DO DIA
Peço aos eminentes Líderes José Agripino, Os-

mar Dias e Romero Jucá a atenção para... Eu recebi 
uma comunicação de que há acordo entre as Lide-
ranças para uma pauta de votação de hoje, composta 
de quatro medidas provisórias, Projeto de Resolução 
nº 64, Rio Grande do Norte, Embaixadores do Benim, 
da República Togolesa, do Belize, das Bahamas, do 
México e da República Tcheca, e CVM.

Eu consulto se...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão 

do orador.) – Exatamente, Sr. Presidente! Nós estamos 
solicitando a todos os Líderes o entendimento para que 
nós possamos votar as medidas provisórias.

Há o empréstimo que foi aprovado hoje na CAE 
– Comissão de Assuntos Econômicos – para o Estado 
do Rio Grande do Norte, que queremos votar também. 
Uma vez que se trataria primeiro de votações simbó-
licas, por último votaríamos os Embaixadores com as 
votações nominais, Sr. Presidente.

139ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 52307 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos proceder à votação se os Líderes estão de 
acordo.

Item 2:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 11, DE 2010 

(Proveniente da Medida Provisória nº 497, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 11, de 2010, que dispõe 
sobre medidas tributárias referentes à reali-
zação no Brasil da Copa das Confederações 
Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014; pro-
move desoneração tributária de subvenções 
governamentais destinadas ao fomento das 
atividades de pesquisa tecnológica e desen-
volvimento de inovação tecnológica nas em-
presas; altera as Leis nºs 11.774, de 17 de 
setembro de 2008, 10.182, de 12 de fevereiro 
de 2001, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
7.713, de 22 de dezembro de 1988, 9.959, de 
27 de janeiro de 2000, 10.887, de 18 de junho 
de 2004, 12.058, de 13 de outubro de 2009, 
10.865, de 30 de abril de 2004, 10.931, de 2 
de agosto de 2004, 12.024, de 27 de agosto 
de 2009, 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
10.996, de 15 de dezembro de 2004, 11.977, 
de 7 de julho de 2009, 12.249, de 11 de junho 
de 2010, os Decretos-Leis nºs 37, de 18 de no-
vembro de 1966, 1.455, de 7 de abril de 1976; 
e revoga dispositivos das Leis nºs 11.196, de 
21 de novembro de 2005, 8.630, de 25 de fe-
vereiro de 1993, 9.718, de 27 de novembro de 
1998, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003; 
e dá outras providências (proveniente da Me-
dida Provisória nº 497, de 2010).

O Senador Marcelo Crivella é o Relator.
S. Exª não está presente, mas encaminhou à 

Mesa o relatório. O parecer preliminar é pelo atendi-
mento dos pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência e pela adequação financeira e orçamentária 
da medida provisória nos termos do art. 8º da Resolu-
ção nº 1, de 2002.

É o seguinte o parecer:

PARECER No 1.505, de 2010-PLEN

De Plenário, sobre o Projeto de Lei 
de Conversão no 11, de 2010, proveniente 
da Medida Provisória no 497, de 27 de ju-
lho de 2010, o qual dispõe sobre medidas 
tributárias referentes à realização no Bra-

sil da Copa das Confederações Fila 2013 
e da Copa do Mundo FIFA 2014; promove 
desoneração tributária de subvenções go-
vernamentais destinadas ao fomento das 
atividades de pesquisa tecnológica e de-
senvolvimento de inovação tecnológica nas 
empresas; altera as Leis nos 11.774, de 17 de 
setembro de 2008, 10.182, de 12 de fevereiro 
de 2001, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
7.713, de 22 de dezembro de 1988, 9.959, de 
27 de janeiro de 2000, 10.887 de 18 de junho 
de 2004, 12.058, de 13 de outubro de 2009, 
10.865, de 30 de abril de 2004, 10.931, de 2 
de agosto de 2004, 12.024, de 27 de agosto 
de 2009, 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
10.996, de 15 de dezembro de 2004, 11.977, 
de 7 de julho de 2009, 12.249, de 11 de ju-
nho de 2010, os Decretos-Leis nos 37, de 18 
de novembro de 1966, 1.455, de 7 de abril 
de 1976; e revoga dispositivos das Leis nos 
11.196, de 21 de novembro de 2005, 8.630, 
de 25 de fevereiro de 1993, 9.718, de 27 de 
novembro de 1998, e 10.833, de 29 de dezem-
bro de 2003; e dá outras providências.

Relator-Revisor: Senador Marcelo Crivella

I – Relatório 

O Projeto de Lei de Conversão (PLV) no 11, de 
2010, ora em análise, deriva da aprovação com emen-
das da Medida Provisória (MPV) no 497, editada pelo 
Presidente da República em 27 de julho de 2010, cuja 
ementa original explicava: promove desoneração tri-
butária de subvenções governamentais destinadas ao 
fomento das atividades de pesquisa tecnológica e de-
senvolvimento de inovação tecnológica nas empresas, 
institui o Regime Especial de Tribulação para constru-
ção, ampliação, reforma ou modernização de estádios 
de futebol – RECOM, e dá outras providências.

A nova ementa dada ao PLV, na sua primeira 
parte, menciona as medidas tributárias referentes à 
realização da Copa das Confederações e da Copa do 
Mundo, em vez da anterior referência ao RECOM – cuja 
sigla foi alterada pelo PLV para RECOPA -, medidas 
estas destinadas a estimular a realização de obras para 
esses eventos da FIFA (arts. 2o a 29 e 62). Na segunda 
parte, a ementa deixa explicita apenas a desoneração 
tributária de subvenções ao fomento de pesquisa tec-
nológica e de inovação tecnológica nas empresas (art. 
30). As outras providências contidas no PLV referem-se 
a diversos temas, a seguir discriminados:

1) instituição do Drawback Integrado Isenção e Alíquo-
ta-Zero e alteração do art. 17 da Lei no 11.774, 
de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre 
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a fungibilidade de produtos adquiridos nos re-
gimes aduaneiros suspensivos, permitindo que 
o Poder Executivo regulamente a matéria (arts. 
31 a 33);

2) definição em lei das normas de alfandegamento de 
locais e recintos aduaneiros, aplicáveis inclusive 
àqueles já alfandegados (arts. 34 a 39);

3) permissão para que o Analista-Tributário, sob su-
pervisão, do Auditor-Fiscal da Receita Federal do 
Brasil, possa auxiliar este nas atividades aduanei-
ras inerentes à conferência aduaneira; eliminação 
da vistoria aduaneira e seus laudos, a cargo da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), 
no caso de extravio de mercadoria importada; 
extensão do instituto da denúncia espontânea às 
multas impostas no Regime Aduaneiro Especial 
de Entreposto Industrial sob Controle Informati-
zado (RECOF), de modo a incentivar a adesão 
ao regime (art. 40);

4) competência ao Ministro da Fazenda para dar des-
tinação a mercadorias abandonadas; facilitação 
da expedição pelos Departamentos de Trânsi-
to de novo Certificado de Registro de Veículo 
(CRV) para os veículos apreendidos e licitados 
pelo Fisco; extinção da modalidade “leilão” de 
mercadorias apreendidas, substituída pela mais 
genérica “licitação” (art. 41 e art. 64, II);

5) aumento, de forma escalonada, do Imposto de Im-
portação  (II) incidente na importação de auto-
peças (art. 42);

6) uniformização de procedimentos para o Fisco enviar 
ao Ministério Público a representação fiscal para 
fins penais nos crimes contra a ordem tributária, 
previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 
de dezembro de 1990 (art. 43);

7) alteração da forma de tributação sobre os rendi-
mentos recebidos acumuladamente relativos a 
trabalho, aposentadoria, pensão, transferência 
para a reserva remunerada ou reforma, pagos 
pela Previdência Social (art. 44);

8) atualização do conceito de operações day trade 
para fins tributários, por meio de alteração do 
art. 8o da Lei no 9.959, de 27 de janeiro de 2000 
(art. 45);

9) instituição de normas relativas à fiscalização e ar-
recadação da  contribuição para a previdência 
do servidor público (arts. 46 a 49);

10) exclusão de todos os tipos de couros e peles do rol 
dos subprodutos com direito à apuração de cré-
dito presumido da Contribuição para o Programa 
de Integração Social e Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) 
e da Contribuição para Financiamento da Segu-

ridade Social (COFINS) na aquisição de animais 
bovinos para a industrialização (art. 50);

11) redução a zero das alíquotas da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre 
a receita auferida com a venda de serviços de 
transporte ferroviário em sistema de trens de alta 
velocidade TAV (art. 51);

12) extensão de prazo e aumento de limite do Regime 
Tributário Especial (RET) do Programa Minha 
Casa Minha Vida (arts. 52 e 53);

13) extensão para a cadeia de produção das carnes 
suína e de aves do modelo de incidência da Con-
tribuição para o PIS/PASEP e da Cofins que evita 
o acúmulo de créditos pelos frigoríficos exporta-
dores (arts. 54 a 57);

14) compensação fiscal às emissoras de rádios e te-
levisão pela veiculação de propaganda eleitoral 
gratuita (art. 58);

15) correção de distorção no regime não cumulativo 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
relativamente à venda de mercadorias a empre-
sas estabelecidas nas Áreas de Livre Comércio 
(art. 59);

16) definição de que é a renda vigente na data da so-
licitação do benefício um dos critérios de esco-
lha dos beneficiários do Programa Minha Casa 
Minha Vida (art. 60);

17) concessão do benefício de não computar como 
receita da empresa para fins tributários o valor 
equivalente à redução de multas e juros obtido 
no parcelamento de débitos com autarquias e 
fundações públicas previsto na Lei no 12.249, de 
11 de junho de 2010 (art. 61);

18) revogação de incentivo fiscal, previsto para vigorar 
ate 31 de dezembro de 2013, que concede crédito 
do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte sobre 
pagamentos ao exterior de royalties em contratos 
de transferência de tecnologia (art. 64, I).

Acompanhou a MPV no 497, de 2010, a Expo-
sição de Motivos EMI no 111/MF/MP/MEMCT/MDIC/
MT, bastante didática, que explica uma a uma as me-
didas propostas (exceto as dos temas 13 a 18 acima), 
a relevância e urgência de sua edição, bem como as 
previsões de renúncia de receita e medidas compensa-
tórias adotadas em cumprimento à Lei Complementar 
(LCP) no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Respon-
sabilidade Fiscal).

As medidas citadas nos itens 13 a 17 foram obje-
to de emendas na Câmara dos Deputados. Acolhendo 
proposta do relator, Deputado Arlindo Chinaglia, o Ple-
nário suprimiu do PLV, por inobservância do requisito 
de urgência, os arts. 22 e 31 da MPV no 497, de 2010, 
que alteravam a incidência da Contribuição para PIS/
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Pasep e da Cofins na aquisição por  comercial ataca-
dista de produtos de pessoa jurídica interdependente. 
O início da eficácia do suprimido art. 22 fora posterga-
do de 1o/11/2010 para 1o/2/2010 pelo art. 2o da MPV 
no 510, de 28 de outubro de 2010.

II – Analise

Admissibilidade, Constitucionalidade, Juridicidade, 
Técnica Legislativa

Como se verá a seguir na análise individualizada 
das medidas, a urgência e a relevância para a proposi-
tura da MPV nos parecem bem explicadas pela EMI no 
111/MF/MP/ME/MCT/MDIC/MT, em relação às princi-
pais medidas adotadas, sobretudo as que repercutem 
na arrecadação fiscal, não havendo nenhum empecilho 
à sua admissibilidade.

No que diz respeito à constitucionalidade, o art. 24 
da Constituição Federal (CF) estabelece que a União 
é competente para legislar sobre Direito Tributário em 
relação a tributos de sua alçada. O Imposto de Impor-
tação (II), o Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI), o Imposto de Renda (IR), a Contribuição para 
o PIS/Pasep e a Cofins são alguns desses tributos 
(arts. 153, I, III e IV, 195, I, b e c, e 239, todos da CF). 
A edição da MPV no 497, de 2010, tem fundamento 
no art. 62 da CF, que garante essa prerrogativa ao 
Presidente da República, desde que a matéria nela 
contida não incorra nas vedações dos §§ 1o a 3o do 
mesmo artigo.

Ressalte-se que a redução do benefício na im-
portação de autopeças (art. 10 da MPV e 42 do PLV) 
não fere o § 2o do art. 62 da CF, uma vez que a ma-
joração da tributação sobre essas mercadorias, feita 
por meio de redução de beneficio existente, se dará 
sobre o II, uma das exceções mencionadas no próprio 
dispositivo constitucional.

Quanto à juridicidade, não há empecilhos à sua 
propositura, uma vez que as medidas propostas cons-
tituem inovação à legislação, em consonância com o 
ordenamento jurídico brasileiro, em especial, com o Có-
digo Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro 
de 1966). O mesmo se diga em relação às alterações 
introduzidas na Câmara dos Deputados, por meio do 
Projeto de Lei de Conversão no 11, de 2010.

No que tange à técnica legislativa, embora a me-
dida provisória trate de assuntos diversos, em nosso 
entendimento, todos podem ser enquadrados como 
medidas de cunho tributário ou de administração tri-
butária. Merece correção apenas a redação proposta 
pelo art. 19 da MPV (art. 41 do PLV) ao § 2o ab ini-
tio do art. 30 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril 
de 1976. Feito esse ajuste, considera-se que a MPV 

obedece aos preceitos da LCP no 95, de 26 de feve-
reiro de 1998.

Adequação Orçamentária e Financeira

Quanto à adequação financeira e orçamentária, 
a EMI 111/MF/MP/ME/MCT/MDIC/MT garante que, em 
relação ao restante do ano de 2010 e para os seguin-
tes, a renúncia fiscal, estimada em R$122,94 milhões 
para 2010, em R$266,12 milhões para 2011, e em 
R$336,26 milhões para 2012, será compensada com o 
aumento da arrecadação decorrente da diminuição do 
redutor das alíquotas do Imposto de Importação para 
peças automotivas, previstos no art. 10, que, segundo 
revela, terá impacto positivo nas contas públicas de 
R$132,35 milhões, para o restante do ano de 2010, e 
de R$756,31 milhões, para o ano de 2011. Para 2011 
e anos seguintes, a renúncia fiscal será considerada 
na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual, 
de forma a não afetar as metas de resultados fiscais, 
previstos no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias.

Logo, somos pela admissibilidade da MPV n° 
497, de 2010, porque atendidos os pressupostos de 
relevância e urgência, e adequação orçamentária e 
financeira.

Mérito

O Capítulo I do PLV n° 11, de 2010, refere-se a 
uma série de medidas tributárias relativas a realização 
da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do 
Mundo FIFA 2014 no Brasil. Foram incorporados ao 
PLV todos os dispositivos do Projeto de Lei da Câ-
mara dos Deputados n° 7.422, de 2010, enviado pelo 
Poder Executivo em cumprimento às Garantias n°s 3, 
4 e 7 prestadas a Fifa como condição inicial à candi-
datura do País.

O art. 2º do PLV define os principais termos e 
organizações usados no Capítulo, sobretudo no que 
concerne a beneficiários e eventos.

Os arts. 3° concede ampla gama de isenções e 
benefícios às importações de insumos destinados à 
realização dos eventos definidos no art. 2°. Vale des-
tacar que somente será isenta a importação de bens 
duráveis de valor igual ou inferior a cinco mil reais. Para 
valores superiores, é necessária a doção a entidades 
beneficentes ou a órgãos governamentais após o en-
cerramento dos eventos.

Já os arts. 4° e 5° especificam a aplicação do 
Regime Aduanero de Admissão Temporária aos bens 
e equipamentos duráveis necessários aos eventos, e 
o art. 6º autoriza a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil a editar atos normativos específicos relativos 
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ao tratamento tributário aplicável às bagagens dos 
participantes.

Os artigos seguintes (arts. 7° a 9°) concedem am-
plas isenções a diversas pessoas jurídicas no tocante 
a impostos federais, nomeadamente a FIFA, suas Sub-
sidiárias no Brasil e suas Prestadoras de Serviços.

Na sequência, os arts. 10 e 11 tratam da con-
cessão de isenções a pessoas físicas, não residentes 
no Brasil, contratadas das organizações já descritas 
e ligadas aos eventos da FIFA, bem como a voluntá-
rios, relativamente aos benefícios indiretos e ao res-
sarcimento de despesas que receberem, até o valor 
de cinco salários mínimos por mês.

O PLV concede também isenção de IOF em con-
tratos de câmbio, para as pessoas físicas, não residen-
tes, empregadas ou contratadas para a organização 
ou a realização dos eventos (art. 12).

Os arts. 13 a 15 tratam da desoneração de tri-
butos indiretos (IPI e Contribuição para o PIS/Pasep 
e Cofins) nas aquisições realizadas no mercado in-
terno pela FIFA, por suas Subsidiárias e pela Emis-
sora Fonte da FIFA diretamente do estabelecimento 
industrial fabricante, o que será feito pela suspensão 
do tributo e posterior conversão em isenção, depois 
de comprovada a sua utilização nas finalidades pre-
vistas na lei.

O art. 16 estabelece a aplicação do regime cumu-
lativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, 
para as Subsidiárias FIFA e para a Emissora Fonte da 
FIFA, por lhes ser mais favorável.

O art. 17 institui o já mencionado Regime Especial 
de Tributação para Construção, Ampliação, Reforma 
ou Modernização de Estádios de Futebol (RECOPA), 
que beneficiará a pessoa jurídica que tenha projeto 
aprovado para construção, ampliação, reforma ou 
modernização dos estádios de futebol com utilização 
prevista nas partidas oficiais da Copa das Confedera-
ções FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, nos 
termos do Convênio ICMS n° 108, de 26 de setembro 
de 2008.

O incentivo consiste na suspensão da exigência 
de diversos tributos federais, na aquisição no merca-
do interno ou na importação de máquinas, aparelhos, 
instrumentos e equipamentos, novos, e de materiais de 
construção para utilização ou incorporação no estádio 
de futebol, bem como de serviços, quando efetuados 
por pessoa jurídica beneficiária do Recopa para as fi-
nalidades mencionadas no parágrafo anterior.

Na aquisição no mercado interno, é suspensa 
a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins sobre a receita da pessoa jurídica vendedora 
e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

incidente na saída do estabelecimento industrial ou 
equiparado.

Na importação, os benefícios se dão no âmbi-
to da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, da 
Contribuição para a Seguridade Social devida pelo Im-
portador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior 
(COFINS-Importação), e do II.

Essa suspensão, no caso das compras e impor-
tações de bens e equipamentos, se converte em alí-
quota zero após a devida comprovação à autoridade 
fiscal de que os bens e materiais foram efetivamente 
usados para as finalidades previstas na lei.

O art. 22 fixa para a FIFA a obrigação de apresen-
tar relação (que deverá ser atualizada trimestralmente) 
com os eventos, pessoas físicas e jurídicas passíveis 
de usar os benefícios concedidos na nova lei.

A FIFA e as outras beneficiárias terão ainda o 
ônus de demonstrar, por meio de documentação idô-
nea, que as operações estão efetivamente vinculadas 
aos eventos que se quer fomentar pela lei (art. 23).

Como cautela necessária, os arts. 24 e 25 dis-
põem sobre o procedimento necessário no caso de 
recolhimentos indevidos ou feitos em desacordo com 
a lei.

O art. 26 estabelece a obrigação de a União 
compensar o Fundo do Regime Geral de Previdência 
Social pelas desonerações promovidas com as isen-
ções dadas pelo presente projeto de lei.

Como medida necessária e de grande importân-
cia, o art. 29,  incluído por sugestão do Deputado Chi-
naglia, determina ao Poder Executivo a apresentação 
de relatório de prestação de contas ao Congresso Na-
cional, relativas a Copa das Confederações e à Copa 
do Mundo a serem realizadas no Brasil.

Por último, como se trata de medida de incenti-
vo aos megaeventos esportivos que se realizarão no 
Brasil, no art. 62, o projeto acertadamente limita os 
benefícios fiscais (exceto os da Seção IV do Capítulo 
I, que contém o Recopa) ao período entre 1o de janeiro 
de 2011 e 31 de dezembro de 2015.

Evidentemente, no momento em que o País se 
prepara para realizar a Copa das Confederações de 
2013 e a Copa do Mundo de 2014, a urgência e a re-
levância de se instituir isenções em prol das empresas 
envolvidas com o evento e um regime especial de tri-
butação para fomentar a construção e a reforma dos 
estádios da Copa do Mundo se justifica pelo interesse 
do Governo Federal em incentivar o imediato início e o 
término das obras dentro do prazo estipulado, sobretu-
do se consideradas as precauções que permeiam os 
diversos dispositivos que tratam da matéria.

A matéria seguinte de que trata o PLV no 11, de 
2010, é a desoneração das subvenções governamentais 
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sobre as quais dispõem o art. 19 da Lei no 10.973, de 
2 de dezembro de 2004, e o art. 21 da Lei no 11.196, 
de 21 de novembro de 2005. Até a edição da MPV no 
497, de 2010, as subvenções destinadas a custeio ou 
operação eram tributadas. De acordo com o art. 30 
do PLV, essas subvenções, destinadas a fomentar as 
atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimen-
to de inovação tecnológica nas empresas, não mais 
serão computadas para fins de determinação da base 
de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Ju-
rídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins, desde que sejam atendidos os requisitos 
estabelecidos na legislação específica e tenham sido 
realizadas as contrapartidas assumidas pela empre-
sa beneficiária.

Coerentemente com os propósitos da subvenção, 
os §§ 1o e 2o do mesmo artigo proíbem a contabiliza-
ção do uso desses recursos como despesas ou custos 
para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ 
e da CSLL, sendo expresso que o uso do benefício 
tampouco dará direito à apuração de créditos da Con-
tribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.

Em contrapartida a desoneração das subvenções 
governamentais as atividades de pesquisa e desenvol-
vimento de inovação tecnológica nas empresas, o PLV 
revoga incentivo fiscal correlato, previsto para vigorar 
ate 31 de dezembro de 2013, que concede crédito do 
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre pagamentos 
ao exterior de royalties em contratos de transferência 
de tecnologia (art. 64, I).

Como já especificado, o art. 31 do PLV tem por 
objetivo a instituição do Drawback Integrado Isenção 
e Alíquota-Zero, que aperfeiçoa o Regime Aduaneiro 
de Drawback na modalidade Isenção para estender 
o benefício aos insumos adquiridos no mercado inter-
no. Repete-se o bem -sucedido aprimoramento reali-
zado na modalidade “suspensão” pelo art. 12 da Lei 
no 11.945, de 4 de junho de 2009, denominado Dra-
wback Integrado. O art. 32 altera o art. 17 da Lei no 
11.774, de 2008, que dispõe sobre a fungibilidade de 
produtos adquiridos nos regimes aduaneiros suspen-
sivos, para permitir a regulamentação da matéria pelo 
Poder Executivo.

Tais medidas, na prática, constituem incentivos 
às empresas para a aquisição no mercado interno e na 
importação, de forma combinada ou não, de mercadoria 
equivalente a empregada ou consumida na industriali-
zação de produto exportado, que poderá ser feita com 
suspensão do Imposto de Importação e alíquota zero 
do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, 
da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da 
Cofins-Importação, quando a mercadoria, ou equiva-

lente, for empregada ou consumida na industrializa-
ção ou elaboração de produto cuja destinação gere 
receita imune. Assim, o beneficiário poderá optar pela 
importação ou pela aquisição no mercado interno de 
mercadoria equivalente, de forma combinada ou não, 
considerada a quantidade total adquirida ou importada 
com pagamento de tributos, o que lhe garantirá grande 
flexibilidade de operação.

Nos arts. 34 a 39, foram definidas em lei normas 
de alfandegamento. Alfandegar é habilitar locais e recin-
tos (terminais portuários e aeroportuários, portos secos, 
lojas francas etc.) a realizar despachos aduaneiros de 
importação e exportação de mercadorias. Segundo a 
EMI no 111/MF/MP/ME/MCT/MDIC/MT, as alterações 
propostas tem por objetivo atender os seguintes com-
promissos internacionais assumidos pelo Brasil:

a) o International Ship and Port Facility 
Security Code (ISPS Code);

b) as exigências da Organização Mundial 
de Aduanas constantes dos documentos inti-
tulados WCO SAFE Framework of Standards 
e Customs in the 21st Century, os quais tem 
como pressupostos quatro elementos fun-
damentais (transmissão antecipada de infor-
mações por via eletrônica; gerenciamento de 
riscos – critérios de determinação de análise 
de risco e seleção fiscal; e inspeção de con-
têineres e cargas utilizando equipamentos de 
inspeção não-invasiva), dos quais decorrem 
as diversas recomendações;

c) a mencionada Garantia no 7 prestada 
a FlFA, para fins de realização da Copa das 
Confederações de 2013 e da Copa do Mun-
do de 2014 no Brasil, tanto no que tange a 
segurança como à celeridade no despacho 
aduaneiro.

Segundo explica a Exposição de Motivos, os pa-
drões internacionais mencionados nas alíneas a e b 
acima, tem como objetivo a harmonização das medi-
das de celeridade necessárias ao bom desempenho 
e fluxo contínuo de mercadorias no comércio exterior, 
com padrões de segurança que garantam um controle 
aduaneiro eficaz da cadeia logística internacional de 
suprimentos.

Além disso, ante a proibição de ingresso em ter-
ritório norte- americano de contêiner embarcado em 
porto estrangeiro que não tenha sido examinado por 
equipamento de inspeção não invasiva de imagem 
(escâner) a partir de 1º de julho de 2012, imposta pela 
Lei de Segurança Portuária dos Estados Unidos da 
América – HOUSE RESOLUTION 1, o PLV promove 
atualização dos requisitos técnicos e operacionais para 
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a efetivação do alfandegamento dos locais e recintos 
onde ocorram, sob controle aduaneiro, movimentação, 
armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias 
procedentes do exterior.

Em face dos elevados custos para a efetivação 
de todas as medidas, é concedido prazo de dois anos 
para que os requisitos mais onerosos sejam imple-
mentados. Esse prazo, contado a partir da definição 
de requisitos técnicos pela Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil, será suficiente para que, em 2013, por 
ocasião da realização da Copa das Confederações, 
o Brasil já esteja com os seus portos equipados com 
equipamentos de segurança e facilitação do despacho 
exigidos pelos padrões internacionais.

De acordo com a legislação em vigor antes do 
advento da MPV n° 497, de 2010, a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil tem discricionariedade para 
definir os requisitos técnicos e operacionais para o 
alfandegamento. No exercício dessa competência, 
editou a Portaria RFB n° 1.022, de 30 de março de 
2009. Acreditamos que tenha buscado plasmar em 
lei o arcabouço dos requisitos porque pretende punir 
o seu descumprimento com multa de dez mil reais ao 
dia (art. 38 do PLV), aplicável inclusive aos locais e 
recintos já alfandegados.

0 art. 40 do PLV altera dispositivos do Decreto-Lei 
n° 37, de 1966, que versa sobre imposto de importa-
ção e serviços aduaneiros. Passa a existir expressa-
mente a possibilidade de que o Analista-Tributário sob 
a supervisão do Auditor-Fiscal da Receita Federal do 
Brasil possa auxiliar este último nas atividades adu-
aneiras inerentes a conferência aduaneira, no curso 
do despacho aduaneiro de mercadorias, ou em atos 
relacionados com a verificação de mercadorias im-
portadas ou destinadas a exportação. O Plenário da 
Câmara dos Deputados excluiu dessa competência 
outras categorias de servidores em exercício na RFB, 
conforme dispunha o art. 18 da MPV n° 497, de 2010. 
Como essa questão envolve diretamente atribuição de 
função específica de agentes públicos é necessário 
que a matéria seja objeto de projeto de iniciativa do 
Poder Executivo, como é o caso.

A revogação do atual parágrafo único do art. 60 
do Decreto-Lei n° 37, de 1966, livra o Fisco de proce-
der a vistoria aduaneira, que é o processo de apuração 
de responsabilidade tributária no caso de dano, ava-
ria ou extravio de mercadoria. A supressão da vistoria 
aduaneira elimina o laudo emitido pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil que aponta o responsável 
pelo sinistro e que facilitava a busca de ressarcimento 
pelas seguradoras. A extinção da vistoria aduaneira e 
de seus laudos resultará em considerável redução de 
burocracia e demora da mercadoria nas alfândegas. 

Não há impedimento para que as seguradoras façam 
as apurações que entendam necessárias. O entendi-
mento do Fisco é que a União não deve tutelar essas 
relações comerciais.

Merece destaque a alteração do § 2° do art. 102 
do apontado diploma legal. Atualmente, a norma dispõe 
que a denúncia espontânea exclui somente as penali-
dades de natureza tributária. Com a alteração efetuada 
pelo PLV, também as penalidades de natureza admi-
nistrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na 
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento, 
estarão excluídas na hipótese de denúncia espontâ-
nea. O propósito da norma é estender o instituto da 
denúncia espontânea as multas impostas no Recof, de 
modo a incentivar a adesão a esse importante regime 
de industrialização voltado à exportação.

O art. 41 do PLV promove alterações no Decre-
to-Lei n° 1.455, de 7 de abril de 1976, que também 
é norma de direito aduaneiro. Uma delas estende a 
competência do Ministro de Estado da Fazenda para 
autorizar a destinação de mercadorias abandonadas 
ou entregues a Fazenda Nacional, atualmente res-
trita as mercadorias objeto de pena de perdimento. 
Com as novas regras, as mercadorias serão objeto 
de alienação, mediante licitação (em substituição ao 
Hora revogado leilão), ou de doação a entidades sem 
fins lucrativos; de incorporação ao patrimônio de ór-
gão da Administração Pública; de destruição ou de 
inutilização.

A nova redação dada ao art. 30 do Decreto-Lei n° 
1.455, de 1976, comanda a RFB pagar uma indenização 
ao interessado caso decisão administrativa ou judicial 
determine a restituição de mercadoria já destinada. O 
§ 2° prevê a aplicação da taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) a essa 
indenização. Ocorre que a redação do início do § 2° 
contém erro de concordância, que será corrigido por 
emenda de redação apresentada ao final. 

Merece destaque, também, a expressa deter-
minação do PLV para que sejam expedidos novos 
certificados de registro e licenciamento de veículos 
em favor de adquirente em licitação ou beneficiário da 
destinação de veículo apreendido, mediante a apre-
sentação de cópia da decisão que aplica a pena de 
perdimento em favor da União, ficando os veículos 
livres de multas, gravames, encargos, débitos fiscais 
e outras restrições. A alteração pretende possibilitar a 
aquisição desses veículos por terceiros, hoje bastante 
dificultada, uma vez que muitos desses automóveis 
são apreendidos sem os documentos, o proprietário 
anterior não é localizado ou se recusa a praticar os 
atos necessários à transferência. Evidentemente, o 
novo proprietário deve receber o veículo livre de ônus 
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ou gravames, razão pela qual a alteração legislativa 
é necessária.

A medida contida no art. 42 altera o art. 5º da Lei 
nº 10.182, de 2001, e tem por objetivo diminuir gra-
dualmente o redutor de alíquota do II (fixado em 40% 
pela referida Lei, antes da edição da MPV n° 497, em 
27 de julho de 2010) incidente sobre a importação de 
partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, 
acabados e semiacabados, e pneumáticos, que hoje 
beneficia os fabricantes de automóveis e de veículos 
comerciais leves; de ônibus; de caminhões; de rebo-
ques e semirreboques; de chassis com motor; de car-
rocerias; de tratores rodoviários para semirreboques; 
de tratores agrícolas e colheitadeiras; de máquinas 
rodoviárias; e de autopeças, componentes, conjuntos 
e subconjuntos necessários a produção dos veículos 
listados anteriormente, incluídos os destinados ao 
mercado de reposição, de forma que o benefício seja 
totalmente extinto em 1° de junho de 2011. A Câmara 
dos Deputados alterou o art. 10 da MPV n° 497, de 
2010, para atrasar em um mês o cronograma de re-
dução do benefício.

A medida e justificada pelo Governo pelo fato 
de que o atual redutor da Tarifa Externa do Mercosul 
(TEC) vem diminuindo fortemente a competitividade 
das empresas nacionais, sobretudo as médias e pe-
quenas, por conta da perda da rentabilidade decorrente 
do avanço de produtores externos, principalmente os 
provenientes de países asiáticos e do leste europeu, 
em função, sobretudo, do câmbio desfavorável.

Com a medida, pretende-se corrigir a atual situa-
ção, que por reduzir a produção doméstica no setor, em 
face da substituição do produto nacional pelo importado, 
com reflexos negativos sobre o emprego local.

Conforme explica a EMI, a medida terá forte 
impacto positivo nas contas públicas, e servirá para 
compensar boa parte da renúncia de arrecadação de-
corrente do restante do PLV ora em análise.

No art. 43, é feita alteração na redação do art. 83 
da Lei n° 9.430, de 1996, que dispõe sobre a represen-
tação fiscal para fins penais nos crimes contra a ordem 
tributaria previstos nos arts. 1° e 2° da Lei n° 8.137, de 
27 de dezembro de 1990, para incluir no procedimento 
os crimes contra a Previdência Social tipificados nos 
arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal).

A medida nos parece saudável, na medida em 
que não se justificavam tratamentos distintos para 
crimes de natureza tão semelhante. Assim, será har-
monizada a legislação previdenciária com a legislação 
dos demais tributos administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil.

O art. 44 do PLV contém disposição favorável ao 
contribuinte. Determina que o cálculo do imposto de 
renda da pessoa física incidente sobre rendimentos do 
trabalho ou de aposentadoria, pensão, transferência 
para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela 
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, referentes a ano-calendário 
pretérito será feito da seguinte forma: i) exclusivamente 
na fonte; e ii) mediante a utilização de tabela progressiva 
resultante da multiplicação da quantidade de meses a 
que se refiram os rendimentos pelos valores constan-
tes da tabela progressiva mensal correspondente ao 
mês do recebimento ou crédito. Evidentemente, são 
aplicáveis as deduções previstas na legislação.

A razão dessa disposição é o fato de que, caso 
os pagamentos tivessem sido feitos na época própria, 
mês a mês, o imposto de renda seria calculado de ma-
neira distinta da que é calculado quando o pagamen-
to e feito de uma única vez, em um único mês. Desse 
modo, na prática, a alteração legislativa em analise 
determina que se calcule o imposto de renda como 
se os pagamentos tivessem sido feitos nos períodos 
corretos, mas com o emprego da atual tabela progres-
siva, mais vantajosa para o contribuinte.

Opcionalmente, poderá o contribuinte incluir no 
seu ajuste anual os valores tributados na forma era 
preconizada. Importa também consignar o § 8° acres-
cido pela Câmara dos Deputados, que deixa clara a 
possibilidade de aplicação retroativa dessa forma de 
apuração do imposto de renda e atos não alcançados 
pela prescrição ou decadência. 

O art. 45 do PLV modifica o art. 8° da Lei nº 9.959, 
de 2000, alterando o conceito de day trade para fins 
tributários. Day trade é uma operação financeira por 
meio da qual um determinado ativo (ex. ações, de-
bêntures, títulos públicos) é comprado e vendido em 
um mesmo dia, muito comum em bolsas de valores. 
O tratamento tributário conferido a essa operação é 
diferenciado: em linhas gerais, a alíquota aplicável é 
de 20%, sem limite de isenção, ao contrário das ope-
rações normais, cuja alíquota normalmente e de 15%, 
com hipóteses de isenções. Eventuais prejuízos com 
operações de day trade, para efeitos tributários, so-
mente podem ser compensados com outras operações 
de day trade.

Pela alteração promovida, é introduzido o requi-
sito de que a operação de compra e venda do ativo 
deve ser realizada por meio de uma mesma instituição 
financeira (corretora ou distribuidora) para que seja 
caracterizada como day trade.

Vale repisar que os arts. 22 e 31 da MPV n° 497, 
de 2010, que equiparava as pessoas jurídicas comer-
ciais atacadistas aos produtores, para efeito da inci-
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dência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, 
quando cobrada em um dos elos da cadeia produtiva 
com alíquota mais elevada (chamada de “incidência 
concentrada ou monofásica”), na hipótese de exis-
tência de relação de interdependência entre elas, fo-
ram suprimidos do texto na Câmara dos Deputados. 
A justificativa, com a qual concordamos, é a falta do 
requisito da urgência, demonstrado pelo adiamento 
de seu prazo de vigência determinado pela MPV n° 
510, de 2010. Por coerência, deveria a  Câmara dos 
Deputados também suprimir o inciso IV do art. 32 da 
MPV no 497, de 2010, que revoga, na incidência da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre a 
venda de álcool carburante, dispositivo sobre venda à 
pessoa jurídica interdependente. Não o fez, uma vez 
que a revogação se mantém no inciso IV do art. 64 do 
PLV. Deixamos de propor a supressão desse inciso IV 
em face do prazo exíguo até a caducidade da MPV no 
497, de 2010.

O art. 46 transfere do Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão (MPOG) para a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil a competência para a norma-
tização, cobrança, fiscalização e controle da arrecada-
ção da contribuição destinada ao custeio do Regime 
de Previdência Social do Servidor da União.

O art. 47 acrescenta o art. 8o-A à Lei no 10.887, de 
18 de junho de 2004, para estabelecer que a compe-
tência para retenção e recolhimento das contribuições 
previdenciárias relativas aos servidores, aposentados 
e pensionistas da União é do dirigente e do ordenador 
de despesa do órgão ou entidade que efetuar o paga-
mento da remuneração ou do benefício.

O art. 48 estabelece que é competência da ins-
tituição financeira responsável pelo pagamento, em 
cumprimento de decisão judicial, efetuar a retenção da 
contribuição previdenciária devida pelo servidor público 
da União em razão de pagamento de precatório ou de 
requisição de pequeno valor. Essa competência, con-
tudo, será da fonte pagadora, no caso de implantação 
de rubrica específica em folha. Em qualquer caso, a 
alíquota é de onze per cento sobre o valor pago. Ainda 
sobre a matéria, o art. 49 fixa prazo de trinta dias para 
que essas instituições financeiras recolham as contri-
buições previdenciárias pendentes de recolhimento que 
se encontrem retidas da forma do art. 16-A acrescen-
tado pelo artigo a Lei no 10.887, de 2004.

O art. 50 apresenta uma involução do modelo 
de incidência de Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins sobre a cadeia de produção de carne bovina 
e subprodutos do boi (ossos, pele, couro, sebo, etc.), 
instituído pelos arts. 32 a 37 da Lei no 12.058, de 13 
de outubro de 2009. O objetivo do modelo é evitar que 
os frigoríficos fortemente exportadores acumulem cré-

ditos presumidos de PIS/Pasep e Cofins. Para tanto, 
traslada a incidência dessas contribuições para a etapa 
da cadeia seguinte ao frigorífico – os revendedores e 
industriais. Assim, será com suspensão de PIS/Pasep 
e Cofins (similar a alíquota zero porque a alíquota dei-
xa de incidir) que o frigorífico comprará o boi vivo da 
empresa de engorda e posteriormente venderá carne 
e subprodutos a atacadistas, supermercados, curtu-
mes, usinas de biodiesel, etc.

Ocorre que o segmento de curtumes, de extre-
ma valia às exportações brasileiras, detectou nesse 
modelo um desequilíbrio tributário de, no mínimo, 
9,25% em favor dos frigoríficos que industrializam e 
comercializam o couro. Sensível a essa demanda, o 
Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em vota-
ção de destaque em separado, a Emenda nO 41, que 
excluiu todos os tipos de couros e peles do modelo e 
tornou compensável com outros tributos administra-
dos pela RFB o crédito presumido de 40% que cur-
tumes, atacadistas, supermercados, etc., têm direito 
ao adquirirem dos frigoríficos couros, carnes e outros 
subprodutos do boi.

A nosso ver, conflitos entre frigoríficos de carne 
bovina e o setor curtidor devem ser resolvidos median-
te negociação e não por medida radical. Deixamos de 
propor alteração ao art. 50 do PLV em face do prazo 
exíguo até a caducidade da MPV no 497, de 2010.

O art. 51 reduz a zero as alíquotas da Contribui-
ção para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre 
receitas decorrentes de serviços de transporte ferro-
viário em sistema de trens de alta velocidade (TAV). 
A regra visa, sobretudo, estimular a concorrência da 
licitação que o Governo federal pretende fazer breve-
mente para a concessão do chamado trem-bala no 
trecho entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Como não 
existem trens de alta velocidade atualmente no Brasil, 
considera-se que a medida não terá repercussão da 
arrecadação federal.

Os arts. 52 e 53, no âmbito do Programa Mi-
nha Casa Minha Vida (PMCMV), ampliam o prazo de 
duração do Regime Tributário Especial, que passa a 
vigorar até 31 de dezembro de 2014. É também am-
pliado o limite de valor das unidades residenciais be-
neficiárias do RET, que passam de R$60.000,00 para 
R$75.000,00.

Os arts. 54 a 57 estendem para a cadeia de pro-
dução das carnes suína e de aves o modelo de inci-
dência da Contribuição para o PIS/PASEP e da Co-
fins que evita o acúmulo de créditos pelos frigoríficos 
exportadores. Como visto, o modelo matriz, relativo à 
cadeia do boi e seus subprodutos, foi desfigurado pelo 
art. 50 do PLV. A diferença entre os modelos está no 
valor do percentual de crédito presumido.
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O art. 58 modifica a legislação eleitoral para pre-
ver compensação fiscal às emissoras de rádio e tele-
visão pela veiculação de propaganda eleitoral gratuita. 
Permite-se que as emissoras deduzam da base de cál-
culo do IRPJ valor calculado a partir de suas tabelas 
públicas de preço como compensação pela receita que 
deixaram de auferir com o horário eleitoral.

O art. 59 corrige distorção da Lei no 10.996, de 
15 de dezembro de 1994, em relação às vendas de 
mercadorias que tenham como destinatárias pessoas 
jurídicas atacadistas e varejistas sujeitas ao regime 
de apuração não cumulativa da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins estabelecidas Áreas de Livre 
Comércio.

O art. 60 foi acrescido pela Câmara dos Deputa-
dos com o exclusivo intuito de eliminar dúvidas sobre 
os critérios de definição dos beneficiários do Programa 
Minha Casa Minha Vida. O dispositivo define que é a 
renda vigente na data da solicitação do benefício um dos 
critérios de  escolha dos beneficiários do PMCMV.

O art. 61 do PLV prevê a concessão do benefício 
de não computar como receita da empresa para fins 
tributários o valor equivalente à reclusão de multas e 
juros obtido no parcelamento de débitos com autar-
quias e fundações públicas previsto na Lei nº 12.249, 
de 2010. Idêntico dispositivo constava do vetado § 8° 
do art. 65 dessa Lei. Sua reapresentação é meritória 
porque o mesmo benefício, concedido no âmbito do 
chamado “Refis da Crise”, não foi objeto de veto do 
Presidente da República (parágrafo único do art. 4° da 
Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009).

Revogações

O art. 64 é a cláusula revocatória.
O inciso I do art. 64 revoga o inciso V do caput 

e o § 5°, ambos do art. 17 da Lei n° 11.196, de 2005. 
Tratava-se de incentivo a inovação tecnológica, que 
concedia às pessoas jurídicas crédito do Imposto sobre 
a Renda Retido na Fonte incidente sobre os valores 
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residen-
tes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, 
de assistência técnica ou científica e de serviços es-
pecializados, previstos em contratos de transferência 
de tecnologia averbados ou registrados nos termos 
da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, até 31 de 
dezembro de 2013. Esse benefício era usufruído por 
pessoa jurídica que assumisse o compromisso de re-
alizar dispêndios em pesquisa no País, em montante 
equivalente a, no mínimo, uma vez e meia o valor do 
benefício, para pessoas jurídicas nas áreas de atuação 
da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE) e da Superintendência de Desenvolvimento 

da Amazônia (SUDAM), e o dobro do valor do benefí-
cio, nas demais regiões.

O Governo federal decidiu revogar o incentivo 
porque o procedimento de reconhecimento do crédito 
é muito burocrático, e também por conta da desonera-
ção das subvenções governamentais à pesquisa e ao 
desenvolvimento tecnológico permitida pelo PLV.

No inciso II do art. 64, são revogados os arts. 63 
a 70 (leilões) e o § 2° do art. 78 do Decreto-Lei n° 37, 
de 1966. A medida se faz necessária ante as altera-
ções promovidas pelo antigo art.  19 da MPV, atual 
art. 41 do PLV.

A eliminação da vistoria aduaneira e seus laudos 
(art. 40 do PLV) tornou necessária a revogação do in-
ciso VI do art. 36 da Lei n° 8.630, de 25 de fevereiro 
de 1993 (Lei dos Portos), promovida pelo inciso III do 
art. 64 do PLV.

Como já afirmado, o inciso IV do art. 64 do PLV 
deveria ter sido suprimido pela Câmara dos Deputa-
dos quando excluiu do PLV os arts. 22 e 31 da MPV 
n° 497, de 2010, que tratavam da incidência da Con-
tribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na aquisição 
por comercial atacadista de produtos de pessoa jurídi-
ca interdependente. Deixamos de propor a supressão 
do inciso IV do art. 64 em face do prazo exíguo até a 
caducidade da MPV n° 497, de 2010.

Por último, a revogação do art. 39 da Lei n° 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, tem o propósito de har-
monizar a legislação com e art. 46 do PLV (art. 23 da 
MPV), que transfere do MPOG para a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil a competência para a nor-
matização, cobrança, fiscalização e controle da arreca-
dação da contribuição destinada ao custeio do Regime 
de Previdência Social do Servidor da União.

III – Voto

Em vista do exposto, o veto é pela admissibilida-
de da MPV n° 497, de 2010, e, no mérito, pela aprova-
ção do PLV n° 11, de 2010, com a seguinte emenda 
de redação:

EMENDA N° 95 – Relator-Revisor

Na redação proposta pelo art. 41 do Projeto ao 
§ 2° do art. 30 do Decreto-Lei n° 1.455, de 7 de abril 
de 1976, substitua-se a expressão “O valor da inde-
nização será aplicada à taxa de juro” pela expressão 
“O valor da indenização será aplicada à taxa de juro” 
pela expressão “Ao valor da indenização será aplica-
da a taxa de juro”.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2010. – 
Marcelo Crivella, Relator-Revisor. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– No mérito, pela aprovação do projeto de lei de con-
versão com emenda de redação que apresenta.

Em votação os pressupostos constitucionais de 
relevância e urgência.

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

Aprovado.
Votação do mérito, pela aprovação do projeto de 

lei de conversão com emenda de redação que apre-
senta.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Discussão do projeto e da emenda de redação, 

que foi apresentada. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação o projeto de lei, ressalvada a emen-

da de redação.
Submeto a emenda de redação. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, aprovado 

o projeto de lei com a emenda de redação.

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

PARECER Nº 1.506, DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei de 
Conversão nº 11, de 2010 (Medida Provisó-
ria nº 497, de 2010).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2010 (Me-
dida Provisória nº 497, de 2010), que dispõe sobre 
medidas tributárias referentes à realização no Brasil 
da Copa das Confederações Fifa 2013 e da Copa do 
Mundo Fifa 2014; promove desoneração tributária de 
subvenções governamentais destinadas ao fomento 
das atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvi-
mento de inovação tecnológica nas empresas; altera as 
Leis nºs 11.774, de 17 de setembro de 2008, 10.182, 
de 12 de fevereiro de 2001, 9.430, de 27 de dezembro 
de 1996, 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 9.959, 
de 27 de janeiro de 2000, 10.887, de 18 de junho de 
2004, 12.058, de 13 de outubro de 2009, 10.865, de 
30 de abril de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 
12.024, de 27 de agosto de 2009, 9.504, de 30 de se-
tembro de 1997, 10.996, de 15 de dezembro de 2004, 
11.977, de 7 de julho de 2009, 12.249, de 11 de junho 
de 2010, os Decretos-Leis nºs 37, de 18 de novem-
bro de  1966, 1.455, de 7 de abril de 1976; e revoga 
dispositivos das Leis nºs 11.196, de 21 de novembro 
de 2005, 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, 9.718, de 

27 de novembro de 1998, e 10.833, de 29 de dezem-
bro de 2003; e dá outras providências, consolidando 
a Emenda nº 1, de redação, do Relator-revisor, apro-
vada pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de novem-
bro de 2010.

ANEXO AO PARECER N° 1.506, DE 2010

Redação final do Projeto de Lei de 
Conversão nº 11, de 2010 (Medida Provisó-
ria nº 497, de 2010).

Dispõe sobre medidas tributárias re-
ferentes à realização, no Brasil, da Copa 
das Confederações Fifa 2013 e da Copa do 
Mundo Fifa 2014; promove desoneração 
tributária de subvenções governamentais 
destinadas ao fomento das atividades de 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de 
inovação tecnológica nas empresas; altera 
as Leis nºs 11.774, de 17 de setembro de 
2008, 10.182, de 12 de fevereiro do 2001, 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, 7.713, 
de 22 de dezembro de 1988, 9.959, de 27 
de janeiro de 2000, 10.887, de 18 de junho 
de 2004, 12.058, de 13 de outubro de 2009, 
10.865, de 30 de abril de 2004, 10.931, de 2 
de agosto de 2004, 12.024, de 27 de agosto 
do 2009, 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
10.996, de 15 de dezembro de 2004, 11.977, 
de 7 de julho de 2009, e 12.249, de 11 de ju-
nho do 2010, os Decretos-Leis nºs 37, de 18 
de novembro do 1966, e 1.455, de 7 de abril 
de 1976; revoga dispositivos das Leis nºs 
11.196, de 21 de novembro de 2005, 8.630, 
de 25 de fevereiro de 1993, 9.718, de 27 de 
novembro de 1998, e 10.833, de 29 de dezem-
bro de 2003; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui medidas tributárias referen-

tes à realização, no Brasil, da Copa das Confederações 
Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014; promove de-
soneração tributária de subvenções governamentais 
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destinadas ao fomento das atividades de pesquisa tec-
nológica e desenvolvimento de inovação tecnológica 
nas empresas; e dá outras providências.

CAPÍTULO I 
Das Medidas Tributárias Relativas à Realização, 
no Brasil, da Copa das Confederações Fifa 2013 

e da Copa do Mundo Fifa 2014

Seção I 
Disposições Preliminares

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:
I – Federation Internationale de Football Asso-

ciation (Fifa) – associação suíça de direito privado, 
entidade mundial que regula o esporte do futebol de 
associação, e suas subsidiárias, não domiciliadas no 
Brasil;

II – Subsidiária Fifa no Brasil – pessoa jurídica 
de direito privado, domiciliada no Brasil, cujo capital 
social total pertence à Fifa;

III – Copa do Mundo Fifa 2014 Comitê Organiza-
dor Brasileiro Ltda. (LOC) – pessoa jurídica brasileira 
de direito privado, reconhecida pela Fifa, constituída 
com o objetivo de promover, no Brasil, a Copa das Con-
federações Fifa 2013 e a Copa do Mundo Fifa 2014, 
bem como os Eventos relacionados;

IV – Confederação Brasileira de Futebol (CBF) 
– associação brasileira de direito privado, sendo a as-
sociação nacional de futebol no Brasil;

V – Competições – a Copa das Confederações 
Fifa 2013 e a Copa do Mundo Fifa 2014;

VI – Eventos – as competições e as seguintes 
atividades relacionadas às competições, oficialmente 
organizadas, chanceladas, patrocinadas ou apoiadas 
pela Fifa, pela Subsidiária Fifa no Brasil, pelo LOC ou 
pela CBF:

a) os congressos da Fifa, banquetes, ceri-
mônias de abertura, encerramento, premiação 
e outras cerimônias, sorteio preliminar, final 
e quaisquer outros sorteios, lançamentos de 
mascote e outras atividades de lançamento;

b) seminários, reuniões, conferências, 
workshops e coletivas de imprensa;

c) atividades culturais: concertos, exibi-
ções, apresentações, espetáculos ou outras 
expressões culturais, bem como os projetos 
Futebol pela Esperança (Football for Hope) 
ou projetos beneficentes similares;

d) partidas de futebol e sessões de trei-
no; e

e) outras atividades consideradas rele-
vantes para a realização, organização, prepa-

ração, marketing, divulgação, promoção ou 
encerramento das competições;

VII – Confederações Fifa – as seguintes confe-
derações:

a) Confederação Asiática de Futebol 
(Asian Football Confederation – AFC);

b) Confederação Africana de Futebol 
(Confederation Africaine de Football – 
CAF);

c) Confederação de Futebol da América 
do Norte, Central e Caribe (Confederation of 
North, Central American and Caribbean As-
sociation Football – CONCACAF);

d) Confederação Sul-Americana de Fu-
tebol (Confederacion Sudamericana de Fu-
tbol – CONMEBOL);

e) Confederação de Futebol da Oceania 
(Oceania Football Confederation – OFC); 
e

f) União das Associações Europeias de 
Futebol (Union des Associations Européen-
nes de Football – UEFA);

VIII – Associações estrangeiras membros da 
Fifa – as associações nacionais do futebol de origem 
estrangeira, oficialmente afiliadas à Fifa, participantes 
ou não das competições;

IX – Emissora Fonte da Fifa – pessoa jurídica li-
cenciada ou nomeada, com base em relação contratual, 
para produzir o sinal e o conteúdo audiovisual básicos 
ou complementares dos eventos, com o objetivo de 
distribuição no Brasil e no exterior para os detentores 
de direitos de mídia;

X – Prestadores de Serviços da Fifa – pessoas 
jurídicas licenciadas ou nomeadas, com base em re-
lação contratual, para prestar serviços relacionados à 
organização e produção dos Eventos:

a) como coordenadores da Fifa na gestão 
de acomodações, de serviços de transporte, 
de programação de operadores de turismo e 
dos estoques de ingressos;

b) come fornecedores da Fifa de serviços 
de hospitalidade e de soluções de tecnologia 
da informação; ou

c) outros prestadores licenciados ou no-
meados pela Fifa para a prestação de servi-
ços ou fornecimento de bens, admitidos em 
regulamento;

XI – Parceiros Comerciais da Fifa – pessoa jurí-
dica licenciada ou nomeada, com base em qualquer 
relação contratual, em relação aos eventos, bem como 
os seus subcontratados, para atividades relacionadas 
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aos eventos, excluindo-se as entidades referidas nos 
incisos III, IV e VII a X;

XII – Voluntário da Fifa, de Subsidiária Fifa no 
Brasil ou do LOC – pessoa física que dedica parte do 
seu tempo, sem vínculo empregatício, para auxiliar a 
Fifa, a Subsidiária Fifa no Brasil ou o LOC na organi-
zação e realização dos eventos; e

XIII – bens duráveis – aqueles cuja vida útil ul-
trapasse o período do 1 (um) ano.

§ 1° As pessoas jurídicas estrangeiras previstas 
neste artigo, qualquer que seja o seu objeto, somente 
poderão funcionar no País pelo prazo de vigência des-
ta Lei, ainda que por estabelecimentos subordinados 
ou base temporária de negócios, salvo autorização do 
Poder Executivo, nos termos da legislação brasileira.

§ 2° É facultado à Fifa ou a qualquer de suas 
subsidiárias integrais constituir incorporar subsidiárias 
integrais no País, até o limite do 5 (cinco), mediante 
escritura pública, sob qualquer modalidade societária, 
desde que tal Subsidiária Fifa no Brasil tenha finali-
dade específica vinculada a organização e realização 
dos eventos, com duração não superior ao prazo de 
vigência desta Lei, e tenha como único acionista ou 
cotista a própria Fifa ou qualquer de suas subsidiárias 
integrais.

§ 3° A Emissora Fonte da Fifa, os Prestadores 
de Serviço e os Parceiros Comerciais referidos nos 
incisos IX, X e XI poderão ser nomeados ou licencia-
dos diretamente pela Fifa ou por meio de uma de suas 
nomeadas ou licenciadas.

§ 4° O Poder Executivo poderá estabelecer con-
dições necessárias à defesa dos interesses nacionais, 
inclusive quanto ao montante do capital destinado às 
operações no País e à individualização do seu repre-
sentante legal para resolver quaisquer questões e re-
ceber comunicações oficiais.

Seção II 
Da desoneração de tributos

Subseção I 
Da isenção às importações

Art. 3° Fica concedida, nos termos, limites e con-
dições estabelecidos em ato do Poder Executivo, isen-
ção de tributos federais incidentes nas importações de 
bens ou mercadorias para uso ou consumo exclusivo 
na organização e realização dos eventos, tais como:

I – alimentos, suprimentos médicos, inclusive 
produtos farmacêuticos, combustível e materiais de 
escritório;

II – troféus, medalhas, placas, estatuetas, dis-
tintivos, flâmulas, bandeiras e outros objetos come-
morativos;

III – material promocional, impressos, folhetos e 
outros bens com finalidade semelhante, a serem dis-
tribuídos gratuitamente ou utilizados nos eventos;

IV – bens dos tipos e em quantidades normal-
mente consumidos em atividades esportivas da mes-
ma magnitude; e

V – outros bens não duráveis, assim considerados 
aqueles cuja vida útil seja de até 1 (um) ano.

§ 1° A isenção de que trata este artigo abrange 
os seguintes impostos, contribuições e taxas:

I – Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
incidente no desembaraço aduaneiro;

II – Imposto de Importação;
III – Contribuição para os Programas de Integra-

ção Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público incidente sobre a importação (PIS/Pasep-
Importação);

IV – Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social incidente sobre a importação de bens 
e serviços (Cofins-Importação);

V – Taxa de utilização do Siscomex;
VI – Taxa de utilização do Mercante;
VII – Adicional ao Frete para Renovação da Ma-

rinha Mercante (AFRMM); e
VIII – Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico incidente sobre a importação de combus-
tíveis.

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se somen-
te às importações promovidas pela Fifa, Subsidiária 
Fifa no Brasil, Confederações Fifa, Associações es-
trangeiras membros da Fifa, Parceiros Comerciais da 
Fifa domiciliados no exterior, Emissora Fonte da Fifa 
e Prestadores de Serviço da Fifa domiciliados no ex-
terior, que serão discriminados em ato do Poder Exe-
cutivo, ou por intermédio de pessoa física ou jurídica 
por eles contratada para representá -los, observados 
os requisitos estabelecidos pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.

§ 3° As importações efetuadas na forma deste ar-
tigo não darão, em nenhuma hipótese, direito a crédito 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

§ 4° A isenção concedida neste artigo será apli-
cável, também, a bens duráveis de que trata o art. 4° 
cujo valor unitário, apurado segundo as normas do 
Artigo VII do Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio – 
GATT 1994, seja igual ou inferior a R$5.000,00 (cinco 
mil reais), nos termos, limites e condições estabeleci-
dos em regulamento.

Art. 4° A isenção de que trata o art. 3° não se 
aplica à importação de bens e equipamentos duráveis 
para os eventos, os quais poderão ser admitidos no 
País sob o Regime Aduaneiro Especial de Admissão 
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Temporária, com suspensão do pagamento dos tribu-
tos incidentes sobre a importação.

§ 1° O benefício fiscal previsto no caput é aplicá-
vel, entre outros, aos seguintes bens duráveis:

I – equipamento técnico-esportivo;
II – equipamento técnico de gravação e transmis-

são de sons e imagens;
III – equipamento médico;
IV – equipamento técnico de escritório; e
V – outros bens duráveis previstos em regula-

mento.
§ 2° Na hipótese prevista no caput, será concedi-

da suspensão total dos tributos federais mencionados 
no § 1° do art. 3°, inclusive no caso de bens admitidos 
temporariamente no País para utilização econômica, 
observados os requisitos e as condições estabelecidos 
em ato do Poder Executivo.

§ 3° Será dispensada a apresentação de garan-
tias dos tributos suspensos, observados requisitos e 
as condições estabelecidos pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.

Art. 5° A suspensão dos tributos federais men-
cionados no § 1° do art. 3°, no caso da importação de 
bens sob o Regime Aduaneiro Especial de Admissão 
Temporária pelas entidades referidas no § 2° do art. 3°, 
converter-se-á em isenção, desde que tais bens tenham 
sido utilizados nos eventos e, posteriormente:

I – reexportados para o exterior em até 180 (cento 
e oitenta) dias contados do término do prazo estabe-
lecido pelo art. 62;

II – doados à União em até 180 (cento e oitenta) 
dias contados do término do prazo estabelecido pelo 
art. 62, que poderá repassá-los a:

a) entidades beneficentes de assistência 
social, certificadas nos termos da Lei n° 12.101, 
de 27 de novembro de 2009, desde que aten-
didos os requisitos do art. 14 da Lei n° 5.172, 
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 
Nacional), e do § 2° do art. 12 da Lei n° 9.532, 
de 10 de dezembro de 1997; ou

b) pessoas jurídicas de direito público;

III – doados diretamente pelos beneficiários, em 
até 180 (cento o oitenta) dias contados do término do 
prazo estabelecido pelo art. 62, para:

a) entidades beneficentes de assistên-
cia social, certificadas nos termos da Lei n° 
12.101, de 27 do novembro de 2009, desde 
que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei 
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, e do § 2° 
do art. 12 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro 
de 1997; ou

b) pessoas jurídicas de direito público; 

c) entidades sem fins lucrativos despor-
tivas ou outras pessoas jurídicas cujos obje-
tos sociais sejam relacionados à prática de 
esportes, desenvolvimento social, proteção 
ambiental ou assistência a crianças, desde 
que atendidos os requisitos das alíneas a a 
g do § 2° do art. 12 da Lei n° 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997.

§ 1° As entidades relacionadas na alínea c do 
inciso III deverão ser reconhecidas pelos Ministérios 
do Esporte, do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome ou do Meio Ambiente, conforme critérios a se-
rem definidos em atos expedidos pelos respectivos 
órgãos certificantes.

§ 2° As entidades de assistência a crianças a 
que se refere a alínea c do inciso III são aquelas que 
recebem recursos dos fundos controlados pelos Con-
selhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.

§ 3° As entidades de prática de esportes a que 
se refere a alínea c do inciso III deverão aplicar as do-
ações em apoio direto a projetos desportivos e para 
desportivos previamente aprovados pelo Ministério 
do Esporte.

§ 4° As importações efetuadas na forma deste ar-
tigo não darão, em nenhuma hipótese, direito a crédito 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.

Art. 6° A Secretaria da Receita Federal do Brasil 
poderá editar atos normativos específicos relativos ao 
tratamento tributário aplicável à bagagem dos viajantes 
que ingressarem no País para participar dos Eventos 
de que trata esta Lei.

Subseção II 
Das Isenções Concedidas a Pessoas Jurídicas

Art. 7° Fica concedida à Fifa isenção, em relação 
aos fatos geradores decorrentes das atividades próprias 
e diretamente vinculadas à organização ou realização 
dos Eventos, dos seguintes tributos federais:

I – impostos:

a) Imposto sobre a Renda Retido na Fon-
te (IRRF); e

b) Imposto sobre Operações de Crédi-
to, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários (IOF);

II – contribuições sociais:

a) contribuições sociais previstas na alí-
nea a do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991;

b) contribuições administradas pela Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil na forma 
do art. 3º da Lei n° 11.457, de 16 de março 
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de 2007, devidas por lei a terceiros, assim 
entendidos os fundos públicos e as entida-
des privadas de serviço social e de formação 
profissional;

c) Contribuição para o PIS/Pasep-Im-
portação; e 

d) Contribuição para a Cofins-Importa-
ção;

III – contribuições de intervenção no domínio 
econômico:

a) Contribuição para o Programa de Estí-
mulo à Interação Universidade-Empresa para o 
Apoio à Inovação, instituída pela Lei n° 10.168, 
de 29 de dezembro de 2000; e

b) Contribuição para o Desenvolvimento 
da Indústria Cinematográfica Nacional (Con-
decine), instituída pela Medida Provisória n° 
2.228-1, de 6 de setembro de 2001.

§ 1° A isenção prevista nos incisos I e III do ca-
put aplica-se exclusivamente:

I – aos rendimentos pagos, creditados, entregues, 
empregados, ou remetidos à Fifa ou pela Fifa, em es-
pécie ou de outra forma, inclusive mediante o forneci-
mento de bens ou prestação de serviços; e

II – às operações de crédito, câmbio e seguro 
realizadas pela Fifa.

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se também 
às seguintes pessoas jurídicas não domiciliadas no 
País:

I – Confederações Fifa;
II – Associações estrangeiras membros da Fifa;
III – Emissora Fonte da Fifa; e
IV – Prestadores de Serviços da Fifa.
§ 3° A isenção prevista nas alíneas c e d do inciso 

II do caput refere-se à importação de serviços.
§ 4° Para os fins desta Lei, a base temporária de 

negócios no País, instalada pelas pessoas jurídicas re-
feridas no § 2°, com a finalidade específica de servir a 
organização e realização dos Eventos, não configura 
estabelecimento permanente para efeitos de aplicação 
da legislação brasileira e não se sujeita ao disposto 
nos incisos II e III do art. 147 do Decreto n° 3.000, de 
26 de marco de 1999, bem como no art. 126 da Lei no 
5.172, de 25 de outubro de 1966.

§ 5° A isenção de que trata este artigo não alcança 
os rendimentos e ganhos de capital auferidos em ope-
rações financeiras ou alienação de bens e direitos.

§ 6° O disposto neste artigo não desobriga:
I – a pessoa jurídica domiciliada no País e a 

pessoa física residente no País que aufiram renda ou 
proventos de qualquer natureza, recebidos das pes-
soas jurídicas de que trata este artigo, do pagamento 

do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) 
e do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), 
respectivamente, observada a legislação específica;

II – a pessoa física residente no País que aufira 
renda ou proventos de qualquer natureza decorrentes 
da prestação de serviços às pessoas jurídicas de que 
trata este artigo, do recolhimento da contribuição pre-
videnciária de que trata o art. 21 da Lei n° 8.212, de 
24 de julho de 1991; e

III – as pessoas jurídicas de que trata este artigo 
de reter e recolher a contribuição previdenciária dos 
segurados empregados, prevista no art. 20 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 8° Fica concedida a Subsidiária Fifa no Brasil, 
em relação aos fatos geradores decorrentes das ativi-
dades próprias e diretamente vinculadas à organiza-
ção ou realização dos eventos, isenção dos seguintes 
tributos federais:

I – impostos:

a) IRPJ;
b) IRRF;
c) IOF; e
d) IPI, na saída de produtos importa-

dos do estabelecimento importador da Fifa 
no Brasil;

II – contribuições sociais:

a) Contribuição Social sobre o Lucro Lí-
quido (CSLL);

b) Contribuição para o PIS/Pasep e PIS/
Pasep-Importação;

c) Cofins e Cofins-Importação;
d) contribuições sociais previstas na alí-

nea a do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991; e

e) contribuições administradas pela Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil na forma 
do art. 3° da Lei no 11.457, de 16 de março 
de 2007, devidas por lei a terceiros, assim 
entendidos os fundos públicos e as entida-
des privadas de serviço social e de formação 
profissional;

III – contribuições de intervenção no domínio 
econômico:

a) Contribuição para o Programa de Estí-
mulo à Interação Universidade-Empresa para o 
Apoio à Inovação, instituída pela Lei n° 10.168, 
de 29 de dezembro de 2000; e

b) Contribuição do para o Desenvolvi-
mento da Indústria Cinematográfica Nacional 
(Condecine), instituída pela Medida Provisória 
no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001.
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§ 1° A isenção prevista nas alíneas a, b e c do 
inciso I, na alínea a do inciso II e no inciso III do caput 
aplica-se exclusivamente:

I – às receitas, lucros e rendimentos auferidos 
por Subsidiária Fifa no Brasil, excluindo- se os rendi-
mentos e ganhos de capital auferidos em operações 
financeiras ou alienação de bens e direitos;

II – aos rendimentos pagos, creditados, entre-
gues, empregados ou remetidos pela Subsidiária Fifa 
no Brasil ou para Subsidiária Fifa no Brasil, em espécie 
ou de outra forma, inclusive mediante o fornecimento 
de bens ou prestação de serviços; e

III – as operações de crédito, câmbio e seguro 
realizadas por Subsidiária Fifa no Brasil.

§ 2° A isenção de que trata a alínea b do inciso 
I do caput não desobriga a Subsidiária Fifa no Brasil 
de efetuar a retenção do imposto sobre a renda, de 
que trata o art. 7° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro 
de 1988.

§ 3° A isenção de que tratam as alíneas b e c do 
inciso II do caput não alcança as receitas da venda de 
ingressos e de pacotes de hospedagem, observado o 
disposto no art. 16.

§ 4° Das notas fiscais relativas às vendas reali-
zadas pela Subsidiária Fifa no Brasil com a isenção de 
que tratam as alíneas b e c do inciso II do caput deve-
rá constar a expressão “Venda efetuada com isenção 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”, com a 
indicação do dispositivo legal correspondente.

§ 5° Não serão admitidos os descontos de cré-
ditos da Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins, 
previstos respectivamente no art. 3° da Lei n° 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, e no art. 3° da Lei n° 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, pelos adquiren-
tes, em relação às vendas realizadas por Subsidiária 
Fifa no Brasil, observado o disposto no § 4°

§ 6° O disposto neste artigo não desobriga:
I – a pessoa física residente no País que aufira 

renda ou proventos de qualquer natureza decorrentes 
da prestação de serviços a pessoa jurídica de que trata 
este artigo, do recolhimento da contribuição previden-
ciária de que trata o art. 21 da Lei n° 8.212, de 24 de 
julho de 1991; e

II – a pessoa jurídica de que trata este artigo 
de reter e recolher a contribuição previdenciária dos 
segurados empregados, prevista no art. 20 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 7° As importações efetuadas na forma deste ar-
tigo não darão, em nenhuma hipótese, direito a crédito 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.

§ 8° O disposto neste artigo aplica-se à Emissora 
Fonte, na hipótese de ser pessoa jurídica domiciliada 
no Brasil.

 Art. 9° Fica concedida aos Prestadores de Ser-
viços da Fifa, estabelecidos no País sob a forma de 
sociedade com finalidade específica para o desenvol-
vimento de atividades diretamente relacionadas à re-
alização dos Eventos, isenção dos seguintes tributos 
federais:

I – impostos:

a) IRPJ;
b) IOF; e

II – contribuições sociais:

a) CSLL;
b) Contribuição para o PIS/Pasep; e
c) Cofins.

§ 1° A isenção de que trata o caput aplica-se, 
apenas, aos fatos geradores decorrentes das ativida-
des próprias e diretamente vinculadas à organização 
ou realização dos Eventos.

§ 2° A isenção prevista no inciso I e na alínea a 
do inciso II do caput aplica-se, exclusivamente:

I – às receitas, lucros e rendimentos auferidos, 
decorrentes da prestação de serviços diretamente à 
Fifa ou a Subsidiária Fifa no Brasil, excluindo-se os ren-
dimentos e ganhos de capital auferidos em operações 
financeiras ou alienação de bens e direitos; e

II – às operações de crédito, câmbio e seguro 
realizadas pelos Prestadores de Serviços da Fifa de 
que trata o caput.

§ 3° A isenção de que tratam as alíneas b e c, 
do inciso II do caput:

I – não alcança as receitas da venda de ingres-
sos e de pacotes de hospedagem, observado o dis-
posto no art. 16;

II – aplica-se, exclusivamente, às receitas prove-
nientes de serviços prestados diretamente à Fifa ou a 
Subsidiária Fifa no Brasil; e

III – não dará, em hipótese alguma, direito a cré-
dito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.

§ 4° Das notas fiscais relativas às vendas realiza-
das pelos Prestadores de Serviços da Fifa estabeleci-
dos no País sob a forma de sociedade com finalidade 
específica, com a isenção de que tratam as alíneas b 
e c, do inciso II do caput, deverá constar a expressão 
“Venda efetuada com isenção da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins”, com a indicação do dispositivo 
legal correspondente.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se ao LOC.

Subseção III 
Das Isenções a Pessoas Físicas

Art. 10. Estão isentos do imposto sobre a renda 
os rendimentos pagos, creditados, empregados, en-
tregues ou remetidos pela Fifa, pelas demais pessoas 
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jurídicas de que trata o § 2° do art. 7° ou por Subsidiária 
Fifa no Brasil, para pessoas físicas, não residentes no 
País, empregadas ou de outra forma contratadas para 
trabalhar de forma pessoal e direta na organização ou 
realização dos Eventos, que ingressarem no País com 
visto temporário.

§ 1° As isenções deste artigo também são aplicá-
veis aos árbitros, jogadores de futebol e outros mem-
bros das delegações, exclusivamente no que concerne 
ao pagamento de prêmios relacionados aos Eventos, 
efetuado pelas pessoas jurídicas mencionadas no 
caput.

§ 2° Para os fins deste artigo, tido caracteriza 
residência no País a permanência no Brasil durante o 
período de que trata o art. 62, salvo o caso de obten-
ção de visto permanente ou vínculo empregatício com 
pessoa jurídica distinta da Fifa, de Subsidiária Fifa no 
Brasil e das demais pessoas jurídicas de que trata o 
§ 2° do art. 7°.

§ 3° Sem prejuízo dos acordos, tratados e con-
venções internacionais firmados pelo Brasil ou da 
existência de reciprocidade de tratamento, os demais 
rendimentos recebidos de fonte no Brasil, inclusive o 
ganho de capital na alienação de bens e direitos situ-
ados no País, pelas pessoas físicas referidas no ca-
put são tributados de acordo com normas específicas 
aplicáveis aos não residentes no Brasil.

Art. 11. Estão isentos do imposto sobre a renda 
os valores dos benefícios indiretos e o reembolso de 
despesas recebidos por Voluntário da Fifa, da Subsidi-
ária Fifa no Brasil ou do LOC que auxiliar na organiza-
ção e realização dos Eventos, até o valo de 5 (cinco) 
salários mínimos por mês, sem prejuízo da aplicação 
da tabela de incidência mensal do imposto sobre a 
renda sobre o valor excedente.

§ 1° No caso de recebimento de 2 (dois) ou mais 
pagamentos em um mesmo mês, a parcela isenta 
deve ser considerada em relação a soma desses pa-
gamentos.

§ 2° Caso esteja obrigado a apresentar a Decla-
ração de Ajuste Anual, o contribuinte devera informar 
a soma dos valores mensais recebidos e considerados 
isentos na forma deste artigo.

§ 3° Os rendimentos que excederem o limite de 
isenção de que trata o caput não poderão ser apro-
veitados para fruição da isenção em meses subse-
quentes.

Art. 12. Estão isentas do IOF incidente sobre 
operações de contrato de câmbio as pessoas físicas 
tido residentes no País, empregadas ou de outra for-
ma contratadas para trabalhar na organização e rea-
lização dos Eventos, que ingressarem no Brasil com 
visto temporário.

Subseção IV 
Da Desoneração de Tributos Indiretos 

nas Aquisições Realizadas no Mercado Interno 
Pela Fifa, por Subsidiária Fifa no Brasil  

 Pela Emissora Fonte da Fifa

Art. 13. Ficam isentos do IPI os produtos nacio-
nais adquiridos pela Fifa, por Subsidiária Fifa no Brasil 
e pela Emissora Fonte da Fifa, diretamente de estabe-
lecimento industrial fabricante, para use ou consumo 
na organização e realização dos Eventos.

§ 1° O disposto neste artigo não se aplica aos 
bens e equipamentos duráveis adquiridos para utiliza-
ção nos Eventos.

§ 2° O Poder Executivo definirá os limites, termos 
e condições para aplicação do disposto no caput.

§ 3° A isenção prevista neste artigo será aplicada, 
também, nos casos de doação e dação em pagamento, 
bem como qualquer outra forma de pagamento, inclu-
sive mediante o fornecimento de bens ou prestação 
de serviços.

Art. 14. Fica suspensa a incidência do IPI sobre 
os bens duráveis adquiridos diretamente de estabele-
cimento industrial, para utilização nos Eventos, pela 
Fifa, por Subsidiária Fifa no Brasil ou pela Emissora 
Fonte da Fifa.

§ 1° A suspensão de que trata o caput converter-
se-á em isenção desde que os referidos bens sejam 
reexportados para o exterior ou doados nos prazos e 
condições estabelecidos no art. 5°.

§ 2° Caso não ocorra a conversão em isenção 
de que trata o § 1°, o IPI suspenso será exigido como 
se a suspensão não tivesse existido.

§ 3° Os benefícios previstos neste artigo serão 
aplicáveis, também, nos casos de doação e dação em 
pagamento, bem como qualquer outra forma de paga-
mento, inclusive mediante o fornecimento de bens ou 
prestação de serviços.

Art. 15. As vendas realizadas no mercado interno 
para a Fifa, para Subsidiária Fifa no Brasil ou para a 
Emissora Fonte da Fifa, de mercadorias destinadas a 
uso ou consumo exclusivo na organização e realização 
dos Eventos, dar-se-ão com suspensão da incidência 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.

§ 1° A suspensão de que trata este artigo conver-
ter-se-á em isenção após comprovação da utilização 
ou consumo do bem nas finalidades previstas nesta 
Lei, observado o disposto no § 5°.

§ 2° Ficam a Fifa, a Subsidiária Fifa no Brasil e 
a Emissora Fonte da Fifa obrigadas solidariamente a 
recolher, na condição de responsáveis, as contribui-
ções não pagas em decorrência da suspensão de que 
trata este artigo, acrescidas de juros e multa de mora, 
na forma da lei, calculados a partir da data da aquisi-
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ção, se não utilizar ou consumir o bem na finalidade 
prevista, ressalvado o disposto no § 6°.

§ 3° A suspensão prevista neste artigo somente 
se aplica aos bens adquiridos diretamente de pessoa 
jurídica indicada pela Fifa, ou por Subsidiária Fifa no 
Brasil, e habilitada pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, nos termos do art. 17.

§ 4° Das notas fiscais relativas às vendas de que 
trata o caput deverá constar a expressão “Venda efe-
tuada com suspensão da incidência da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins”, com a indicação do 
dispositivo legal correspondente.

§ 5° A suspensão, e posterior conversão em isen-
ção, de que trata este artigo não dará, em hipótese 
alguma, direito a crédito da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins à Fifa, a Subsidiária Fifa no Brasil 
e à Emissora Fonte.

§ 6° O disposto neste artigo aplica-se ainda aos 
bens e equipamentos duráveis adquiridos para utili-
zação nos Eventos, desde que esses bens e equipa-
mentos sejam reexportados ou doados nos prazos e 
condições estabelecidos no art. 5°.

§ 7° A Secretaria da Receita Federal do Bra-
sil poderá relacionar os bens sujeitos aos benefícios 
deste artigo.

Seção III 
Do Regime de Apuração de Contribuições 

por Subsidiária Fifa no Brasil

Art. 16. A Contribuição para o PIS/Pasep e a Co-
fins serão apuradas por Subsidiária Fifa no Brasil na 
forma do art. 8° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, e do art. 10 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, observado o disposto no § 3° do art. 8°.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se 
à Emissora Fonte da Fifa, na hipótese de ser pessoa 
jurídica domiciliada no Brasil.

Seção IV 
Do Regime Especial de Tributação para 

 Construção, Ampliação, Reforma ou  
Modernização de Estádios de Futebol (RECOPA)

Art. 17. Fica instituído o Regime Especial de Tri-
butação para Construção, Ampliação, Reforma ou Mo-
dernização de Estádios de Futebol (Recopa).

§ 1° O Recopa destina-se à construção, amplia-
ção, reforma ou modernização de estádios de futebol 
com utilização prevista nas partidas oficiais da Copa 
das Confederações Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 
2014, nos termos estabelecidos por esta Lei.

§ 2° O Poder Executivo regulamentará a forma 
de habilitação e co-habilitação ao regime de que trata 
o caput.

Art. 18. É beneficiária do Recopa a pessoa ju-
rídica que tenha projeto aprovado para construção, 
ampliação, reforma ou modernização dos estádios de 
futebol com utilização prevista nas partidas oficiais 
da Copa das Confederações Fifa 2013 e da Copa do 
Mundo Fifa 2014, nos termos do Convênio ICMS 108, 
de 26 de setembro de 2008.

§ 1° Compete ao Ministério do Esporte, em ato 
próprio, definir e aprovar os projetos que se enquadram 
nas disposições do caput.

§ 2° As pessoas jurídicas optantes pelo Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Con-
tribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata a Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
as pessoas jurídicas de que tratam o inciso II do art. 
8° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o 
inciso lido art. 10 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, não poderão aderir ao Recopa.

§ 3º A fruição do Recopa fica condicionada à re-
gularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos 
impostos e contribuições administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil.

§ 4° Estão também enquadrados nas desonera-
ções previstas nos arts. 19 e 20 os estádios de apoio, 
para treinamento das seleções, localizados em cidades-
sedes selecionadas pela Fifa e já contemplados com 
a mesma desoneração pelos Municípios.

§ 5° Aplica-se o disposto neste artigo aos projetos 
aprovados até 31 de dezembro de 2012.

Art. 19. No caso de venda no mercado interno ou 
de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos 
e equipamentos novos e de materiais de construção 
para utilização ou incorporação no estádio de futebol 
de que trata o caput do art. 18, ficam suspensos:

I – a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep 
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) incidentes sobre a receita da pessoa 
jurídica vendedora, quando a aquisição for efetuada 
por pessoa jurídica beneficiária do Recopa;

II – a exigência da Contribuição para o PIS/Pa-
sep-Importação e da Contribuição para a Seguridade 
Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros 
ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação), quando 
a importação for efetuada por pessoa jurídica benefi-
ciária do Recopa;

III – o Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) incidente na saída do estabelecimento industrial 
ou equiparado, quando a aquisição no mercado in-
terno for efetuada por pessoa jurídica beneficiária do 
Recopa;
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IV – o IPI incidente na importação, quando a im-
portação for efetuada por pessoa jurídica beneficiaria 
do Recopa; e

V – o Imposto de Importação (II), quando os referi-
dos bens ou materiais de construção forem importados 
por pessoa jurídica beneficiária do Recopa.

§ 1° Nas notas fiscais relativas:
I – as vendas de que trata o inciso I do caput, 

deverá constar a expressão “Venda efetuada com sus-
pensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins”, com a especificação do dispositivo 
legal correspondente; e

II – as saídas de que trata o inciso III do caput, 
deverá constar a expressão “Saída com suspensão 
do IPI”, com a especificação do dispositivo legal cor-
respondente, vedado o registro do imposto nas refe-
ridas notas.

§ 2° As suspensões de que trata este artigo 
convertem-se em alíquota zero após a utilização ou 
incorporação do bem ou material de construção ao 
estádio de que trata o caput do art. 18.

§ 3° A pessoa jurídica que não utilizar ou incor-
porar o bem ou material de construção ao estádio de 
futebol de que trata o caput do art. 18 fica obrigada 
a recolher as contribuições e os impostos não pagos 
em decorrência da suspensão de que trata este artigo, 
acrescidos de juros e multa de mora, na forma da lei, 
contados a partir da data da aquisição ou do registro 
da Declaração de Importação, na condição:

I – de contribuinte, em relação a Contribuição 
para o PIS/Pasep-Importação, a Cofins  Importacdo, 
ao IPI vinculado a importação e ao Imposto de Im-
portação; ou

II – de responsável, em relação a Contribuição 
para o PIS/Pasep, a CofinsImportado e ao IPI.

§ 4° Para efeitos deste artigo, equipara-se ao 
importador a pessoa jurídica adquirente de bens es-
trangeiros no caso de importação realizada por sua 
conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica im-
portadora.

§ 5° No caso do Imposto de Importação (II), o 
disposto neste artigo aplica-se somente a produtos 
sem similar nacional.

Art. 20. No caso de venda ou importação de ser-
viços destinados a obras de que trata o art. 18, ficam 
suspensas:

I – a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep 
e da Cofins incidentes sobre a prestação de serviços 
efetuada por pessoa jurídica estabelecida no Pais 
quando os referidos serviços forem prestados a pes-
soa jurídica beneficiária do Recopa; e

II – a exigência da Contribuição para o PIS/Pa-
sep-Importação e da Cofins-Importação incidentes 

sobre serviços quando os referidos serviços forem 
importados diretamente por pessoa juridica benefi-
ciaria do Recopa.

§ 1° Nas vendas ou importação de serviços de 
que trata o caput aplica-se, no que couber, o disposto 
nos §§ 1° a 3° do art. 19.

§ 2° 0 disposto no inciso I do caput aplica-se 
tamb6m na hipótese de receita de aluguel de maqui-
nas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para 
utilização em obras de que tratam os arts. 17 e 18, 
quando contratado por pessoa jurídica beneficiária 
do Recopa.

Art. 21. Os benefícios de que tratam os arts. 18 
a 20 alcançam apenas as aquisições e importações 
realizadas entre a data de publicação delta Lei e 30 
de junho de 2014.

Parágrafo único. Os benefícios de que trata o ca-
put somente poderão ser usufruídos nas aquisições e 
importações realizadas a partir da data de habilitação 
ou co-habilitação da pessoa jurídica.

Seção V 
Demais Disposições

Art. 22. A Fifa ou Subsidiária Fifa no Brasil apre-
sentarão à Secretaria da Receita Federal do Brasil 
relação dos Eventos e das pessoas físicas e jurídicas 
passíveis de serem beneficiadas pelas desonerações 
previstas nesta Lei.

§ 1° A lista referida no caput deverá ser atuali-
zada trimestralmente ou sempre que exigido na forma 
prevista em regulamento.

§ 2° A Secretaria da Receita Federal do Brasil di-
vulgará a relação das pessoas físicas e jurídicas habi-
litadas à fruição dos benefícios de que trata esta Lei.

§ 3° Na impossibilidade de a Fifa ou de Subsidi-
ária Fifa no Brasil apresentar a relação de que trata o 
capuz, caberá ao LOC apresentá-la.

Art. 23. As desonerações previstas nesta Lei 
aplicam-se somente às operações que a Fifa, as Sub-
sidiárias Fifa no Brasil, a Emissora Fonte da Fifa e os 
Prestadores de Serviço da Fifa demonstrarem, por 
intermédio de documentação fiscal ou contratual idô-
nea, estar relacionadas com os Eventos, nos termos 
da regulamentação desta Lei.

Art. 24. Eventuais tributos federais recolhidos in-
devidamente com inobservância do disposto nesta Lei 
serão restituídos de acordo com as regras previstas 
na legislação brasileira.

Art. 25. A utilização dos benefícios fiscais conce-
didos por esta Lei em desacordo com os seus termos 
sujeitará o beneficiário, ou o responsável tributário, ao 
pagamento dos tributos devidos, acrescidos da taxa Se-
lic, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.
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Parágrafo único. Fica a Fifa sujeita aos pagamen-
tos referidos no capuz no caso de vício contido na lista 
de que trata o art. 22 jurídica que impossibilite ou tome 
incerta a identificação e localização do sujeito passivo 
ou do responsável tributário.

Art. 26. A União compensará o Fundo do Regime 
Geral de Previdência Social de que trata o art. 68 da 
Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, no 
valor correspondente à estimativa de renúncia relativa 
às contribuições previdenciárias decorrente da deso-
neração de que trata esta Lei, de forma a não afetar a 
apuração do resultado financeiro do Regime Geral de 
Previdência Social.

§ 1° A renúncia de que trata o caput consistirá 
na diferença entre o valor da contribuição que seria 
devido, como se não houvesse incentivo, e o valor da 
contribuição efetivamente recolhido.

§ 2° O valor estimado da renúncia será incluído 
na lei orçamentária anual, sem prejuízo do repasse, 
enquanto não constar na mencionada lei.

Art. 27. As alterações na legislação tributária pos-
teriores à publicação desta Lei serão contempladas 
em lei específica destinada a preservar as medidas 
ora instituídas.

Art. 28. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto neste Capítulo.

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 
de janeiro de 1999, bem como os demais órgãos com-
petentes do Governo Federal, no âmbito das respectivas 
competências, disciplinarão a execução desta Lei.

Art. 29. O Poder Executivo encaminhará ao Con-
gresso Nacional e fará publicar, até 1° de agosto de 
2016, prestação de contas relativas à Copa das Con-
federações Fifa 2013 e Copa do Mundo Fifa 2014, em 
que conste, dentre outras informações que possam ser 
atribuídas às competições, o seguinte:

I – renúncia fiscal total;
II – aumento de arrecadação;
III – geração de empregos;
IV – número de estrangeiros que ingressaram no 

País para assistir aos jogos; e
V – custo total das obras de que trata o Reco-

pa.

CAPÍTULO II 
Das Subvenções Governamentais de que tratam 

o Art. 19 da Lei n° 10.973, de 2 de dezembro  
de 2004, e o Art. 21 da Lei n° 11.196, de 21 de 

novembro de 2005

Art. 30. As subvenções governamentais de que 
tratam o art. 19 da Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 
2004, e o art. 21 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro 

de 2005, não serão computadas para fins de determi-
nação da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins, desde que tenham atendido aos requisitos 
estabelecidos na legislação específica e realizadas as 
contrapartidas assumidas pela empresa beneficiária.

§ 1° O emprego dos recursos decorrentes das 
subvenções governamentais de que trata o caput não 
constituirá despesas ou custos para fins de determina-
ção da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nem dará 
direito a apuração de créditos da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins.

§ 2° Para efeito do disposto no caput e no § 1°:
I – o valor das despesas ou dos custos já consi-

derados na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em 
períodos anteriores ao do recebimento da subvenção, 
deverá ser adicionado ao lucro líquido para fins de de-
terminação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no 
período de recebimento da subvenção;

II – os créditos da Contribuição para o PIS/Pa-
sep e da Cofins decorrentes de despesas e custos in-
corridos anteriormente ao recebimento da subvenção 
deverão ser estornados.

CAPÍTULO III 
Do Drawback

Art. 31. A aquisição no mercado interno ou a im-
portação, de forma combinada ou não, de mercadoria 
equivalente a empregada ou consumida na industriali-
zação de produto exportado poderá ser realizada com 
isenção do Imposto de Importação e com redução a 
zero do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep -Importação 
e da Cofins-Importação.

§ 1° O disposto no caput aplica-se também à 
aquisição no mercado interno ou à importação de 
mercadoria equivalente:

I – à empregada em reparo, criação, cultivo ou 
atividade extrativista de produto já exportado; e

II – para industrialização de produto intermediário 
fornecido diretamente a empresa industrial-exportado-
ra e empregado ou consumido na industrialização de 
produto final já exportado.

§ 2° O disposto no caput não alcança as hipó-
teses previstas nos incisos IV a IX do art. 3° da Lei n° 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, nos incisos III a 
IX do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, e nos incisos III a V do art. 15 da Lei n° 10.865, 
de 30 de abril de 2004.

§ 3° O beneficiário poderá optar pela importação 
ou pela aquisição no mercado interno da mercadoria 
equivalente, de forma combinada ou não, considerada 

NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL158



52326 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010

a quantidade total adquirida ou importada com paga-
mento de tributos.

§ 4° Para os efeitos deste artigo, considera-se 
mercadoria equivalente a mercadoria nacional ou es-
trangeira da mesma espécie, qualidade e quantidade, 
adquirida no mercado interno ou importada sem fruição 
dos benefícios referidos no caput, nos termos, limites 
e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.

Art. 32. O art. 17 da Lei n° 11.774, de 17 de se-
tembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 17. Para efeitos de adimplemento 
do compromisso de exportação nos regimes 
aduaneiros suspensivos, destinados à indus-
trialização para exportação, os produtos im-
portados ou adquiridos no mercado interno 
com suspensão do pagamento dos tributos 
incidentes podem ser substituídos por outros 
produtos, nacionais ou importados, da mesma 
espécie, qualidade e quantidade, importados 
ou adquiridos no mercado interno sem sus-
pensão do pagamento dos tributos incidentes, 
nos termos, limites e condições estabelecidos 
pelo Poder Executivo.

§ 1° O disposto no caput aplica-se tam-
bém ao regime aduaneiro de isenção e alí-
quota zero, nos termos, limites e condições 
estabelecidos pelo Poder Executivo.

§ 2° A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior 
disciplinarão em ato conjunto o disposto nes-
te artigo.” (NR)

Art. 33. A Secretaria da Receita Federal do Bra-
sil e a Secretaria de Comércio Exterior disciplinarão 
em ato conjunto o disposto no art. 31, inclusive sobre 
prazos e critérios para habilitação.

CAPÍTULO IV 
Dos Locais e Recintos Alfandegados

Art. 34. Compete à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil definir os requisitos técnicos e operacionais 
para o alfandegamento dos locais e recintos onde 
ocorram, sob controle aduaneiro, movimentação, ar-
mazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias 
procedentes do exterior, ou a ele destinadas, inclusive 
sob regime aduaneiro especial, bagagem de viajantes 
procedentes do exterior, ou a ele destinados, e remes-
sas postais internacionais.

§ 1° Na definição dos requisitos técnicos e ope-
racionais de que trata o caput, a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil deverá estabelecer:

I – a segregação e a proteção física da área do 
local ou recinto, inclusive entre as áreas de armaze-
nagem de mercadorias ou bens para exportação, para 
importação ou para regime aduaneiro especial;

II – a disponibilização de edifícios e instalações, 
aparelhos de informática, mobiliário e materiais para 
o exercício de suas atividades e, quando necessário, 
de outros órgãos ou agências da administração pú-
blica federal;

III – a disponibilização e manutenção de balan-
ças e outros instrumentos necessários a fiscalização 
e controle aduaneiros;

IV – a disponibilização e manutenção de instru-
mentos e aparelhos de inspeção não invasiva de cargas 
e veículos, como os aparelhos de raios X ou gama;

V – a disponibilização de edifícios e instalações, 
equipamentos, instrumentos e aparelhos especiais para 
a verificacação de mercadorias frigorificadas, apresen-
tadas em tanques ou recipientes que não devam ser 
abertos durante o transporte, produtos químicos, tóxicos 
e outras mercadorias que exijam cuidados especiais 
para seu transporte, manipulação ou armazenagem;

VI – a disponibilização de sistemas, com acesso 
remoto pela fiscalização aduaneira, para:

a) vigilância eletrônica do recinto;
b) registro e controle:
1. de acesso de pessoas e veículos; e
2. das operações realizadas com merca-

dorias, inclusive seus estoques.
§ 2° A utilização dos sistemas referidos no 

inciso VI do § 1° deste artigo deverá ser super-
visionada por Auditor-Fiscal da Receita Federal 
do Brasil e acompanhada por ele por ocasião 
da realização da conferência aduaneira.

§ 3° A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil poderá dispensar a implementação de 
requisito previsto no § 1°, considerando as ca-
racterísticas específicas do local ou recinto.

Art. 35. A pessoa jurídica responsável pela admi-
nistração do local ou recinto alfandegado, referido no 
art. 34, fica obrigada a observar os requisitos técnicos 
e operacionais definidos pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.

Art. 36. O disposto nos arts. 34 e 35 aplica-se 
também aos atuais responsáveis pela administração 
de locais e recintos alfandegados.

Parágrafo único. Ato da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil fixará os prazos para o cumprimento 
dos requisitos técnicos e operacionais para alfande-
gamento previstos no art. 34, assegurado, quanto aos 
requisitos previstos nos incisos IV e VI do § 1° daquele 

159ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 52327 

artigo, o prazo de até 2 (dois) anos a partir da publi-
cação do ato da Secretaria.

Art. 37. A pessoa jurídica de que tratam os arts. 
35 e 36, responsável pela administração de local ou 
recinto alfandegado, fica sujeita, observados a forma, 
o rito e as competências estabelecidos no art. 76 da 
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, à aplica-
ção da sanção de:

I – advertência, na hipótese de descumprimento 
de requisito técnico ou operacional para o alfandega-
mento, definido com fundamento no art. 34; e

II – suspensão das atividades de movimentação, 
armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias 
sob controle aduaneiro, referidas no caput do art. 34, 
na hipótese de reincidência em conduta já punida com 
advertência, até a constatação pela autoridade adu-
aneira do cumprimento do requisito ou da obrigação 
estabelecida.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no in-
ciso II, será considerado reincidente o infrator que, no 
período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, 
contados da data da aplicação da sanção, cometer 
nova infração pela mesma conduta já penalizada com 
advertência.

Art. 38. Será aplicada a multa de R$10.000,00 (dez 
mil reais), por dia, pelo descumprimento de requisito 
estabelecido no art. 34 ou pelo seu cumprimento fora 
do prazo fixado com base no art. 36.

Parágrafo único. O recolhimento da multa prevista 
no caput não garante o direito à operação regular do 
local ou recinto nem prejudica a aplicação das san-
ções estabelecidas no art. 37 e de outras penalidades 
cabíveis ou a representação fiscal para fins penais, 
quando for o caso.

Art. 39. A Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
no âmbito de sua competência, disciplinará a aplicação 
do disposto nos arts. 34 a 37 desta Lei.

CAPÍTULO V 
Das Demais Alterações na Legislação Tributária

Art. 40. Os arts. 1º, 23, 25, 50, 60, 75 e 102 do 
Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, pas-
sam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1°  ..................................................
§ 4º ........................................................
I – destruída sob controle aduaneiro, 

sem ônus para a Fazenda Nacional, antes de 
desembaraçada;

 .................................................... ” (NR)

“Art. 23.  ................................................
Parágrafo único. A mercadoria ficará su-

jeita aos tributos vigorantes na data em que a 

autoridade aduaneira efetuar o correspondente 
lançamento de ofício no caso de:

I – falta, na hipótese a que se refere o § 
2° do art. 1°; e

II – introdução no País sem o registro de 
declaração de importação, a que se refere o 
inciso III do § 4° do art. 1°.” (NR)

“Art. 25. Na ocorrência de dano casual ou 
de acidente, o valor aduaneiro da mercadoria 
será reduzido proporcionalmente ao prejuízo, 
para efeito de cálculo dos tributos devidos, 
observado o disposto no art. 60.

 .................................................... ” (NR)

“Art. 50. A verificação de mercadoria, na 
conferência aduaneira ou em outra ocasião, 
será realizada por Auditor-Fiscal da Receita 
Federal do Brasil ou, sob a sua supervisão, por 
Analista-Tributário, na presença do viajante, 
do importador, do exportador ou de seus re-
presentantes, podendo ser adotados critérios 
de seleção e amostragem, de conformidade 
com o estabelecido pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.

 ..................................................... ”(NR)

“Art. 60.  ................................................
 ..............................................................  
II – extravio – toda e qualquer falta de 

mercadoria, ressalvados os casos de erro ine-
quívoco ou comprovado de expedição.

§ 1° Os créditos relativos aos tributos e 
direitos correspondentes as mercadorias ex-
traviadas na importação serão exigidos do res-
ponsável mediante lançamento de ofício.

§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1°, 
considera-se responsável:

I – o transportador, quando constatado 
o extravio até a conclusão da descarga da 
mercadoria no local ou recinto alfandegado, 
observado o disposto no art. 41; ou

II – o depositário, quando o extravio for 
constatado em mercadoria sob sua custódia, 
em momento posterior ao referido no inciso 
I.

§ 3° Fica dispensado o lançamento de 
ofício de que trata o § 1° na hipótese de o im-
portador ou de o responsável assumir espon-
taneamente o pagamento dos tributos.” (NR)

“Art. 75.  ................................................
 ..............................................................
§ 4° A Secretaria da Receita Federal do 

Brasil disporá sobre os casos em que poderá 
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ser dispensada a garantia a que se refere o 
inciso I do § 1°.” (NR)

“Art. 102.  ..............................................
 ..............................................................
§ 2° A denuncia espontânea exclui a apli-

cação de penalidades de natureza tributária ou 
administrativa, com exceção das penalidades 
aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita 
a pena de perdimento.” (NR)

Art. 41. Os arts. 23, 28, 29 e 30 do Decreto-Lei 
n° 1.455, de 7 de abril de 1976, passam a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 23.  ................................................
 ..............................................................  
§ 3° As infrações previstas no caput se-

rão punidas com multa equivalente ao valor 
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou 
ao preço constante da respectiva nota fiscal ou 
documento equivalente, na exportação, quando 
a mercadoria não for localizada, ou tiver sido 
consumida ou revendida, observados o rito e 
as competências estabelecidos no Decreto n° 
70.235, de 6 de março de 1972.

 ......................................................”(NR)

“Art. 28. Compete ao Ministro de Estado 
da Fazenda autorizar a destinação de mercado-
rias abandonadas, entregues a Fazenda Nacio-
nal ou objeto de pena de perdimento.”(NR)

“Art. 29. A destinação das mercadorias 
a que se refere o art. 28 será feita das seguin-
tes formas:

I – alienação, mediante:
a) licitação; ou
b) doação a entidades sem fins lucra-

tivos;
II – incorporação ao patrimônio de órgão 

da administração pública;
III – destruição; ou
IV – inutilização.
§ 1° As mercadorias de que trata o caput 

poderão ser destinadas:
I – após decisão administrativa definitiva, 

ainda que relativas a processos pendentes de 
apreciação judicial, inclusive as que estiverem 
à disposição da Justiça como corpo de delito, 
produto ou objeto de crime, salvo determina-
ção expressa em contrário, em cada caso, 
emanada de autoridade judiciária; ou

II – imediatamente após a formalização 
do procedimento administrativo-fiscal pertinen-
te, antes mesmo do término do prazo definido 

no § 1º do art. 27 deste Decreto-Lei, quando 
se tratar de:

a) semoventes, perecíveis, inflamáveis, 
explosivos ou outras mercadorias que exijam 
condições especiais de armazenamento; ou

b) mercadorias deterioradas, danifica-
das, estragadas, com data de validade venci-
da, que não atendam exigências sanitárias ou 
agropecuárias ou que estejam em desacordo 
com regulamentos ou normas técnicas e que 
devam ser destruídas.

 ..............................................................
§ 5º O produto da alienação de que trata 

a alínea a do inciso I do caput terá a seguinte 
destinação:

I – 60% (sessenta por cento) ao Fundo 
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoa-
mento das Atividades de Fiscalização (FUN-
DAF), instituído pelo Decreto-Lei n° 1.437, de 
17 de dezembro de 1975; e

II – 40% (quarenta por cento) à seguri-
dade social.

§ 6° Serão expedidos novos certificados 
de registro e licenciamento de veículos em 
favor de adquirente em licitação ou benefici-
ário da destinação de que trata este artigo, 
mediante a apresentação de comprovante da 
decisão que aplica a pena de perdimento em 
favor da União, ficando os veículos livres de 
multas, gravames, encargos, débitos fiscais e 
outras restrições financeiras e administrativas 
anteriores a tal decisão, não se aplicando ao 
caso o disposto nos arts. 124, 128 e 134 da 
Lei n°9.503, de 23 de setembro de 1997 (Có-
digo de Trânsito Brasileiro).

§ 7° As multas, gravames, encargos e 
débitos fiscais a que se refere o § 6° serão de 
responsabilidade do proprietário do veículo 
à época da prática da infração punida com o 
perdimento.

§ 8° Cabe ao destinatário da alienação 
ou incorporação a responsabilidade pelo ade-
quado consumo, utilização, industrialização ou 
comercialização das mercadorias, na forma da 
legislação pertinente, inclusive no que se refere 
ao cumprimento das normas de saúde pública, 
meio ambiente, segurança pública ou outras, 
cabendo- lhe observar eventuais exigências 
relativas a análises, inspeções, autorizações, 
certificações e outras previstas em normas ou 
regulamentos.

§ 9° Aplica-se o disposto neste artigo a 
outras mercadorias que, por força da legisla-
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ção vigente, possam ser destinadas, ainda 
que relativas a processar pendentes de apre-
ciação judicial.

§ 10. Compete ao Ministro de Estado da 
Fazenda estabelecer os critérios e as condi-
ções para cumprimento do disposto neste arti-
go e dispor sobre outras formas de destinação 
de mercadorias.

§ 11. Compete à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil a administração e destinação 
das mercadorias de que trata este artigo.

§ 12. Não haverá incidência de tributos 
federais sobre o valor da alienação, mediante 
licitação, das mercadorias de que trata este 
artigo.” (NR)

“Art. 30. Na hipótese de decisão adminis-
trativa ou judicial que determine a restituição 
de mercadorias que houverem sido destinadas, 
será devida indenização ao interessado, com 
recursos do Fundaf, tendo por base o valor 
declarado para efeito de cálculo do imposto 
de importação ou de exportação.

§ 1° Tomar-se-á como base o valor cons-
tante do procedimento fiscal correspondente 
nos casos em que:

I – não houver declaração de importação 
ou de exportação;

II – a base de cálculo do imposto de im-
portação ou de exportação apurada for inferior 
ao valor referido no caput; ou

III – em virtude de depreciação, o valor 
da mercadoria apreendida em posse do inte-
ressado for inferior ao referido no caput.

§ 2° Ao valor da indenização será apli-
cada a taxa de juro prevista no § 4° do art. 39 
da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
tendo como termo inicial a data da apreen-
são.” (NR)

Art. 42. O art. 5° da Lei n° 10.182, de 12 de feverei-
ro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5° O Imposto de Importação inci-
dente na importação de partes, peças, com-
ponentes, conjuntos e subconjuntos, acabados 
e semiacabados, e pneumáticos fica reduzi-
do em:

I – 40% (quarenta por cento) até 31 de 
agosto de 2010;

II – 30% (trinta por cento) até 30 de no-
vembro de 2010;

III – 20% (vinte por cento) até 30 de maio 
de 2011; e

IV – 0% (zero por cento) a partir de 1° 
de junho de 2011.

 .....................................................” (NR)

Art. 43. O art. 83 da Lei n° 9.430, de 27 de de-
zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 83. A representação fiscal para fins 
penais relativa aos crimes contra a ordem tri-
butária previstos nos arts. 1° e 2° da Lei n° 
8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos cri-
mes contra a Previdência Social, previstos nos 
arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei n° 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), 
será encaminhada ao Ministério Público depois 
de proferida a decisão final, na esfera admi-
nistrativa, sobre a exigência fiscal do crédito 
tributário correspondente.

 .................................................... ” (NR)

Art. 44. A Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 12-A:

“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho 
e os provenientes de aposentadoria, pensão, 
transferência para a reserva remunerada ou 
reforma, pagos pela Previdência Social da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, quando correspondentes a anos-
calendários anteriores ao do recebimento, se-
rão tributados exclusivamente na fonte, no mês 
do recebimento ou crédito, em separado dos 
demais rendimentos recebidos no mês.

§ 1° O imposto será retido pela pessoa 
física ou jurídica obrigada ao pagamento ou 
pela instituição financeira depositária do cré-
dito e calculado sobre o montante dos rendi-
mentos pagos, mediante a utilização de ta-
bela progressiva resultante da multiplicação 
da quantidade de meses a que se refiram os 
rendimentos pelos valores constantes da ta-
bela progressiva mensal correspondente ao 
mês do recebimento ou crédito.

§ 2° Poderão ser excluídas as despe-
sas, relativas ao montante dos rendimentos 
tributáveis, com ação judicial necessárias ao 
seu recebimento, inclusive de advogados, se 
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem in-
denização.

§ 3° A base de cálculo será determinada 
mediante a dedução das seguintes despesas 
relativas ao montante dos rendimentos tribu-
táveis:
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I – importâncias pagas em dinheiro a títu-
lo de pensão alimentícia em face das normas 
do Direito de Família, quando em cumprimento 
de decisão judicial, de acordo homologado ju-
dicialmente ou de separação ou divórcio con-
sensual realizado por escritura pública; e

II – contribuições para a Previdência So-
cial da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios.

§ 4° Não se aplica ao disposto neste ar-
tigo o constante no art. 27 da Lei n° 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto 
nos seus §§ 1°e 3°

§ 5° O total dos rendimentos de que trata 
o caput, observado o disposto no § 2°, poderá 
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a 
Renda na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário do recebimento, a opção irretratável 
do contribuinte.

§ 6° Na hipótese do § 5°, o Imposto so-
bre a Renda Retido na Fonte será considera-
do antecipação do imposto devido apurado na 
Declaração de Ajuste Anual.

§ 7° Os rendimentos de que trata o ca-
put, recebidos entre 1° de janeiro de 2010 e o 
dia anterior ao de publicação da Lei resultante 
da conversão da Medida Provisória n° 497, de 
27 de julho de 2010, poderão ser tributados na 
forma deste artigo, devendo ser informados na 
Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2010.

§ 8° O disposto neste artigo aplica-se 
retroativamente aos fatos geradores não al-
cançados pela decadência ou prescrição.

§ 9° A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil disciplinará o disposto neste artigo.”

Art. 45. O art. 8° da Lei no 9.959, de 27 de janeiro 
de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8°  ..................................................
§ 1° .......................................................
I –  .........................................................
a) day trade: a operação ou a conjuga-

ção de operações iniciadas e encerradas em 
um mesmo dia, com o mesmo ativo, em uma 
mesma instituição intermediadora, em que a 
quantidade negociada tenha sido liquidada, 
total ou parcialmente;

 ..............................................................
§ 2° Será admitida a compensação de 

perdas incorridas em operações de day trade 
realizadas no mesmo dia.

§ 3° O responsável pela retenção e re-
colhimento do imposto de que trata este artigo 
é a instituição intermediadora da operação de 
day trade que receber, diretamente, a ordem 
do cliente.

I – revogado;
II – revogado.
 .....................................................” (NR)

Art. 46. Compete à Secretaria da Receita Fede-
ral do Brasil a normatização, cobrança, fiscalização e 
controle da arrecadação da contribuição destinada ao 
custeio do Regime de Previdência Social do Servidor de 
que trata a Lei n° 10.887, de 18 de junho de 2004.

Parágrafo único. A contribuição de que trata este 
artigo sujeita-se às normas relativas ao processo admi-
nistrativo fiscal de determinação e exigência de créditos 
tributários federais e de consulta, previstas no Decreto 
n° 70.235, de 6 de março de 1972, e na Lei n° 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996.

Art. 47. A Lei n° 10.887, de 18 de junho de 2004, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 8°-A: 

“Art. 8°-A. A responsabilidade pela reten-
ção e recolhimento das contribuições de que 
tratam os arts. 4° a 6° e 8° será do dirigente e 
do ordenador de despesa do órgão ou entida-
de que efetuar o pagamento da remuneração 
ou do benefício.

§ 1° O recolhimento das contribuições de 
que trata este artigo deve ser efetuado:

I – até o dia 15, no caso de pagamentos 
de remunerações ou benefícios efetuados no 
primeiro decêndio do mês;

II – até o dia 25, no caso de pagamentos 
de remunerações ou benefícios efetuados no 
segundo decêndio do mês; ou

III – até o dia 5 do mês posterior, no caso 
de pagamentos de remunerações ou benefícios 
efetuados no último decêndio do mês.

§ 2° O não recolhimento das contribui-
ções nos prazos previstos no § 1°:

I – enseja a aplicação dos acréscimos de 
mora previstos para os tributos federais; e

II – sujeita o responsável às sanções pe-
nais e administrativas cabíveis.”

Art. 48. O art. 16-A da Lei n° 10.887, de 18 de 
junho de 2004, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

“Art. 16-A. A contribuição do Plano de Se-
guridade do Servidor Público (PSS), decorrente 
de valores pagos em cumprimento de decisão 
judicial, ainda que derivada de homologação 
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de acordo, será retida na fonte, no momento 
do pagamento ao beneficiário ou seu repre-
sentante legal, pela instituição financeira res-
ponsável pelo pagamento, por intermédio da 
quitação da guia de recolhimento remetida pelo 
setor de precatórios do Tribunal respectivo, no 
caso de pagamento de precatório ou requisição 
de pequeno valor, ou pela fonte pagadora, no 
caso de implantação de rubrica específica em 
folha, mediante a aplicação da alíquota de 11% 
(onze por cento) sobre o valor pago.

Parágrafo único. A instituição financeira 
deverá efetuar o recolhimento do valor retido 
até o 10º (décimo) dia útil do mês posterior à 
sua efetivação, devendo a fonte pagadora ob-
servar, na retenção e recolhimento, o disposto 
no art. 8°-A.” (NR)

Art. 49. Os valores retidos pelas instituições fi-
nanceiras na forma do art. 16-A da Lei n° 10.887, de 
18 de junho de 2004, a título de contribuição para o 
Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS), que 
se encontram pendentes de recolhimento, deverão 
ser recolhidos no prazo de 30 (trinta) dias contado da 
publicação desta lei.

Art. 50. Os arts. 32 a 34 da Lei n° 12.058, de 13 
de outubro de 2009, passam a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 32.  ................................................
I – animais vivos classificados na posição 

01.02 da Nomenclatura Comum do Mercosul 
(NCM), quando efetuada por pessoa jurídica, 
inclusive cooperativa, vendidos para pessoas 
jurídicas que produzam mercadorias classifi-
cadas nas posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 
0206.20, 0206.21, 020629, 0210.20.00, 
0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da 
NCM;

II – produtos classificados nas posições 
02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 
0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 
e 1502.00.1 da NCM, quando efetuada por 
pessoa jurídica que industrialize bens e pro-
dutos classificados nas posições 01.02, 02.01 
e 02.02 da NCM.

 ......................................................”(NR)
“Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao 

regime de apuração não cumulativa da Contri-
buição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive 
cooperativas, que produzam mercadorias clas-
sificadas nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 
0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 
0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, 

destinadas a exportação, poderão descontar 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
devidas em cada período de apuração crédito 
presumido, calculado sobre o valor dos bens 
classificados na posição 01.02 da NCM, ad-
quiridos de pessoa física ou recebidos de co-
operado pessoa física.

 ......................................................”(NR)
“Art. 34. A pessoa jurídica, tributada com 

base no lucro real, que adquirir para industria-
lização ou revenda mercadorias com a sus-
pensão do pagamento da contribuição para 
o PIS/Pasep e da Cofins prevista no inciso II 
do art. 32, poderá descontar da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em 
cada período de apuração, crédito presumi-
do, determinado mediante a aplicação, sobre 
o valor das aquisições, de percentual corres-
pondente a 40% (quarenta por cento) das 
alíquotas previstas no caput do art. 2° da Lei 
n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 
caput do art. 2° da Lei n° 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003.

 ..............................................................
§ 3° A pessoa jurídica que, até o final 

de cada trimestre-calendário, não conseguir 
utilizar o crédito previsto na forma prevista no 
caput deste artigo poderá:

I – efetuar sua compensação com débi-
tos próprios, vencidos ou vincendos, relativos 
a tributos e contribuições administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, ob-
servada a legislação específica aplicável à 
matéria;

II – solicitar seu ressarcimento em dinhei-
ro, observada a legislação específica aplicável 
à matéria.”(NR)

Art. 51. O art. 28 da Lei n° 10.865, de 30 de abril 
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 28.  ................................................
 ..............................................................
XX – serviços de transporte ferroviário 

em sistema de trens de alta velocidade (TAV), 
assim entendido como a composição utilizada 
para efetuar a prestação do serviço público de 
transporte ferroviário que consiga atingir velo-
cidade igual ou superior a 250km/h (duzentos 
e cinquenta quilômetros por hora).

 ......................................................”(NR)

Art. 52. O art. 4° da Lei n° 10.931, de 2 de agosto 
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 4°  ..................................................
 ..............................................................
§ 6° Até 31 de dezembro de 2014, para 

os projetos de incorporação de imóveis resi-
denciais de interesse social, cuja construção 
tenha sido iniciada ou contratada a partir de 
31 de março de 2009, o percentual correspon-
dente ao pagamento unificado dos tributos de 
que trata o caput será equivalente a 1% (um 
por cento) da receita mensal recebida.

§ 7° Para efeito do disposto no § 6°, con-
sideram-se projetos de incorporação de imóveis 
de interesse social os destinados à construção 
de unidades residenciais de valor comercial de 
até R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) no 
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida 
(PMCMV), de que trata a Lei n° 11.977, de 7 
de julho de 2009.

 ..................................................... ”(NR)

Art. 53. O art. 2° da Lei n° 12.024, de 27 de agosto 
de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° Até 31 de dezembro de 2014, a 
empresa construtora contratada para construir 
unidades habitacionais de valor comercial de 
até R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) no 
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida 
(PMCMV), de que trata a Lei n° 11.977, de 7 
de julho de 2009, fica autorizada, em caráter 
opcional, a efetuar o pagamento unificado 
de tributos equivalente a 1% (um por cento) 
da receita mensal auferida pelo contrato de 
construção.

 ......................................................”(NR)

Art. 54. Fica suspenso o pagamento da Contri-
buição para o PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre 
a receita bruta da venda, no mercado interno, de:

I – insumos de origem vegetal, classificados nas 
posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 
1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da Nomen-
clatura Comum do Mercosul (NCM), quando efetuada 
por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos:

a) para pessoas jurídicas que produ-
zam mercadorias classificadas nos códigos 
02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 
da NCM;

b) para pessoas jurídicas que produzam 
preparações dos tipos utilizados na alimenta-
ção de animais vivos classificados nas posi-
ções 01.03 e 01.05, classificadas no código 
2309.90 da NCM; e

c) para pessoas físicas;

II – preparações dos tipos utilizados na alimenta-
ção de animais vivos classificados nas posições 01.03 
e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM;

III – animais vivos classificados nas posições 
01.03 e 01.05 da NCM, quando efetuada por pessoa 
jurídica, inclusive cooperativa, vendidos para pessoas 
jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos 
códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 
da NCM;

IV – produtos classificados nos códigos 02.03, 
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, quan-
do efetuada por pessoa jurídica que industrialize ou 
revenda bens e produtos classificados nas posições 
01.03 e 01.05 da NCM.

Parágrafo único. A suspensão de que trata este 
artigo:

I – não alcança a receita bruta auferida nas ven-
das a varejo;

II – aplicar-se-á nos termos e condições estabe-
lecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime 
de apuração não cumulativa da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que pro-
duzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, destina-
das a exportação, poderão descontar da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período 
de apuração do crédito presumido, calculado sobre:

I – o valor dos bens classificados nas posi-
ções 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 
1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, 
adquiridos de pessoa física ou recebidos de coopera-
do pessoa física;

II – o valor das preparações dos tipos utilizados 
na alimentação de animais vivos classificados nas po-
sições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 
da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de 
cooperado pessoa física;

III – o valor dos bens classificados nas posições 
01.03 e 01.05 da NCM, adquiridos de pessoa física ou 
recebidos de cooperado pessoa física.

§ 1° O disposto nos incisos I a III do caput des-
te artigo aplica-se também às aquisições de pessoa 
jurídica.

§ 2° O direito ao crédito presumido de que tratam 
o caput e o § 1° deste artigo só se aplica aos bens ad-
quiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, 
de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no 
País, observado o disposto no § 4° do art. 3° da Lei n° 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4° do art. 
3° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

§ 3° O montante do crédito a que se referem os 
incisos I e II do caput e o § 1° deste artigo será deter-
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minado mediante aplicação, sobre o valor das men-
cionadas aquisições, de percentual correspondente a 
30% (trinta por cento) das alíquotas previstas no ca-
put do art. 2° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, e no caput do art. 2° da Lei n° 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003.

§ 4° O montante do crédito a que se referem o 
inciso III do caput e o § 1° deste artigo será determi-
nado mediante aplicação sobre o valor das menciona-
das aquisições de percentual correspondente a 30% 
(trinta por cento) das alíquotas previstas no caput do 
art. 2° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
e no caput do art. 2° da Lei n° 10.833, de 29 de de-
zembro de 2003.

§ 5° É vedado à pessoas jurídicas de que trata 
o § 1° deste artigo o aproveitamento: 

I – do crédito presumido de que trata o caput 
deste artigo;

II – de crédito em relação às receitas de vendas 
efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que 
trata o caput deste artigo.

§ 6° O crédito apurado na forma do caput deste 
artigo deverá ser utilizado para desconto do valor da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a reco-
lher, decorrente das demais operações no mercado 
interno.

§ 7° A pessoa jurídica que, até o final de cada 
trimestre-calendário, não conseguir utilizar o crédito na 
forma prevista no § 6° deste artigo poderá:

I – efetuar sua compensação com débitos pró-
prios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e 
contribuições administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, observada a legislação específica 
aplicável à matéria;

II – solicitar seu ressarcimento em dinheiro, ob-
servada a legislação específica aplicável à matéria.

§ 8° O disposto no § 7° deste artigo aplica-se so-
mente à parcela dos créditos presumidos determinada 
com base no resultado da aplicação, sobre o valor da 
aquisição de bens relacionados nos incisos do caput 
deste artigo, da relação percentual existente entre a 
receita de exportação e a receita bruta total, auferidas 
em cada mês.

§ 9° O disposto neste artigo aplica-se também 
no caso de vendas a empresa comercial exportadora 
com o fim específico de exportação.

§ 10. O crédito presumido de que trata este arti-
go aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art. 56. A pessoa jurídica, tributada com base no 
lucro real, que adquirir para industrialização ou venda a 
varejo as mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM poderá 

descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Co-
fins, devidas em cada período de apuração, crédito 
presumido, determinado mediante a aplicação, sobre 
o valor das aquisições, de percentual corresponden-
te a 12% (doze por cento) das alíquotas previstas no 
caput do art. 2° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002, e no caput do art. 2° da Lei n° 10.833, de 29 
de dezembro de 2003.

§ 1° É vedada a apuração do crédito de que trata 
o caput deste artigo nas aquisições realizadas pelas 
pessoas jurídicas mencionadas no inciso IV do caput 
do art. 54 desta lei.

§ 2° O direito ao crédito presumido somente se 
aplica às mercadorias de que trata o caput deste ar-
tigo, adquiridas com suspensão das contribuições, no 
mesmo período de apuração, de pessoa jurídica re-
sidente ou domiciliada no País, observado o disposto 
no § 4° do art. 3° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002, e no § 4° do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 
de dezembro de 2003.

Art. 57. A partir do primeiro dia do mês subse-
quente ao de publicação desta lei, não mais se aplica 
o disposto nos arts. 8° e 9° da Lei n° 10.925, de 23 de 
julho de 2004:

I – às mercadorias ou aos produtos classificados 
nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 
e 23.09.90 da NCM;

II – às mercadorias ou aos produtos classifica-
dos nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códi-
gos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 
e 23.06 da NCM, no que for contrário ao disposto nos 
arts. 54 a 56.

Art. 58. O art. 99 da Lei n° 9.504, de 30 de se-
tembro de 1997, alterado pelo art. 3° da Lei n° 12.034, 
de 29 de setembro de 2009, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 99.  ................................................
§ 1º  .......................................................
 ..............................................................
II – a compensação fiscal consiste na 

apuração do valor correspondente a 0,8 (oi-
tos décimos) do resultado da multiplicação 
de 100% (cem por cento) ou de 25% (vinte e 
cinco por cento) do tempo, respecitvamente, 
das inserções e das transmissões em bloco, 
pelo preço do espaço comercializável compro-
vadamente vigente, assim considerado aquele 
divulgado pelas emissoras de rádio e televisão 
por intermédio de tabela pública de preços de 
veiculação de publicidade, atendidas as dis-
posições regulamentares e as condições de 
que trata o § 2º-A;
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III – o valor apurado na forma do inciso 
II poderá ser deduzido do lucro líquido para 
efeito de determinação do lucro real, na apu-
ração do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica (IRPJ), inclusive da base de cálculo 
dos recolhimentos mensais previstos na legis-
lação fiscal (art. 2º da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996), bem como da base de 
cálculo do lucro presumido.

...........................................................
§ 2º-A. A aplicação das tabelas públicas 

de preços de veiculação de publicidade, para 
fins de compensação fiscal, deverá atender 
ao seguinte:

I – deverá ser apurada mensalmente a 
variação percentual entre a soma dos preços 
efetivamente praticados, assim considerados 
os valores devidos às emissoras de rádio e te-
levisão pelas veiculações comerciais locais, e 
o correspondente a 0,8 (oito décimos) da soma 
dos respectivos preços constantes da tabela 
pública de veiculação de publicidade;

II – a variação percentual apurada no 
inciso I deverá ser deduzida dos preços cons-
tantes da tabela pública a que se refere o in-
ciso II do § 1º.

§ 3º No caso de microempresas e em-
presas de pequeno porte optantes pelo Re-
gime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições (Simples Nacional), 
o valor integral da compensação fiscal apura-
do na forma do inciso II do § 1º será deduzido 
da base de cálculo de imposto e contribuições 
federais devidos pela emissora, seguindo os 
critérios definidos pelo Comitê Gestor do Sim-
ples Nacional (CGSN).” (NR)

Art. 59. O art. 2o da Lei nº 10.996, de 15 de de-
zembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 2º ...................................................
 ..............................................................
§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo 

às vendas de mercadorias que tenham como 
destinatárias pessoas jurídicas atacadistas e 
varejistas, sujeitas ao regime de apuração não 
cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP 
e da Cofins, estabelecidas nas Áreas de Livre 
Comércio referidas no § 3º.

§ 5º Nas notas fiscais relativas à venda de 
que trata o caput deste artigo, deverá constar 
a expressão “Venda de mercadoria efetuada 
com alíquota zero da Contribuição para o PIS/

PASEP e da Cofins, com a especificação do 
dispositivo legal correspondente.” (NR)

Art. 60. O caput do art. 3º da Lei nº 11.977, de 
7 de julho de 2009, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 3º Para a definição dos beneficiá-
rios do PMCMV, devem ser respeitadas, além 
das faixas de renda vigentes na data da so-
licitação dos benefícios, as políticas estadu-
ais e municipais de atendimento habitacional, 
priorizando-se, entre os critérios adotados, o 
tempo de residência ou de trabalho do candi-
dato no Município e a adequação ambiental e 
urbanística dos projetos apresentados.

 ..................................................... ”(NR)

Art. 61. O art. 65 da Lei nº 12.249, de 11 de ju-
nho de 2010, passa a vigorar acrescido do seguinte 
§ 8º-A:

“Art. 65.  ................................................
§ 8º-A. Não será computada na apuração 

da base de cálculo do Imposto de Renda, da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contri-
buição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) a parcela equivalente à redução 
do valor das multas, juros e encargo legal em 
decorrência do disposto nesta Lei.

 ..................................................... ”(NR)

CAPÍTULO VI 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 62 O disposto no Capítulo I desta Lei aplicar-
se-á aos fatos geradores que ocorrerem no período 
de 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2015, 
ressalvados os dispositivos previstos na Seção IV do 
mesmo Capítulo.

Art. 63. Ficam revogados:
I – o inciso V do caput e o § 5º do art. 17 da Lei 

nº 11.196, de 21 de novembro de 2005;
II – os arts. 63 a 70 e o § 2º do art. 78 do Decreto-

Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966;
III – o inciso VI do art. 36 da Lei nº 8.630, de 25 

de fevereiro de 1993;
IV – os §§ 17 e 18 no art. 5o da Lei no 9.718 , de 

27 de novembro de 1998; e
V – o art. 39 da Lei nº 10.833, de 29 de dezem-

bro de 2003.
Art. 64 Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Discussão da redação final. (Pausa.)
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Encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Sem manifestação contrária...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Das quatro medidas 
provisórias, acabamos de acordar com a Oposição que 
não votaremos a 495, que foi lida hoje. Vamos deixar 
essa medida provisória para a pauta de amanhã. Eu 
inclusive não estarei aqui, pois viajo com o Presidente 
da República, mas o Vice-Líder estará.

Como a medida provisória foi lida hoje, vamos 
deixá-la para amanhã, para uma apreciação mais cir-
cunstanciada.

Então, votaríamos três medidas provisórias, vota-
ríamos o empréstimo do Rio Grande do Norte e depois 
a indicação dos embaixadores.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – A Mesa toma conhecimento e não submeterá a 
emenda à votação.

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

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para fazer 
um registro. Há uma praxe de entendimento entre as 
Lideranças de que uma medida provisória, quando che-
ga à Casa, tem, pelo menos, o prazo de duas sessões 
deliberativas para apreciação, discussão e elaboração 
de relatório. Essa medida provisória acabou de chegar. 
Se fosse votada, contrariaria todo um procedimento 
levado a efeito ao longo dos oito últimos anos, o que 
não é conveniente. Eu pactuei com o Senador Romero 
Jucá o entendimento de não votá-la hoje, darmos tem-
po para conhecimento dessa matéria, que sei que tem 
alguns pontos polêmicos, para que possamos refletir 
sobre o seu texto e, eventualmente, votá-la.

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

– Com a palavra o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
como Relator dessa medida provisória que acabamos 
de votar, de acordo com as Lideranças, com os Líderes 
da Casa, pedi a palavra a V. Exª apenas para ressaltar 

a relevância, a importância dessa medida provisória, 
que ia caducar daqui a seis dias.

Nós estamos aqui, Sr. Presidente, tirando im-
postos – PIS, Cofins e também IPI – sobretudo das 
iniciativas que visam adequar o Brasil para a Recopa 
e a Copa do Mundo, mas também há medidas rele-
vantes aqui para desonerar o setor industrial, o setor 
da pecuária, o de suínos, o de aves, o de couro, o de 
pele. Há aqui também importantes instrumentos para 
fomentar o Minha Casa, Minha Vida e também a ins-
tituição do drawback.

Antes dessa medida provisória, Sr. Presidente, 
por exemplo, quando a Embraer trazia uma turbina, 
ou qualquer peça, ou qualquer aviônico dos Estados 
Unidos para montar seu avião e ele ser exportado, ela 
não pagaria os impostos.

Agora, se houvesse um similar nacional, ficaria 
inviabilizado; seria melhor comprar lá fora do que aqui 
dentro. Ora, se há o similar aqui dentro, então, o similar 
aqui dentro precisa ter também o mesmo tratamento 
tributário, para incentivarmos a economia nacional.

Então, a medida provisória também prevê isso. É 
uma medida provisória, portanto, Sr. Presidente, que 
traz grandes avanços para a economia nacional. Acho 
que o Senado hoje se engrandece ao aprová-la sob a 
sua Presidência.

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

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

– Item 3:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 12, DE 2010 

(Proveniente da Medida Provisória nº 496, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 12, de 2010, que dis-
põe sobre o limite de endividamento de Mu-
nicípios em operações de crédito destinadas 
ao financiamento de infraestrutura para a re-
alização da Copa do Mundo Fifa 2014 e dos 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, 
sobre imóveis oriundos da extinta Rede Fer-
roviária Federal S.A. – RFFSA, sobre dívidas 
referentes ao patrimônio imobiliário da União 
e sobre acordos envolvendo patrimônio imo-
biliário da União; transfere o domínio útil de 
imóveis para a Companhia Docas do Rio de 
Janeiro – CDRJ; altera a Medida Provisória 
nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e as 
Leis nºs 9.711, de 20 de novembro de 1998, 
11.483, de 31 de maio de 2007, 9.702, de 17 
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de novembro de 1998, 10.666, de 8 de maio 
de 2003, e 9.469, de 10 de julho de 1997; e 
dá outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 496, de 2010).

Concedo a palavra ao Senador Francisco Dor-
nelles, Relator revisor da matéria.

PARECER Nº 1.507, DE 2010–PLEN

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, apresentei o relatório a V. Exª e ao Plenário; já foi 
amplamente examinado. Reitero a esta Casa que não 
há nenhuma agressão à Lei de Responsabilidade Fis-
cal. Trata-se simplesmente de algumas modificações 
de natureza acessória.

Por esse motivo, o parecer é pela aprovação.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER N°,  DE 2010

De plenário, sobre o Projeto de Lei 
de Conversão no 12, de 2010, que dispõe 
sobre o limite de endividamento de Muni-
cípios em operacões de crédito destinadas 
ao financiamento de infraestrutura para a 
realização da Copa do Mundo FIFA 2014 e 
dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 
2016, sabre imóveis oriundos da extinta 
Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, so-
bre dívidas referentes ao patrimônio imobi-
liário da União, sobre acordos envolvendo 
patrimônio imobiliário da União, transfere o 
domínio útil de imóveis para a Companhia 
Docas do Rio de Janeiro – CDRJ, e dá ou-
tras providências.

Relator-Revisor: Senador Francisco Dornelles

I – Relatório

0 Poder Executivo, por meio da Mensagem no 411, 
de 2010, submeteu ao exame deste Poder a Medida 
Provisória (MPV) no 496, de 19 de julho de 2010, com 
ementa em epígrafe.

A proposicão foi aprovada pela Câmara dos Depu-
tados em 17 de novembro de 2010, na forma do Projeto 
de Lei de Conversão (PLV) n° 12, de 2010, conforme 
parecer proferido pelo Deputado Carlos Abicalil. O 
parecer concluiu pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência, pela consti-
tucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e 
pela adequação financeira e orçamentária da MPV n° 
496, de 2010.

No mérito, o relator mostrou-se favorável a apro-
vação da proposição e à rejeição das Emendas nos 1, 
2, 4 a 7, 10, 13 a 18, 20, 22, 24 a 26, 28 a 31, 39 a 42, 
51 e 52. Impõe-se notar que, com fundamento no art. 
4°, § 4°, da Resolução do Congresso Nacional n° 1, de 
2002, combinado com o art. 125 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, já havia ocorrido o inde-
ferimento liminar das Emendas nos 11, 19, 21, 23, 27, 
32 a 38 e 43 a 50, por versarem sobre matéria estra-
nha, em conformidade com a decisão da Presidência 
da Câmara acerca da Questão de Ordem n° 478, de 
2009. Ademais, a Mesa Diretora daquela Casa deferiu o 
Requerimento n° 7.407, de 2010, do Deputado- Relator, 
que pleiteava a retirada de tramitação das Emendas 
nos 3, 8, 9 e 12, de sua autoria. O Anexo I discrimina 
as emendas apresentadas.

O PLV n° 12, de 2010, é composto por treze ar-
tigos. O último contém a cláusula de vigência, estipu-
lando que a norma editada entrou em vigor na data 
da sua publicação, enquanto outros propõem alterar 
os seguintes diplomas legais:

1) art. 1°: Medida Provisória n° 2.185-35, de 2001, 
que estabelece critérios para a consolidação, a 
assunção e o refinanciamento, pela União, da 
dívida pública mobiliária e outras que especifica, 
de responsabilidade dos Municípios;

2) art. 4°: Lei n° 9.711, de 1998, que dispõe sobre a 
recuperação de haveres do Tesouro Nacional e 
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a 
utilização de Títulos da Dívida Pública, de respon-
sabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de 
débitos com o INSS, altera dispositivos das Leis 
nos 7.986, de 28 de dezembro de 1989, 8.036, 
de 11 de maio de 1990, 8.212, de 24 de julho de 
1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, 8.742, de 
7 de dezembro de 1993, e 9.639, de 25 de maio 
de 1998, e dá outras providências;

3) arts. 5º e 6°: Lei n° 11.483, de 2007, que dispõe 
sobre a revitalização do setor ferroviário, altera 
dispositivos da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 
2001, e dá outras providências;

4) art. 10: Lei n° 9.702, de 1998, que dispõe sobre 
critérios especiais para alienação de imóveis de 
propriedade do Instituto Nacional do Seguro So-
cial – INSS e dá outras providências;

5) art. 11: Lei n° 10.666, de 2003, que dispõe sobre a 
concessão da aposentadoria especial ao coope-
rado de cooperativa de trabalho ou de produção 
e dá outras providências.

Ademais, o art. 12 revoga o § 2° do art. 1° da Lei 
n° 9.469, de 1997, a qual regulamenta o disposto no 
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inciso VI do art. 4° da Lei Complementar n° 73, de 10 
de fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção da 
União nas causas em que figurarem, como autores ou 
entes da administração indireta; regula os pagamentos 
devidos pela Fazenda pública em virtude de senten-
ça judiciária; revoga a Lei nº 8.197, de 27 de junho de 
1991, e a Lei nº 9.081, de 19 de julho de 1995, e dá 
outras providências. O Anexo II detalha todas as alte-
rações e revogações feitas.

Os arts. 2º, 3º e 7º a 9º, por sua vez, contêm 
disposições autônomas. Os dois primeiros autorizam 
a Secretária do Tesouro Nacional (STN) a dispensar 
os municípios com dívidas refinanciadas com funda-
mento na Lei nº 8.727, de 1993, e na MPV no 2.185-
35, de 2001, mas cujos pagamentos estejam abaixo 
dos limites máximos de comprometimento da receita 
e não tenham gerados resíduos ao longo do tempo, 
da remessa do balancete da execução orçamentária 
mensal e do cronograma de compromissos da dívida 
vincenda. No caso da MPV no 2.185-35, de 2001, a 
autorização concedida também alcança a remessa 
do balanço anual e a verificação do cumprimento dos 
seguintes requisitos:

a) não ter adequado as despesas com 
pessoal aos limites estabelecidos na legisla-
ção em vigor;

b) não ter implantado contribuição previ-
denciária para os servidores ativos e inativos, 
com alíquota média de, no mínimo, 11% da 
remuneração total;

c) não ter limitado suas despesas com 
aposentados e pensionistas, na forma da le-
gislação em vigor.

Os arts. 7º e 8º referem-se à Rede Ferroviária 
Federal S.A. (RFFSA). O art. 7º permite que a União 
renuncie às dívidas e saldos devedores decorrentes 
de contratos de compra e venda e de transferência de 
direitos possessórios, bem como os débitos principais 
e acessórios vinculados aos demais contratos firma-
dos pela extinta RFFSA, desde que o respectivo con-
tratante: (i) seja considerado de baixa renda; (ii) não 
seja proprietário, promitente comprador, cessionário ou 
concessionário de outro imóvel urbano ou rural; e (iii) 
utilize o imóvel para sua moradia ou de sua família.

O art. 8º, a seu tempo, convalida as desapropria-
ções sobre imóveis não operacionais da extinta RFFSA 
realizadas por outros entes da Federação, desde que o 
apossamento ou a imissão na posse tenham ocorrido 
antes de 22 de janeiro de 2007.

O art. 9º, por fim, autoriza a União a transferir à 
Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) o domí-

nio útil dos terrenos de marinha e  acrescidos de ma-
rinha por ela ocupados em 15 de junho de 2010, em 
substituição à transferência de domínio pleno desses 
imóveis, operada quando da integralização do capital 
social dessa empresa.

Já as mudanças introduzidas pela Câmara dos 
Deputados, incidentes sobre os arts. 1° e 4° da pro-
posição em tela, foram as seguintes: (i) inclusão de 
inciso V no § 1° do art. 8° da MPV n° 2.185-35, de 
2001, excluindo as operações de crédito para obras 
de saneamento básico e de mobilidade urbana do cál-
culo do montante da dívida financeira considerado na 
aplicação do limite de endividamento dos municípios 
cujas obrigações foram refinanciadas pela União; e (ii) 
substituição da expressão “as Unidades da Federação” 
pela expressão “os demais entes federativos” no pará-
grafo único do art. 6° da Lei n° 9.711, de 1998.

II – Análise

II.1.  – Da Adequação da MPV n° 496, de 2010

A MPV n° 496, de 2010, não incorre em qualquer 
das vedações previstas no § 1° do art. 62 da Consti-
tuição Federal, bem como atende aos pressupostos 
constitucionais da relevância e da urgência – requisitos 
de avaliação discricionária, de apreciação estritamen-
te política, permeada pelos critérios de oportunidade 
e conveniência.

Quanto à técnica legislativa, a proposição obser-
va os preceitos da Lei Complementar n° 95, de 1998, 
e alterações posteriores, em especial por não incluir 
dispositivos estranhos a seu tema. O Deputado-Rela-
tor ressalva, em relação ao art. 40, que a expressão 
“Unidades da Federação”, por não incluir os Governos 
Municipais, poderia suscitar problemas de interpreta-
ção. Por esse motivo, procedeu-se a sua substituição 
pela expressão “entes federativos”.

No que tange à adequação orçamentária e finan-
ceira, conforme afirmado pelo Deputado Carlos Abicalil, 
a MPV n° 496, de 2010, está em consonância com o 
art. 50, § 1°, da Resolução do Congresso Nacional n° 1, 
de 2002, que estipula que o exame de compatibilidade 
e adequação orçamentária e financeira das medidas 
provisórias abrange a análise da repercussão sobre a 
receita ou a despesa pública da União e da implicação 
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e 
financeiras vigentes, em especial a conformidade com 
a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a 
lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias 
e a lei orçamentária da União. Relativamente a esses 
aspectos, a matéria em comento não trata da criação, 
aperfeiçoamento ou expansão da ação governamental, 
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assim como não constitui obrigação de caráter con-
tinuado ou renúncia de receita. Consequentemente, 
não se aplicam ao presente diploma legal as medidas 
de compensação fiscal previstas no art. 14, nem as 
condições e exigências estipuladas nos arts. 16 e 17, 
todos da Lei Complementar n° 101, de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF).

O Deputado-Relator ainda nota que os montan-
tes da despesa a da receita orçamentária para 2010 
não serão afetados pelas medidas adotadas. No que 
tange aos imóveis não operacionais da extinta RFFSA, 
a proposição não terá impacto financeiro significativo, 
pois suas disposições: (i) não configuram propriamente 
uma inovação legislativa; (ii) tratam apenas de proce-
dimentos a serem observados por órgãos públicos ou 
cartórios; (iii) não afetam o setor público consolidado 
ainda quando tenham algum reflexo sobre as contas 
da União; ou (iv) trazem consequências apenas resi-
duais sobre as finanças públicas. Ademais, no caso 
da alienação de imóveis do INSS, estabelece-se o di-
reito de preferência a seus ocupantes em condições 
de igualdade com o vencedor da licitação, de tal for-
ma que os imóveis serão vendidos pelo real valor de 
mercado. Portanto, a matéria em comento mostra- se 
compatível e adequada do ponto de vista financeiro e 
orçamentário.

II.2. – Do Mérito da MPV n° 496, de 2010

Em relação ao mérito da MPV nº 496, de 2010, 
convém analisar cada tema separadamente.

II.2.1. – O Limite de Endividamento dos Municípios 
em Operações de Crédito Destinadas ao Financia-
mento de Infraestrutura para a Realização da Copa 
e das Olimpíadas

Como é sabido, ao final do século passado hou-
ve diversas renegociações de dívida entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios. O proces-
so consistiu em apoio financeiro da União aos demais 
entes federados, sob a forma de refinanciamento de 
dívida em condições financeiras facilitadas, com a 
contrapartida dos beneficiários na forma de ajuste das 
suas contas públicas.

No caso específico dos municípios, dois diplo-
mas legais se destacam: a Lei nº 8.727, de 1993, e 
a Medida Provisória n° 2.185-35, de 2001. A medida 
provisória ora em análise altera essa legislação com 
três objetivos básicos:

a) elevar a margem de endividamento 
dos municípios para que possam financiar os 
investimentos associados à Copa do Mundo 
e aos Jogos Olímpicos;

b) desburocratizar o processo de con-
trole das contas municipais pela Secretaria 
do Tesouro Nacional;

c) equiparar condições financeiras ofere-
cidas aos municípios àquelas já vigentes para 
os estados e o Distrito Federal.

Com relação ao primeiro ponto, para financiar 
investimentos relacionados aos eventos esportivos 
a “trava” para o endividamento é a autorização pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN).

No que se refere ao segundo item – desburocrati-
zação –, estão sendo removidos controles inócuos que 
apenas representam carga de trabalho adicional à já 
sobrecarregada Secretaria do Tesouro Nacional.

Também não há reparo quanto ao terceiro item, 
que consiste em permitir que a dívida municipal re-
financiada pela União seja abatida por meio de en-
contro de contas no qual sejam atestados créditos 
líquidos e certos do Município em relação à União. 
Essa possibilidade já é vigente para Estados e Dis-
trito Federal.

Ressaltamos, por fim, que toda e qualquer alte-
ração nos termos de refinanciamento de dívidas en-
tre os entes federados deve ser efetivada não apenas 
mediante lei que estipule as condições gerais válidas 
para todos os entes, mas também por meio de retifi-
cação dos contratos de refinanciamentos individuais 
de cada ente com a União.

II.2.2. – O Patrimônio da Extinta RFFSA, a Desapro-
priação de seus Bens e os Débitos para com esta

Com a extinção da RFFSA, foi editada a Lei n° 
11.483, de 2007, para dispor sobre a liquidação de 
suas obrigações e a destinação de seu patrimônio. A 
medida provisória promove uma série de alterações nas 
regras relativas à alienação de imóveis não operacio-
nais da extinta RFFSA, que avaliamos positivamente, 
de uma maneira geral.

Aos ocupantes de boa-fé dos imóveis não ope-
racionais alienados por meio de leilão ou concorrên-
cia pública foi concedido, na Lei n° 11.483, de 2007, o 
direito de preferência a compra, pelo preço oferecido 
pelo vencedor da licitação, desde que manifestassem 
interesse no prazo de 15 dias após a publicação do 
resultado do certame. A medida provisória submete o 
direito de preferência desses ocupantes aos termos 
que o Código Civil confere ao instituto da preferência. 
Com essa alteração, a União passa a ter a obrigação 
de oferecer aos ocupantes a oportunidade de comprar 
os imóveis pelo preço oferecido pelo vencedor da lici-

171ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 52339 

tação, e os ocupantes terão  o prazo de sessenta dias 
para efetuar a compra.

A medida provisória autoriza a dispensa de lici-
tação para venda dos imóveis não operacionais para 
duas espécies de adquirentes: (i) órgãos ou entidades 
da administração, de qualquer esfera de governo, e 
(ii) empresas públicas e privadas inseridas em ope-
ração urbana consorciada, definida na Lei n° 10.257, 
de 2001.

A disposição relativa à dispensa de licitação quan-
do o adquirente for órgão ou entidade da administração 
é desnecessária, pois o art. 17, I, e, da Lei de Licita-
ções (Lei n° 8.666, de 1993) já veicula a autorização 
nesse sentido. As operações urbanas consorciadas, 
por sua vez, constituem um conjunto de intervenções 
coordenadas pelo Poder Público municipal, com a par-
ticipação de integrantes da sociedade civil e investi-
dores privados, que têm o objetivo de promover trans-
formações urbanísticas estruturais, melhorias sociais 
e a valorização ambiental em uma determinada área, 
definida em lei municipal.

A Lei n° 11.483, de 2007, autorizou a União a 
promover a transferência, gratuita ou onerosa, de di-
reitos possessórios sobre imóveis oriundos da RFFSA, 
quando não for possível comprovar sua dominialidade. 
A medida provisória introduz dispositivo que determina, 
em benefício de famílias de baixa renda, que a transfe-
rência dos direitos possessórios terá os mesmos efeitos 
que a legitimação de posse prevista na Lei n° 11.977, 
de 2009, que instituiu o Programa Minha Casa, Minha 
Vida (PMCMV). Os detentores do título de legitimação 
de posse adquirem a propriedade do imóvel por usu-
capião após cinco anos, sendo-lhes então facultado 
requerer ao oficial de registro de imóveis a conversão 
desse título em registro de propriedade.

A Lei n° 11.483, de 2007, autorizava a União a 
renegociar o pagamento de débitos oriundos de con-
tratos de locação ou alienação de imóveis não opera-
cionais da extinta RFFSA. A medida provisória autoriza 
a União a perdoar dívidas relacionadas à alienação 
ou uso de imóveis da RFFSA quando os beneficiários 
sejam considerados de baixa renda, residam no imó-
vel em questão e não tenham outro imóvel urbano ou 
rural. Nos casos em que os devedores não atendam 
a essas condições, é autorizada a renegociação das 
dívidas, com descontos entre 20% e 60% do valor do 
débito e parcelamento em até 120 parcelas mensais, 
ou descontos de 25% a 65% do valor do débito para 
liquidação a vista.

Outra disposição da medida provisória em análise 
diz respeito aos imóveis oriundos da extinta RFFSA que 
se localizam em terrenos de marinha e acrescidos. Os 

terrenos de marinha, localizados em uma faixa de ter-
ra ao longo de toda a costa brasileira, são, em virtude 
de disposição constitucional, propriedade da União. A 
ocupação dessas áreas por particulares é condiciona-
da à constituição de aforamento, instituto jurídico pelo 
qual o domínio útil do imóvel é transmitido ao foreiro, 
mediante o pagamento de uma taxa, mantendo-se o 
domínio direto do imóvel com a União.

A medida provisória autoriza a constituição de afo-
ramentos em favor dos adquirentes de imóveis oriundos 
da extinta RFFSA localizados em terrenos de marinha, 
isentando os beneficiários de débitos relativos a taxas 
de ocupação não pagas desde a aquisição do imóvel 
até a assinatura do contrato de aforamento. É conce-
dida, ainda, dedução de dezessete por cento do valor 
correspondente ao terreno nos contratos de alienação 
do domínio pleno desses terrenos, nos contratos em 
que exista saldo devedor. Por outro lado, a medida pro-
visória determina não ser devida pela União qualquer 
indenização decorrente da constituição de aforamento 
sobre esses imóveis.

Por fim, a medida provisória convalida as desa-
propriações sobre imóveis não operacionais da extinta 
RFFSA realizadas por outros entes federativos, cuja 
imissão na posse tenha ocorrido antes de 22 de janei-
ro de 2007, data da edição da Medida Provisória n° 
353, de 2007, que resultou na Lei n° 11.483, de 2007, 
e extinguiu a RFFSA. Autoriza-se, ainda, a celebra-
ção de acordos pela União nas ações relativas a tais 
desapropriações, desde que as áreas desapropriadas 
estejam sendo usadas ou sejam destinadas a proje-
to de reabilitação de centros urbanos, funcionamento 
de órgãos públicos ou execução de políticas públicas, 
sem fins lucrativos.

II.2.3.  – A Autorização para Transferência do Domí-
nio Útil de Terrenos de Marinha para a CDRJ

A medida provisória autoriza a União a transferir 
à CDRJ o domínio útil de terrenos de marinha ocupa-
dos pela Companhia em 15 de junho de 2010. A me-
dida substitui a transferência do domínio pleno desses 
imóveis, que havia sido tencionada na integralização 
do capital social da empresa. Trata-se de medida se-
melhante à concessão de aforamento sobre terrenos 
de marinha da extinta RFFSA. A transferência do do-
mínio pleno dos terrenos de marinha não é  possível, 
pois a Constituição Federal, em seu art. 20, inciso VII, 
determina que esses imóveis são de propriedade da 
União. Transferindo-se apenas o domínio útil, a União 
continua a deter o domínio direto desses imóveis, res-
peitando-se o texto constitucional.
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Em conjunto com a transferência do domínio útil 
de terrenos de marinha à CDRJ, a medida provisória 
extingue os créditos de natureza não tributária da União 
em face da CDRJ.

II.2.4.  – A Alienação de Bens Imóveis do INSS

A medida provisória concede aos servidores 
públicos que detenham termos de cessão de uso de 
imóveis residenciais do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), cuja ocupação tenha se iniciado entre 
1° de janeiro de 1997 e 22 de agosto de 2007, o di-
reito de preferência na aquisição desses imóveis, em 
condições de igualdade com o vencedor da licitação, 
desde que estejam em dia com as obrigações relativas 
à ocupação. O mesmo direito é estendido ao servidor 
que no momento da aposentadoria ocupava o imóvel, 
bem como ao seu cônjuge ou companheiro viúvo que 
permaneça residindo no imóvel.

Trata-se de medida que estabelece regra excep-
cional no processo de alienação de imóveis públicos, 
mitigando a aplicação do princípio da igualdade de 
tratamento entre os interessados em favor do direito 
à moradia dos ocupantes do imóvel. A avaliação do 
mérito da medida é subjetiva, dependendo da pon-
deração relativa dos princípios envolvidos, mas não 
se identificam obstáculos jurídicos à sua implanta-
ção. Vale lembrar que medidas semelhantes foram 
tomadas em outros casos recentes de alienação de 
imóveis da União.

II.2.5. –  A Compensação entre Regimes de Previ-
dência

A redação original do art. 12 da Lei n° 10.666, de 
1993, fixava em maio de 2004 o encerramento do prazo 
para a apresentação, pelos regimes instituidores, dos 
dados relativos aos benefícios em manutenção em 5 
de maio de 1999, concedidos a partir da promulgação 
da Constituição de 1988. Antes da extensão proposta 
pela medida provisória em análise, até maio de 2013, 
o prazo já havia sido ampliado duas vezes.

Acreditamos que a nova extensão seja positiva, 
pois favorece essencialmente municípios que apre-
sentam dificuldades para lidar com a complexidade da 
tarefa de coleta e avaliação de dados dos benefícios 
previdenciários em questão. Ressaltamos, todavia, a 
necessidade de capacitação dos gestores dos regimes 
de previdência dos municípios, que devem ter condi-
ções efetivas para atender os requisitos de operação 
do sistema de compensação entre os regimes. A União 
pode contribuir para essa capacitação por meio de 
convênios de cooperação técnica.

11.2.6. –  Extensão da Capacidade de Realizar Acor-
dos em Juízo às Causas Relativas ao Patrimônio 
Imobiliário da União

A autorização para que o Advogado-Geral da 
União e os dirigentes máximos das empresas públicas 
federais realizem acordos e transações judiciais para 
encerrar litígios, nas causas de até R$500 mil, tem o 
objetivo de reduzir a sobrecarga de trabalho imposta 
ao Poder Judiciário. Considerando-se que uma parce-
la expressiva das demandas judiciais envolve o poder 
público federal, a medida contribui para desafogar o 
Judiciário e proporcionar maior celeridade à prestação 
da atividade jurisdicional. Por essa razão, considera-
mos positiva a retirada da vedação dos acordos nas 
causas patrimoniais.

II.3. –  Das Emendas Rejeitadas

Desconsiderando-se as vinte emendas indefe-
ridas liminarmente e as quatro retiradas a pedido do 
autor, restaram para análise 28 emendas. Desse to-
tal, 25 foram consideradas constitucionais, jurídicas, 
condizentes com a boa técnica legislativa e adequa-
das do ponto de vista orçamentário e financeiro pelo 
Deputado-Relator. As exceções foram as Emendes 
nos 1, 2 e 22: (i) as duas primeiras por fazer referência 
a ato infralegal (qual seja, a Portaria do Ministério da 
Fazenda n° 89, de 1997, que trata da classificação dos 
entes subnacionais segundo a sua situação financeira); 
e (ii) a última por dispor sobre matéria reservada a lei 
complementar (qual seja, a flexibilização temporária 
de limites e obrigações contidos na LRF).

Em relação ao mérito, as demais foram conside-
radas prejudicadas à luz dos seguintes argumentos:

1) a Emenda n° 4 é por demais genérica, pois toda 
a infraestrutura em regiões turísticas serve, em 
tese, para atender ao turista; ademais, essas re-
giões já contam com diversos benefícios fiscais 
e, em alguma medida, estão abrangidas pela 
presente proposição;

2) a Emenda n° 5 busca impor tetos de endividamen-
to com base em critério populacional, descon-
siderando aspectos importantes como a neces-
sidade de investimentos e a solvência de cada 
município;

3) a Emenda n° 6 restringe demais o alcance da ma-
téria em análise, desconsiderando importante 
parte da infraestrutura que precisará ser melho-
rada para a realização dos eventos;

4) a Emenda n° 10 revela-se desnecessária, pois, 
naquilo que não contraria a essência da Medi-
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da Provisória, já está atendida adequadamente 
pelo texto atual;

5) as Emendas nos 13 e 51 são  desnecessárias à luz 
da situação fiscal dos estados vis-à-vis as exigên-
cias contidas nos contratos de refinanciamento 
de suas dívidas e na LRF;

6) a Emenda n° 22 trata de matéria estranha a propo-
sição, além de não estar alinhada com os pre-
ceitos da responsabilidade fiscal;

7) a Emenda n° 52, além de tratar de matéria estra-
nha à matéria, concede subsídio explícito as dí-
vidas refinanciadas, dado que não impede que 
seus custos sejam inferiores a taxa de juros de 
referência do Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia (SELIC).

Os argumentos do Deputado-Relator mostram-
se pertinentes e são inteiramente endossados por 
este relatório.

II.4. –  Do PLV N° 12, de 2010

A exemplo da MPV n° 496, de 2010, o PLV n° 
12, de 2010, mostra-se adequado sob os prismas 
constitucional, jurídico e orçamentário e financeiro. O 
ajuste introduzido, pelo Deputado-Relator, na redação 
do dispositivo alterado pelo art. 4° suprimiu a pequena 
deficiência existente no texto original em termos de 
técnica legislativa.

De cárater substantivo tivemos a exclusão das 
operações de crédito para obras de saneamento bá-

sico e de mobilidade urbana do cálculo do montante 
da dívida financeira considerado na aplicação do limi-
te de endividamento dos municípios cujas obrigações 
foram refinanciadas pela União. Impõe-se notar que a 
nova exclusão, diferentemente do que ocorrerá com o 
financiamento de infraestrutura para a realização da 
Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpi-
cos, não requererá a prévia anuência do CMN. Abre-se, 
assim, um amplo espaço para o aumento do endivida-
mento dos governos municipais. Consideramos, porém, 
que essa alteração tem caráter meramente autoriza-
tivo, uma vez que incide sobre contratos já firmados 
– protegidos, portanto, pelo art. 5o, inciso XXXVI, da 
Constituição Federal (lei não prejudicará ... o ato ju-
rídico perfeito ...). A sua plena eficácia dependerá da 
assinatura de aditivos contratuais, cuja concretização 
ocorrerá a critério do Poder Executivo. De qualquer 
forma, trata-se de alteração importantíssima e que 
reitera o compromisso do Congresso Nacional com a 
causa da recuperação da capacidade de investimento 
dos governos municipais.

III – Voto

Assim, à luz do exposto, manifestamo-nos pela 
admissibilidade e, quanto ao mérito, pela aprovação 
do Projeto de Lei de Conversão n° 12, de 2010.

Sala das Sessões,  – Francisco Dornelles, Re-
lator-Revisor.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O parecer preliminar do Relator revisor é pelo atendi-
mento dos pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência e pela adequação financeira e orçamentá-
ria da medida.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-

sidente, eu gostaria de fazer um encaminhamento à 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Da parte do mérito ou da parte...?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Não, mé-
rito. Aguardo a minha oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Sem oradores, encerro a discussão e submeto 
à votação os pressupostos de urgência e constitucio-
nalidade.

Os Srs. Senadores e Srªs Senadoras que os 
aprovarem permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Discussão do projeto de lei de conversão, da me-

dida provisória e das emendas, em turno único.
Tem a palavra o Senador José Agripino pelo mé-

rito, para discutir o mérito.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu tive 
oportunidade de conversar com o Senador Francisco 
Dornelles, Relator da matéria, em quem eu confio por 
inteiro, e ele me tranquilizou com relação ao ferimen-
to ou não da LRF por parte dessa matéria, que tem 
grandes méritos, a começar pela possibilidade que se 
abre para Municípios, como Natal, que vai ser sede da 
Copa do Mundo, de tomar empréstimos fora de alguns 
parâmetros tradicionais.

Claro que a MP não trata apenas disso, mas só 
isso já levaria a uma reflexão profunda e a uma boa 
vontade extraordinária, excepcional com relação à ma-
téria. Mas o que me tranquiliza é a relatoria do Senador 
Francisco Dornelles, que nos tranquiliza com relação a 
que essa matéria, diferentemente do que se propagou, 
se propalou, ela não interfere, ou ela não mexe, ou ela 
não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em assim sendo, o nosso voto é favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, primeiramente, peço permissão para dis-
sertar sobre do que trata essa medida provisória.

A medida provisória, composta originalmente de 
treze artigos, tem por objetivo principal elevar a mar-
gem de endividamento dos Municípios para viabilizar 

a contratação, mediante tratamento excepcional, de 
operações de crédito, destinadas ao financiamento 
de infraestrutura para a realização da Copa e dos jo-
gos olímpicos.

Além disso, a MP trata de outras questões, como, 
por exemplo, o patrimônio e a desapropriação de bens 
e débitos da extinta Rede Ferroviária; autorização para 
transferência do domínio útil de terrenos de Marinha 
para a Companhia Docas do Rio de Janeiro; alienação 
de imóveis do INSS e a compensação financeira entre 
regimes de Previdência.

Como se tem tornado habitual, medida provisó-
ria chega à Câmara com um número de itens, de ar-
tigos e sai da Câmara dos Deputados para o Senado 
Federal engordada. Aqui, Senador Mário Couto, nos 
acostumados a denominar de “árvore de Natal”, em 
razão dos penduricalhos que são colocados nessas 
medidas provisórias. E tratam de assuntos os mais 
díspares possíveis e imagináveis.

Nós estamos tratando de Copa do Mundo. Nós 
estamos tratando de Olimpíadas. Nós estamos tratando 
de Rede Ferroviária Federal. Nós estamos tratando de 
Docas. Para resumir alguns dos artigos dessa espécie 
de feira paraguaia que chega ao Senado Federal.

Os arts. 1º a 4º da MP tratam especificamente 
de alterar a legislação que tratou da renegociação de 
dívidas entre a União e os Municípios, para permitir 
a elevação de suas margens de endividamento, des-
burocratizar o processo de controle das contas mu-
nicipais e equiparar condições financeiras oferecidas 
aos Municípios àquelas já vigentes para Estados e 
Distrito Federal.

Os arts. 5º a 8º cuidam da regularização dos bens 
imóveis da União oriundos da extinta Rede Ferroviária, 
incluindo medidas como a recuperação de créditos e 
renegociação de dívidas e saldos devedores.

O art. 10 trata da alienação de imóveis residen-
ciais situados no Distrito Federal, de propriedade do 
INSS, por servidores da autarquia e do Ministério da 
Previdência Social, e tem por objetivo conceder aos 
servidores públicos que detenham termos de ces-
são de uso desses imóveis, cuja ocupação tenha-se 
iniciado em 1º de janeiro de 1997 e 22 de agosto de 
2007, o direito de preferência na sua aquisição, em 
condições de igualdade com o vencedor da licitação, 
desde que estejam em dia com as obrigações relati-
vas à ocupação.

O art. 11 prorroga, de maio de 2010 para maio 
de 2013, o prazo para fins de compensação financei-
ra entre o regime de Previdência Social e os regimes 
próprios da Previdência da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de con-
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tagem recíproca de tempo de contribuição para efeito 
de aposentadoria.

Estamos tratando aqui, portanto, também de 
questões previdenciárias. Estamos tratando de apo-
sentadoria. Enquanto se objetiva fazer a bola rolar nos 
gramados do Brasil durante a Copa do Mundo, na mes-
ma proposta nós tratamos de aposentadoria.

O art. 12 revoga dispositivo da Lei nº 9.469/97, 
para autorizar que o Advogado-Geral da União e os 
dirigentes máximos das empresas públicas federais 
também realizem acordos e transações judiciais para 
encerrar litígios nas causas de até R$500 mil, envol-
vendo causas relativas ao patrimônio imobiliário da 
União.

Nós estamos verificando que isso nada tem a ver 
também com Copa do Mundo ou Olimpíadas.

O art. 13 trata da cláusula de vigência.
O Projeto de Lei de Conversão que chega ao Se-

nado Federal inclui duas alterações na MP:
O art. 1º da MP passa a prever a possibilidade 

de exclusão das operações de crédito para obras de 
saneamento básico e de mobilidade urbana do cálculo 
do montante da dívida financeira, considerado na apli-
cação do limite de endividamento dos Municípios cujas 
obrigações foram refinanciadas pela União.

Em relação ao art. 4º, procedeu-se à substitui-
ção da expressão “Unidades da Federação” por “en-
tes federativos”, que poderia suscitar problemas de 
interpretação.

Quero ressalvar a competência e a integridade 
do Senador Francisco Dornelles. É evidente que essa 
é uma tradição que se estabeleceu. As críticas que 
formulo não são ao seu parecer, não é ao seu relató-
rio, mas é a prática que se consagrou já no Congresso 
Nacional de deliberamos sobre medidas provisórias 
complexas, medidas provisórias que trazem assun-
tos os mais diferentes possíveis e que são analisados 
aqui no plenário repentinamente, de forma célere, sem 
necessidade e profundidade que assuntos dessa na-
tureza exigem.

O próprio Relator, Francisco Dornelles, faz uma 
ressalva em relação ao dispositivo incluído na Câmara 
dos Deputados que excepcionaliza as operações de 
crédito para obras de saneamento básico e mobilidade 
urbana de cálculo da dívida financeira do Município, 
que merece destaque.

Impõe-se notar que a nova exclusão, diferente-
mente do que ocorrerá com o financiamento de infra-
estrutura para a realização da Copa do Mundo e Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos, não requererá a prévia 
anuência do Conselho Monetário Nacional.

Abre-se, assim, um amplo espaço para o aumento 
do endividamento dos Governos Municipais.

Essa é a ressalva que faz o Relator Francisco 
Dornelles.

Enfim, mais uma vez, uma medida provisória che-
ga ao Senado sem que possamos alterar o seu texto. 
Mais uma vez, o Senado é obrigado a se ver alijado do 
direito de analisar, com o mínimo critério, as medidas 
provisórias que chegam da Câmara dos Deputados. 
Se essa medida provisória não for aprovada agora, da 
forma como veio da Câmara dos Deputados, ela per-
derá a sua eficácia por decurso de prazo, uma vez que 
a mesma terá o seu prazo encerrado no Congresso, 
na próxima segunda-feira, dia 29.

Portanto, o próprio relator da matéria se vê proi-
bido de apresentar alterações que, certamente, apri-
morariam o texto que chega ao Senado Federal. 

Temos que convir que isso não é correto, que, 
certamente, não é isso que a população do País espera 
do Senado Federal como Casa revisora. Não podemos 
transformar a Casa revisora em Casa da chancela, ho-
mologadora. Nós existimos exatamente para aprimo-
rar propostas que, eventualmente, possam apresentar 
desvios. Sobretudo o PSDB, neste caso.

Em que pesem alegações, com a autoridade do 
Líder José Agripino e do próprio Relator Francisco Dor-
nelles, de que essa medida provisória não alcança a 
Lei de Responsabilidade Fiscal e os seus efeitos, nós 
não entendemos dessa forma. Nós entendemos que 
essa medida provisória concede isenções que afetam, 
sim, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Este é o nosso 
modesto entendimento, é o entendimento especializado 
da assessoria do PSDB. Como o PSDB é responsável 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal na origem, pois 
foi no Governo Fernando Henrique Cardoso que a Lei 
de Responsabilidade Fiscal se implantou para mudar 
o conceito de gestão pública no Brasil, que significou 
um avanço extraordinário, que foi o mecanismo com-
petente para conter o endividamento irresponsável 
dos entes da Federação, nós não podemos, de forma 
alguma, permitir que a Lei de Responsabilidade Fiscal 
seja alvejada de forma direta ou indireta. Neste caso, 
nós estamos resgatando a possibilidade da irrespon-
sabilidade fiscal. A pretexto de realizarmos a Copa do 
Mundo, que encanta o Brasil e o universo, a pretexto 
de realizarmos as Olimpíadas, nós estamos flexibilizan-
do licitações e estamos estabelecendo determinados 
privilégios que acabam estabelecendo uma conexão 
direta entre o que é público e o que é privado. 

Ao possibilitarmos isenção fiscal que vá benefi-
ciar determinada empresa já constituída ou que seja, 
no plural, para exploração de espetáculos que dizem 
respeito à realização da Copa do Mundo, nós estamos 
estabelecendo o favorecimento e estamos utilizando di-
nheiro público para a prosperidade do setor privado.
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Não há como não ler dessa forma. Esta a leitura 
que, modestamente, faço e que podemos aprofundar 
num debate de maior amplitude, que extrapole a dis-
cussão de uma simples medida provisória, mas o que 
está se insinuando no Brasil é que, a pretexto de reali-
zarmos um projeto fantástico da Copa do Mundo, que, 
certamente, agrada a maioria dos brasileiros, estamos 
abrindo portas para o favorecimento, em alguns casos, 
ilícito. A flexibilização para licitações de obras públicas 
é o caso. A isenção fiscal que beneficie determinadas 
empresas também é outro tópico desse processo de 
favorecimento, com o estabelecimento de uma confu-
são entre o que é público e o que é privado.

Portanto, Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto 
contrário a essa medida provisória. Sabemos que os vo-
tos que temos são insuficientes para rejeitar a matéria. 
Sabemos até mesmo que, se tentássemos obstruir os 
trabalhos para evitar que essa medida provisória fosse 
aprovada, seríamos atropelados tranquilamente pela 
maioria na Casa, mas é nosso dever fixar posição. É 
nosso deve manifestar a postura do nosso Partido em 
defesa de determinados princípios e, sobretudo neste 
caso, em defesa da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A recomendação é, portanto, que o voto do PSDB 
seja contrário a essa medida provisória, que, mais uma 
vez, subtrai direitos consagrados da instituição parla-
mentar, que nos impede de legislar sobre matéria que 
nos competiria legislar, porque, neste caso, não esta-
mos legislando, mas abrindo mão da prerrogativa de 
legislar para nos transformarmos em homologadores 
da vontade imposta pelo Poder Executivo.

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

– Em discussão.
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, subo a esta tribuna, primeiro, para externar, 
mais uma vez, à Nação brasileira o meu descontenta-
mento quando vejo este Parlamento sendo obrigado 
a votar medidas provisórias. 

Para mim, no meu entendimento, brasileiros e 
brasileiras, o significado de uma medida provisória quer 
dizer a desmoralização do Poder Legislativo. Quando 
nós votamos – é preciso que a Nação brasileira en-
tenda –, quando nós votamos uma medida provisória 
aqui neste Senado, o recurso dessa medida provisória 
já foi liberado.

Para que votamos? Para que discutimos? O que 
fazer, meu Senador João Tenório? Se V. Exª votar 
contra ou a favor, não interessa, pois o recurso já foi 
destinado. É uma vergonha, Senador! E a brincadei-
ra é tão desleal que em uma medida provisória muito 

mal redigida vem misturadas concessões à Copa do 
Mundo e a Municípios. 

O Governo realmente não tem respeito ao Sena-
do Federal e à Câmara dos Deputados deste País! E 
pior, senhores e senhoras, a imprensa brasileira come-
ça a mostrar a intranquilidade de se dar, de se deixar 
na mão do Sr. Ricardo Teixeira os recursos para esta 
Copa do Mundo.

O Sr. Ricardo Teixeira, homem que já foi ques-
tionado e que está agora com o comando interno da 
coordenação interna da Copa, tem uma empresa que 
está dirigindo os recursos da Copa com um contrato 
em que ele manda. Ele é o dono e ele divide os lucros 
que vai ter essa empresa. 

Como nação brasileira, como é que podemos 
confiar, como é que podemos votar no homem que 
está coordenando a Copa do Mundo e que cria uma 
empresa para com ela ter lucro com o dinheiro desti-
nado a esta Copa do Mundo? Eu acho que, de tanta 
vergonha, Presidente, vamos correr o risco – a nação 
brasileira – desta Copa não ser realizada no Brasil.

A corrupção começou antes da Copa. A corrup-
ção começou há quatro anos, antes da Copa, Nação 
brasileira!

E, aí, nós temos que votar uma medida provisó-
ria, Senador Alvaro Dias, para que o Ricardo Teixei-
ra tenha lucro à custa do dinheiro do povo brasileiro. 
Essa é a medida provisória que temos que votar. O 
PSDB sabe que vai ser derrotado. Aqui o Governo 
tem a maioria, aqui o Governo impõe, aqui o Governo 
faz o que quer porque tem a maioria, e a maioria dos 
Senadores segue religiosamente a ordem de seu rei. 
Seque religiosamente a ordem do seu rei! O que o rei 
manda fazer, os Senadores aqui, aliados a ele, fazem. 
Eu, não! Eu não porque não devo a esse Governo. Eu 
não porque não preciso de cargos públicos para ser 
político na minha vida.

Por isso, Presidente Sarney, deixo o meu voto 
externado nesta tribuna em respeito ao povo brasilei-
ro. Vou votar “Não”.

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

Não havendo mais oradores, encerro a discus-
são.

Em votação o projeto de lei de conversão, que 
tem preferência regimental.

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

Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam 
prejudicadas a medida provisória e as emendas apre-
sentadas.

A matéria vai à sanção presidencial.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, só para registrar o voto contrário da 
Bancada do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Voto contrário da Bancada do PSDB e do Senador 
Mário Couto.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 498, DE 2010

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 498, de 2010, que abre crédito 
extraordinário, em favor de diversos órgãos do 
Poder Executivo, no valor global de um bilhão, 
novecentos e setenta e oito milhões, quatrocen-
tos e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta 
reais, para os fins que especifica.

Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia, Re-
latora revisora da matéria.

Estando ausente e tendo sido distribuído o rela-
tório, vou submeter o parecer, que é conclusivo, visto 
que foram atendidos os pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência e de adequação financeira e 
orçamentária da medida provisória.

É o seguinte o parecer:

PARECER No 1.508, DE 2010

Do Plenário do Senado Federal, sobre 
a Medida Provisória no 498, de 29 de julho de 

2010, que “Abre crédito extraordinário, em 
favor de diversos órgãos do Poder Execu-
tivo, no valor global de R$1.978.448.870,00 
(um bilhão, novecentos e setenta e oito mi-
lhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, 
oitocentos e setenta reais), para os fins 
que especifica.”

Autor: Poder Executivo
Relatora: Senadora Lúcia Vânia

I – Relatório

Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, 
o Presidente da República, mediante a Mensagem no 
93, de 2010-CN (no 454/2010, na origem), submete ao 
Congresso Nacional a Medida Provisória no 498, de 
29 de julho de 2010 (MP 498/2010), que abre crédito 
extraordinário, no valor global de R$1.978.448.870,00, 
para os fins que especifica, em favor da Presidência da 
República e dos seguintes ministérios: da Educação, 
da Justiça, da Saúde, dos Transportes, da Cultura, do 
Meio Ambiente, do Desenvolvimento Agrário, da Defesa, 
da Integração Nacional, do Desenvolvimento Nacional 
e Combate à Fome e das Cidades. Para viabilizar a 
abertura do crédito, são oferecidos recursos prove-
nientes do superávit financeiro apurado em Balanço 
Patrimonial da União do exercício de 2009, à conta de 
Recursos de concessões e Permissões (Fonte 29). A 
tabela a seguir sintetiza o perfil, por órgãos/unidades 
orçamentárias, do crédito em pauta.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– No mérito, pela aprovação da medida e pela inad-
missibilidade das emendas.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação os pressupostos de urgência.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Votação da medida provisória, sem prejuízo das 

emendas.
O mérito, estamos agora discutindo o mérito.
Em discussão o mérito da matéria.
O Senador Alvaro Dias tem a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir. 

Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Senador Romero Jucá até pediu para 
que eu não falasse, mas vou falar favoravelmente a 
esta medida provisória. Eu faço questão de não só 
dissertar sobre as razões da rejeição a determinadas 
medidas provisórias, mas também, quando possível, 
dizer do nosso apoio, da aprovação a medidas provi-
sórias que nós consideramos necessárias.

Neste caso, a Senadora Lúcia Vânia, inclusive, é 
a Relatora. Eu imaginei que S. Exª fosse proferir aqui 
o seu relatório.

De qualquer maneira, trata-se da Medida Provi-
sória nº 498, que abre o crédito extraordinário no va-
lor de um bilhão, novecentos e setenta e oito milhões, 
quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta 
reais em favor de vários órgãos do Executivo, como 
Ministérios da Integração Nacional, da Educação, da 
Defesa, do Transporte, da Saúde, entre outros.

O crédito contempla ações voltadas à implemen-
tação do Plano Integrado de Enfrentamento ao crack 
e outras drogas, com o objetivo de estruturar, integrar, 
articular e ampliar ações voltadas à prevenção do uso, 
ao tratamento e à reinserção social de usuários de 
crack e outras drogas.

Possibilitará também o desenvolvimento de diver-
sas ações em Municípios atingidos por inundações e 
enchentes provocadas pelas fortes chuvas ocorridas 
em diversas localidades do País, mais especificamente 
nos Estados de Alagoas e Pernambuco.

Essas ações alcançam, por exemplo, a reconstru-
ção de escolas públicas, a recuperação de equipamentos 
de saúde, a reconstrução e recuperação de mercados 
públicos, de comercialização de produtos da agricultura 
familiar e o atendimento direto às populações atingidas 
pelo excesso de chuvas, com medidas como distribuição 
de água, de alimentos, de vestuário, retirada de pessoas 
de áreas de risco e abrigo aos desalojados.

Em função do alcance dos recursos discrimina-
dos na medida, nada temos a opor em relação à sua 
aprovação.

Portanto, Sr. Presidente, esta medida provisória 
tem relação com os pressupostos básicos da relevância 
e da urgência, que são preceitos constitucionais inarre-
dáveis e que devem nos orientar quando da discussão 
de matérias dessa natureza, o que não tem ocorrido, 
lastimavelmente.

Neste caso, a medida provisória é constitucional, 
porque trata de assuntos não só de relevância, como 
de urgência. Combater o crack e o consumo de drogas 
é urgente o Brasil, e nós não podemos jamais nos opor 
a qualquer medida que tenha esse objetivo.

De outro lado, quando se trata de inundações, 
como as que ocorreram em Pernambuco e Alagoas, 
com vítimas, com a dramaticidade desses fatos, não há 
como aguardar a tramitação lenta de uma proposta de 
lei que possa ser encaminhada pelo Executivo. Então, 
isso justifica a edição de uma medida provisória.

E nós aproveitamos para prestar a nossa homena-
gem ao nosso Governador de Alagoas Teotônio Vilela 
Filho, que obteve fantástica vitória nas eleições, já que 
teve uma disputa de grande importância, enfrentou um 
ex-Governador, enfrentou um ex-Presidente da Repú-
blica e foi reeleito Governador de Alagoas. E também, 
obviamente, os nossos cumprimentos pela votação 
magistral que teve o Governador de Pernambuco.

Mas o objetivo desta medida provisória exige 
este comportamento da Oposição: o comportamento 
do apoio, o comportamento da solidariedade. Esta é 
a hora em que a Oposição pode se juntar à base go-
vernista para aprovar.

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

– Continua a discussão. (Pausa.)
Não havendo mais oradores, encerro a discus-

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 

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

AP) – Votação, em globo, das emendas de parecer 
contrário. 

As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É a seguinte a medida provisória apro-
vada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Concedo a palavra pela ordem ao Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós es-
tamos... Sei que estamos tendo uma sessão tranquila. 
É só para fazer um registro, porque tenho reunião da 
Bancada do meu Estado, Sr. Presidente.

Apresentou-se requerimento a V. Exª pedindo à 
Mesa para constituir uma comissão de três Senadores 
para acompanhar as possíveis irregularidades na cons-
tituição do comitê organizador local da Copa do Mundo. 
Trata-se de uma situação que nos deixa a todos, como 
País, numa condição mais ou menos vexatória. 

O que está sendo publicado na imprensa, Sr. 
Presidente... Quando a Copa aconteceu na França, o 
Presidente do comitê local foi Platiny; na Alemanha, 
Beckenbauer; aqui, tinha de ser Pelé, Ademir da Guia, 
Jairzinho, Biro-Biro, Roberto Dinamite, Zico. Mas é o 
próprio Presidente da CBF. 

A denúncia é muito ruim, porque, antes de o Bra-
sil ser aprovado, a empresa dele... Eu gostaria de ler 
o que estão publicando por aí:

Pelo contrato comercial registrado na Jun-
ta Comercial do Rio de Janeiro, Teixeira pode 
mandar e desmandar em todos os assuntos do 
comitê. Porque, além de ser sócio, o dirigente é 
o responsável por representar a CBF, [...].

E apesar de a divisão das cotas estabe-
lecer 99,99% da participação societária para 
a CBF e 0,01% para Teixeira, a manobra es-
tatutária que deu ao dirigente o poder de en-
dereçar lucros para onde desejar foi registrada 
no parágrafo 1º, do Capítulo V.

Com este artifício, Teixeira pode destinar 
100% dos lucros para si ou investir em projetos 
sociais ou de interesse da CBF.

O interessante é que há uma pergunta aqui que 
nos deixa a todos em um processo vexatório:

Por que durante a disputa para ser elei-
ta a sede da Copa [...], o órgão responsável 
pela candidatura foi uma sociedade sem fins 
lucrativos e, após o Brasil ter sido eleito, o 
modelo de gestão foi trocado por uma socie-
dade limitada?

É o seguinte: esse COL, que tem como presiden-
te proprietário o Sr. Ricardo Teixeira – eu não estou 
fazendo julgamento sobre ninguém, Sr. Presidente, 
mas, no mínimo, temos de prestar atenção –, fez um 
contrato com a CBF, da qual ele também é presiden-
te. É contrato ”eu e tu, tu e eu”; “nós dois contra nós 
dois”. Não dá nem empate. É feito a música de Milton 
Nascimento: “Eu caçador de mim”. Então, tanto ele 
pode entregar 100% como pode ficar com 100%. Ora, 

no mínimo a gente precisa ter muito cuidado. É uma 
Copa do Mundo, é o nosso País.

Quer dizer, o presidente da CBF é o próprio pre-
sidente de uma empresa – que, agora, não é mais sem 
fins lucrativos –, e ele faz o contrato da CBF. É um con-
trato dele com ele. E, na hora de dividir os lucros, vai 
dividir os lucros ele com ele; ele e ele. Pode ser meio 
a meio, eu e tu; 100% para mim, nada para tu; 100% 
para tu, nada para mim. Mas quem decide é ele e ele. 
Ele é o presidente do Conselho e ele é o presidente da 
CBF. É, no mínimo, vexatório para nós brasileiros. 

Então, estou pedindo a V. Exª que constitua uma 
comissão – não estou fazendo juízo de ninguém – de 
três Senadores para acompanhar. 

Acho o seguinte: a renúncia fiscal a ser feita para 
melhoria dos Estados, amém; é preciso fazer porque 
vamos ter uma Copa do Mundo. Agora, nós precisa-
mos entender o seguinte: se esses 16 bilhões de lucro, 
de fato, acontecerem, vão ficar com quem? Quem vai 
discutir o produto final é a CBF. Quem é a CBF? Ri-
cardo Teixeira. E quem é o outro lado? Comitê local, 
de organização local. Quem é? Ricardo Teixeira. É a 
música de Milton Nascimento: “Eu caçador de mim”. 
Eu e tu; tu e eu. Ele preside os dois. Então, no mínimo, 
é muito ruim para todos nós. 

Por isso, estou pedindo a V. Exª que constitua essa 
comissão, para que não tenhamos, depois, vexames e 
tenhamos que instalar CPIs para fazer investigações 
após a Copa do Mundo. 

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente. 
É sobre a colocação do Senador Magno Malta.

Eu me pronunciei, hoje à tarde, em relação a esse 
assunto que o Senador questiona. E, agora mesmo, 
tornei a falar sobre o mesmo assunto que o Senador 
Magno Malta questiona.

Eu acho, Senador, que nós não podemos fechar 
os olhos neste momento para esse fato. É um fato grave. 
Eu denunciei no início da tarde. Mostrei documentos. É 
impressionante o cinismo com que se está tratando o 
dinheiro público em relação a esse fato do Sr. Ricardo 
Teixeira. É impressionante, Senador Sarney!

A sociedade, tenho certeza, nos cobra. A sociedade 
quer o esclarecimento desse fato. Como é que um senhor 
presidente de uma confederação nacional de futebol, 
ele mesmo, cria uma empresa, e ele tem um sócio, ele 
divide os lucros?! Isso é um cinismo a toda prova. Eu 
nunca vi um cinismo tão grande, Senador Sarney.

É preciso que este Senado mostre que é um órgão 
fiscalizador. O dinheiro público não pode ser lesado de 
uma maneira tão sórdida! Repito: o dinheiro público não 
pode ser lesado de uma maneira tão sórdida!
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Eu quero, inclusive, que V. Exª coloque o meu 
nome para compor a comissão que o Senador Magno 
Malta pede neste momento. Peço a V. Exª – Conheço 
o caráter de V. Exª, confio em V. Exª. Peço a V. Exª que 
constitua esta comissão para que a sociedade saiba 
que o Senado está atento e fiscaliza o dinheiro que é 
da população brasileira.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 64, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n° 64, de 2010 (apresentado como 
conclusão do Parecer n° 1.504, de 2010, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Francisco Dornelles), que 
autoriza o Estado do Rio Grande do Norte a 
contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco lnteramerica-
no de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
sete milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Para dis-

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

– Para discutir, Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir. 

Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, oportuníssi-
mo, neste final de período legislativo, essa matéria ter 
chegado ao Plenário, porque é um empréstimo tomado 
junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento), com a chancela daquela entidade de crédito, 
que só aprova projetos de boa qualidade, o que vale 
dizer que estamos aprovando um projeto de boa qua-
lidade. Trata-se de recursos que vão ser aplicados em 
benefício da infraestrutura do Estado do Rio Grande 
do Norte, parte pelo atual governo, possivelmente, e 
parte pelo futuro governo.

Estamos aqui para garantir o quórum e saudar a 
aprovação desse projeto, manifestando a importância 
para o futuro do nosso Estado. 

O nosso voto é, de forma entusiástica, “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Encerrada a discussão. Vou submeter a voto. 
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovarem 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. 

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

PARECER Nº 1.509, DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 64, de 2010.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 64, de 2010, que autoriza 
o Estado do Rio Grande do Norte a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor de até US$7.000.000,00 (sete milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América).

Sala de Reuniões da Comissão 24 de novembro 
de 2010.

ANEXO AO PARECER No 1.509, DE 2010

Redação final do Projeto de Resolução 
no 64, 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 Estado do Rio Grande do 
Norte a contratar operação de crédito ex-
terno, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
no valor de até US$7.000.000,00 (sete mi-
lhões de dólares norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1o É o Estado do Rio Grande do Norte au-

torizado a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), no valor de até US$7.000.000,00 
(sete milhões de dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se a financiar parcialmente o projeto 
de Integração da Modernização da Administração Fiscal 
e Financeira do Rio Grande do Norte (Profisco/RN).
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Art. 2o A operação de crédito referida no art. 1o 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado do rio Grande do Norte;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-

vimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$7.000.000,00 (sete milhões 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-

tados a partir da vigência do contrato;
VII – amortização do saldo devedor: parcelas se-

mestrais, consecutivas e, na medida do possível, iguais, 
vencendo-se a primeira 4 (quatro) anos após a vigência 
do contrato e a última até 20 (vinte) anos após esta data, 
sendo que os pagamentos semestrais deverão ocorrer 
em 15 de fevereiro e em 15 de agosto de cada ano;

VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente nas 
mesmas datas de pagamento da amortização e calcu-
lados sobre o saldo devedor periódico do empréstimos, 
a uma taxa anual para cada trimestre determinada pelo 
BID e composta pela taxa de juros Libor trimestral para 
dólar norte-americanos mais, ou menos, uma margem 
de custo relacionado aos empréstimos do BID que fi-
nanciam os empréstimos do mecanismo unimonetário 
com taxa de juros baseada na Libor e mais a margem 
(spread) para empréstimos de capital ordinário;

IX – comissão de crédito: a ser estabelecido pe-
riodicamente pelo BID e calculada sobre o saldo não 
desembolsado do financiamento, exigido juntamente 
com os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após 
a assinatura do contrato, sendo que em caso algum 
poderá exceder ao percentual de 0,75% a.a. (setenta 
e cinco centésimos por cento ao ano);

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: 
por decisão da política atual, o BID não cobrará montante 
para atender despesas com inspeção e supervisão ge-
rais, conforme revisão periódica de suas políticas, o BID 
notificará ao mutuário um valor devido em um semestre 
determinado, que não poderá ser superior a 1% (um por 
cento) do financiamento, dividido pelo número de semes-
tres compreendido no prazo original de desembolso;

XI – opção de fixação de taxa de juros: o mutuá-
rio poderá, com o consentimento por escrito do fiador, 
e desde que sejam respeitados os termos e condições 
estabelecidos na cláusula 3.04 das Normas Gerais, soli-
citar ao BID a conversão para uma taxa de juros fixa de 
parte ou da totalidade dos saldos de devedores sujeitos 
à taxa de juros baseada na Libor, e uma nova conver-
são de parte ou da totalidade dos saldos devedores do 
empréstimo calculados a uma taxa de juros fixa para 
a taxa de juros baseada na Libor, sendo que qualquer 

ganho ou perda decorrente da realização das opções 
de conversão será repassado pelo BID ao mutuário.

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

§ 2º Para o exercício das opções referidas no in-
ciso XI deste artigo, é autorizada a cobrança dos en-
cargos incorridos pelo BID na sua realização.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao 
Estado do Rio Grande do Norte na contratação da ope-
ração de crédito externo referida nessa Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização pre-
vista no caput é condicionado a que, previamente a 
assinatura dos instrumentos contratados seja verifi-
cada pelo Ministério da Fazenda o atendimento das 
seguintes exigências:

I – cumprimento substancial das condições pré-
vias ao primeiro desembolso;

II – formalização do contrato de contragarantia;
III – adimplência do Estado do Rio Grande do 

Norte com a União;
IV – que tenha sido equacionada a questão relativa 

ao acórdão nº 1.347/2010 – Plenário do TCU – ou que 
permaneça, ao menos, a suspensão de seus efeitos.

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor em 1º de 
janeiro de 2011.

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

Não havendo ninguém para discutir, encerro a 
discussão e a submeto à votação. (Pausa.)

Sem contestação, a matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 

Quero comunicar ao Plenário que agora vamos submeter 
à votação, que foi acordada pelas Lideranças, o nome de 
seis Embaixadores. Então, eu pediria que, durante...

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE.) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu solicitaria a 
V. Exª que fizesse constar em ata o meu voto contra 
a medida provisória que trata da isenção fiscal para a 
Copa do Mundo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Da ata constará a manifestação de V. Exª.

Sem ninguém mais a discutir, encerrada a dis-
cussão.

Está aprovada a matéria.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

MENSAGEM N° 151, DE 2010  
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem n° 151, de 2010 (n° 276/2010, 
na origem), pela qual o Presidente da Re-
pública submete à apreciação do Sena-
do a indicação do Senhor Arnaldo Caiche 
D’Oliveira, 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 do Benin.

O Parecer é favorável. Foi relator o Senador Antonio 
Carlos Valadares. (Parecer nº 1.510, de 2010-CRE)

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

(Procede-se à votação.)

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presiden-
te, peço palavra pela ordem. Eu gostaria de solicitar à Mesa, 
se possível, que, durante a votação em curso, eu fizesse 
um breve comunicado aqui, se V. Exª me permite.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª pode fazer.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, foi sepultado hoje, em Cuiabá, o cor-
po do Desembargador aposentado Hernani Vieira de 
Souza. Durante quarenta anos ele prestou relevantes 
serviços ao Judiciário mato-grossense. Homem de 
posições firmes, autoridade intelectual e sentenças 
equilibradas, Vieira sempre foi um líder entre seus 
pares e uma referência às novas gerações de juristas 
em nosso Estado.

Ernani Vieira presidiu o Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso de 1987 a 1989, tendo dirigido aquela Corte 
com independência, austeridade e profunda observân-
cia dos ritos legais. Também foi Corregedor e, depois, 
Presidente do Tribunal Regional de Mato Grosso.

O ex-Desembargador assumiu suas funções na 
magistratura em dezembro de 1967 e aposentou-se 
em novembro de 2007. Portanto, foram quarenta anos 
dedicados à promoção da justiça e à aplicação das 
leis em Mato Grosso.

Vieira nasceu em Araçatuba, no interior paulista, 
em 1937, e formou-se em Direito pela Universidade 
Federal Fluminense, em 1962.

Quis o destino que suas primeiras atividades 
educacionais ocorressem em solo mato-grossense. Ele 
cursou o ensino primário em Corumbá, concluiu o giná-
sio em Cáceres e, mais tarde, deu início ao científico 

em Cuiabá, terminando essa etapa no Rio de Janeiro. 
Daí a sua intensa ligação com a cultura regional. Ele 
teve a base de sua formação em Mato Grosso, absor-
vendo aspectos de nossos costumes, de nosso modo 
de ser e de nossa história. Ernani era um paulista de 
alma e saber mato-grossense.

Ernani Vieira tem várias obras publicadas, todas 
versando sobre os aspectos da aplicabilidade do Direito, 
no âmbito civil, administrativo ou penal. Foi um profundo 
estudioso das causas e efeitos da lei. Seus compromis-
sos com o aprimoramento, com a profissionalização da 
Justiça levaram-no a fundar, em 1985, a Escola Superior 
da Magistratura do Estado de Mato Grosso. 

Uma prova de sua inconteste liderança na categoria 
foi a eleição para a presidência da Fundação Mato-Gros-
sense de Magistrados em três ocasiões distintas.

Assim sendo, pela elevada cultura jurídica e for-
mação ética, perde nosso Estado e o País um homem 
que escreveu, em suas profícuas sentenças, um trecho 
importante da história jurídica da Nação.

Sr. Presidente, ao manifestar minhas condolências 
e a mais profunda solidariedade aos seus entes queri-
dos, amigos, colegas e admiradores, requeiro à Mesa 
Diretora da Casa que sejam enviados tanto à família 
quanto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso votos 
de pesar do Senado Federal pelo falecimento desse 
grande jurista que foi o Dr. Ernani Vieira de Souza.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem re-

visão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Pela ordem, Sr. Presidente! Pela ordem, Sr. Pre-

sidente! (Pausa.)
Sei que V. Exª está saudando o novel Senador 

Moka, um figuraço, com quem tive oportunidade de 
ser Deputado Federal. Trabalhou comigo na CPI do 
Narcotráfico, um homem de bem que certamente vai 
acrescentar a esta Casa, um presente do Mato Grosso 
para o Brasil, aqui no Senado, meu amigo Moka.

Sr. Presidente, hoje nós teríamos uma oitiva, às 
14 horas, na Polícia Federal, com o Presidente do Tri-
bunal de Contas do Amapá, que está preso por crime 
de corrupção, mas que, na investigação, foi pego em 
crime de pedofilia, abusando de criança.

Desmarquei a oitiva, Sr. Presidente, para poder 
ouvi-lo – depois de um entendimento com o Superior 
Tribunal de Justiça por conta dos autos do processo 
–na próxima semana, aqui, nesta Casa e não nas de-
pendências da Polícia Federal. 

Mas eu queria comunicar, Sr. Presidente, ao 
Senador José Nery, a V. Exª, ao Senador Paulo Paim, 
que é parte dessa Comissão, que amanhã, às 15 ho-
ras, nós ouviremos nesta Casa, Sr. Presidente, o Dr. 
Branquinho, Juiz de Tefé, no Maranhão. 
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Sr. Presidente, ontem à tarde, Senador Gim Argello, 
eu estava examinando o arsenal apreendido na casa 
desse juiz. As barbaridades desse juiz contra criança é 
um negócio do outro mundo! E aquilo que ele aprontava 
dentro do próprio tribunal? Monitorou o tribunal inteiro de 
câmeras, incluindo o apartamento dele que era lá, intei-
ro, Sr. Presidente, para abuso de crianças na Amazônia, 
em Tefé! Esse cidadão vai estar aqui amanhã.

Eu quero parabenizar a Polícia Federal pelo tra-
balho que fez na Amazônia e o juiz federal que sen-
tenciou e decretou a sua prisão, o qual, de forma mui-
to valorosa para o País, em respeito às crianças, em 
respeito ao Brasil, não criou nenhum empecilho para 
que esse juiz estivesse aqui amanhã, às 15 horas, de-
pondo na CPI da Pedofilia. 

Por isso, Sr. Presidente, eu conclamo os Srs. Sena-
dores, pois seria muito interessante que nós tivéssemos o 

plenário cheio, Senadora Serys, para olhar a cara daquele 
cidadão, as barbaridades de um homem, juiz concursado, 
última instância da lei para defender a sociedade e a famí-
lia, as barbaridades aprontadas contra as crianças. 

De maneira que nós vamos ouvi-lo amanhã e cer-
tamente queremos contribuir com esse processo, para 
que nós tenhamos a possibilidade de dizer que eles 
têm de apodrecer na cadeia, porque trinta anos não é 
nada para quem abusa de criança, mas pelo menos 
trinta anos – os trinta anos que reza o ordenamento 
jurídico brasileiro –, para um cidadão que tem, do alto 
da sua tara, da sua leviandade e da sua lascívia, a 
iniciativa de abusar de criança!

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

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 41 Srs. Senadores; e, NÃO, 5.

Nenhuma abstenção. 
Total de votos: 46.
O nome foi aprovado. 
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

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

– Item extrapauta:

MENSAGEM N° 261, DE 2010 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem n° 261, de 2010 (n° 504/2010, 
na origem), pela qual o Presidente da Re-
pública submete à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Antenor Amé-
rico Mourão Bogéa Filho, Ministro de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Especial do Ministério das Relações Exte-
riores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República Togolesa.

O Parecer é favorável, do Senador Geraldo Mes-
quita Júnior. (Parecer nº 1.511, de 2010–CRE)

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

Sem oradores, encerro a discussão. 
Passamos à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, se V. Ex.ª me permite, 
enquanto se procede à votação, eu gostaria de fazer 
uma intervenção rápida, de menos de um minuto.

Sr. Presidente, a Argentina tem frequentemente 
retaliado produtos brasileiros, inclusive ofendendo as 
disposições do Mercosul. Recentemente até houve o 
problema dos produtos metalúrgicos brasileiros, que 
estão sendo taxados em 143% na Argentina, enquanto 
os produtos siderúrgicos no Brasil entram com alíquota 
zero, como reza o Mercosul.

De há muito, há denúncias de que os produtores 
de vinho argentino estão usando substâncias cancerí-
genas, defensivos agrícolas proibidos na maioria dos 
países na produção das uvas e também na produção 
do vinho.

Nesta semana, a Inglaterra devolveu à Argentina 
196 mil garrafas de vinho argentino por conter subs-
tâncias ofensivas à saúde e cancerígenas.

Estou encaminhando à Mesa, para que seja en-
caminhado ao Ministro da Agricultura, um pedido de 
informação, para que ele determine a análise de amos-
tragem de vinhos argentinos para apurar se essas 
substancias estão nesses vinhos e, se estiverem, que 
o Brasil proíba essas marcas de vinho de ingressarem 
em território nacional, por conterem essas substâncias 
cancerígenas, como a Inglaterra já comprovou.

Era o que queria dizer a V. Exª, ao Plenário e 
ao País.

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

– Peço aos Srs. Senadores que concluam a votação. 
Precisamos de um quórum de 41 votos.

A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Sr. 
Presidente, gostaria de dizer que, na votação ante-
rior, se estivesse aqui, votaria de acordo com o meu 
Partido.

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

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Papaléo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Tam-
bém, da mesma forma, Sr. Presidente, eu não votei 
na votação nominal anterior e queria justificar que eu 
estava presente na Casa, mas, infelizmente, perdi a 
votação.

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

(Procede-se à votação.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. Pediria a V. Exª só para regis-
trar...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em seguida, darei a palavra a V. Exª,

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Alcançado o quórum, vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 41 Srs. Senadores; e NÃO, 5.

Houve uma abstenção.
Total de votos: 47
O nome foi aprovado. 
Será feita a comunicação ao Presidente da Re-

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

– Com a palavra V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem revisão 

do orador.) – Presidente Sarney, é só para solicitar a 
V. Exª o registro, pois estava ausente na votação para 
indicação do Dr. Arnaldo de Oliveira, para Embaixa-
dor em Benim. Queria só registrar o voto favorável à 
indicação.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Presidente, pela ordem.

O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG) – Sr. 
Presidente.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG) – Gos-
taria de consignar minha intenção de voto na votação 
anterior.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria 
também, da mesma forma, de registrar minha intenção 
de voto “sim”, positivo, à ultima votação do Dr. Arnaldo 
Oliveira a Benim. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Será feito o registro na Ata.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pre-
sidente, pela ordem. Eu gostaria também que consig-
nasse o meu voto “sim” à votação que foi encerrada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Será feito o devido registro na Ata.

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

MENSAGEM N° 275, DE 2010 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem n° 275, de 2010 (n° 543/2010, 
na origem), pela qual o Presidente da Re-
pública submete à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Tomas Mau-
ricio Guggenheim, Ministro de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Especial do Ministério das Relações Exte-
riores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto a Belize.

O Parecer é favorável. Foi Relator o Senador Ro-
berto Cavalcanti. (Parecer nº 1.512, de 2010–CRE)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não havendo quem queira discuti-lo, vou submetê-
lo à votação.

Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço aos Senadores que concluam a votação.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Pela ordem, tem a palavra o Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Quero fazer um registro, 
muito honroso para esta Casa, da presença no nosso 
plenário do ex-Senador, ex-Governador, ex-Deputado 
Estadual, ex-Ministro e meu candidato a Presidente da 
República José Serra, que visita o plenário e cumpri-
menta os Senadores.

Quero fazer o registro da alegria do meu Par-
tido em receber o ex-Governador José Serra neste 
plenário.

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

Encerrada a votação. Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 40 Senadores; e NÃO, 04. 

Não houve abstenção.
Total: 44 votos. 
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República de que o nome foi aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 276, DE 2010 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 276, de 2010, pela qual 
o Presidente da República submete ao Se-
nado o nome do Sr. Ronaldo de Campos 
Veras, Ministro de Segunda Classe da Car-
reira de Diplomata do Quadro Especial do 
Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à comunidade das Bahamas.

O Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
é favorável. Foi Relator o Senador João Ribeiro. (Pa-
recer nº 1.513, de 2010–CRE)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não havendo quem queira discutir, encerro a discus-
são e passo à votação.

Os Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação)

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

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

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero tam-
bém destacar, a exemplo do que já fez o Senador José 
Agripino, a presença, no plenário, do ex-Senador, ex-
Prefeito, ex-Governador e ex-Ministro José Serra, uma 
pessoa que engrandece o Brasil, que participou de ma-
neira importante e decisiva nos debates para a eleição 
presidencial. Ao mesmo tempo, chamou, por meio de 
sua participação, o envolvimento de tantos brasileiros 
que viram, na pessoa de José Serra, uma pessoa cor-
reta, séria, competente, capaz de, sem dúvida alguma, 
contribuir para os rumos de que o Brasil precisa.

Eu próprio costumava dizer, na campanha, que 
eu conhecia o José Serra e podia testemunhar a favor 
da sua pessoa como cidadão, como um ser importante, 
como uma autoridade competente para a área e tê-
lo, apesar de não ter vencido as eleições, como uma 
pessoa, um profissional que pode contribuir, como ele 
sempre contribuiu e vai continuar contribuindo, para os 
destinos de um desenvolvimento econômico, social, 

humano e ambiental do nosso País. Quero dizer a to-
dos que é uma honra para o nosso País.

Então, nesse sentido, também quero enaltecer 
a presença de José Serra no plenário, dizer da ale-
gria de tê-lo aqui conosco, dizer da sua importância 
para o Brasil e, ao mesmo tempo, ter a certeza, como 
todos temos, de que ele vai continuar sendo uma re-
ferência para os grandes desafios que o nosso País 
tem de enfrentar. 

É uma pessoa imprescindível para o Brasil. O 
Brasil precisa da participação de José Serra, para que 
encontre, como país e como nação, os grandes objeti-
vos que devem ser alcançados pela luta de todos nós 
e pela participação de uma pessoa com uma história 
de vida como a de Jose Serra tem demonstrado.

Portanto, é uma honra para nós vermos brasilei-
ros que durante toda a vida deram o melhor de si para 
o nosso País, e José Serra está no meio dessa lista 
como uma pessoa fundamental. 

Seja muito bem-vindo, ex-Senador, ex-Governa-
dor, ex-Prefeito, mas principalmente grande brasileiro 
José Serra.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela or-
dem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Papaléo. E peço a V. Exª que 
vote, porque ainda não votou.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como nortista 
que está encerrando agora o mandato como Senador 
da República, quero aproveitar a oportunidade para 
saudar a presença do nosso Governador, da nossa 
grande liderança do PSDB, o candidato a Presidente 
da República José Serra.

Sr. Presidente, o que eu tenho a deixar registrado 
aqui é que, como cidadão brasileiro, ingressei na polí-
tica partidária, entregando meu nome para ser filiado a 
um partido político, já numa idade em que tinha muitas 
experiências de vida, muito equilíbrio na minha vida. Por 
isso, entrei com toda convicção. E é com essa mesma 
convicção que acredito no Senador, Governador, De-
putado, ex-Prefeito e nosso candidato a Presidente da 
República José Serra, nesse cidadão brasileiro. Na mi-
nha analise política, José Serra é um cidadão que tem 
espírito de estadista, participou da campanha política 
de maneira ética, como todos queremos que a política 
partidária faça para o bem do nosso País.

Por conseguinte, merece toda a nossa atenção 
e merece também o pedido de todos nós para que ele 
continue a sua luta político-partidária, para que ele 
continue acreditando que o Brasil precisa dele.

Quero ainda registrar que, hoje, com o quadro 
político nacional que temos, em que são raros os po-
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líticos com as qualidades necessárias para que nós 
possamos realmente respeitar a ciência política ou a 
política partidária da maneira que ela merece, eu incluo 
o Dr. José Serra como um desses homens. 

Portanto, quero deixar registrado aqui o meu reco-
nhecimento, pela confiança de todos nós que vemos em 
uma campanha política a análise de propostas sérias e 

não politiqueiras, quero deixar registrado o nome do Dr. 
José Serra como um grande homem brasileiro de que 
este País precisa, assim como nós que acreditamos 
no PSDB precisamos à frente do nosso partido. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB - AP) 
– Votaram SIM 45 Srs. Senadores; e NÃO, 4.

Houve uma abstenção.
Total: 50 votos.
O nome foi aprovado. 
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

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

– Item extrapauta: :

MENSAGEM Nº 294, DE 2010 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 294, de 2010, pela qual 
o Presidente da República submete ao Se-
nado o nome do Sr. Marcos Leal Raposo 
Lopes, Ministro de Primeira Classe da Car-
reira de Diplomata, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto aos Estados 
Unidos Mexicanos.

O Parecer da Comissão de Relações Exteriores, 
que é favorável, sendo Relator o Senador Aloizio Mer-
cadante. (Parecer nº 1.514, de 2010–CRE)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não havendo quem queira discutir, vou encerrar a 
discussão.

Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

Quero registrar a presença aqui, no plenário da 
Casa, dos alunos do Ensino Fundamental de Palmas, 
no Tocantins. Sejam bem-vindos.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a palavra.

Enquanto estamos em processo de votação, eu 
queria apenas fazer um breve pronunciamento sobre a 
comoção que vive o meu Estado, por conta das ações 
dos traficantes.

Dezenas de automóveis e ônibus foram quei-
mados em vias públicas, fazendo com que o Rio de 
Janeiro parecesse o Haiti: uma desordem, uma vio-
lência anômica. 

Agora, Sr. Presidente, eu queria também dizer 
que o Senado Federal entende – ou pelo menos este 
Senador – que essa guerra contra o tráfico está sen-
do travada no campo de batalha errado. Essa guerra 
deve ser na fronteira, Sr. Presidente.

Já em 1994, aprovamos a lei que deu poder de 
Polícia Federal ao Exército Brasileiro para guardar as 
nossas fronteiras e devolver ao País a soberania nacio-
nal. Não é possível que o País com a nossa importância, 
a essa altura do nosso desenvolvimento econômico, 
social, político, seja tão vulnerável nas fronteiras, so-
bretudo com o Peru, com a Colômbia e com a Bolívia, 

de onde vêm toda a cocaína, armas e munições, que 
acabam transformando nossas cidades, nossos gran-
des centros em campos de batalha. 

Nós aprovamos isso aqui, Sr. Presidente. O Exér-
cito precisa tomar conta das nossas fronteiras. O Pre-
sidente da República, este ano, estendeu essa medida 
dando poder de Polícia Federal à Marinha, nas nossas 
águas, e à Aeronáutica, no espaço aéreo. De tal ma-
neira, Sr. Presidente, que começo a recolher hoje as-
sinaturas dos meus companheiros sensíveis ao drama 
que vive o Rio de Janeiro, para iniciarmos, na próxima 
Legislatura, a CPI das Fronteiras.

Precisamos chamar aqui as Forças Armadas, a 
Polícia Federal. Precisamos chamar aqui também o 
Cindacta, os homens que têm o dever de, com radares, 
fazer com que todas as ações nas nossas fronteiras 
sejam conhecidas e rechaçadas pelas autoridades. 
Chamar também os Governadores, os Prefeitos e to-
das as instituições que possam nos ajudar no sentido 
de vencermos essa guerra. 

As famílias brasileiras, os homens de bem estão 
desalentados, porque hoje estamos enfrentando uma 
guerra, uma violência anômica, como eu disse, nas 
grandes cidades, sobretudo no Rio, por conta de fac-
ções pesadamente armadas, com fuzis, com metralha-
doras, às vezes até com lança-rojão, às vezes até com 
morteiro, Sr. Presidente! Com morteiro, com granadas 
de morteiro! E isso não se pode aceitar.

Nós precisamos retomar a soberania nacional 
e precisamos ter um plano nacional de defesa das 
nossas fronteiras, sobretudo contra o contrabando de 
armas e drogas.

Tenho certeza de que o Senado e os Deputados 
vão se debruçar sobre isso, e vamos oferecer à Nação 
um plano que nos devolva a tranquilidade.

Este pronunciamento eu o faço extravasando a 
minha emoção e em nome do povo da minha terra, 
que está, como eu disse, desalentado diante desses 
atentados terríveis, monstruosos que ocorreram, acar-
retando um banho de sangue no Rio de Janeiro.

Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Marcelo Cri-
vella, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pela 
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Crivella.

Encerrada a votação.
Abriremos o painel.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-

dem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Só um instante, Senador.

(Procede-se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Votaram SIM 42; e NÃO, 4.

Não houve abstenções.
Total: 46 votos.
Aprovado.
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República. 
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-

dem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/

PT – MT) – Será feita a devida comunicação ao Senhor 
Presidente da República.

Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Haverá outra votação. V. Exª 
pode abrir o painel que eu falo em seguida.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Está aberto o painel.

Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 296, DE 2010 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 296, de 2010 (nº 629, de 
2010, na origem), pela qual o Presidente da 
República submete à apreciação do Senado 
a indicação do Sr. George Monteiro Prata, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Quadro Permanente do Minis-
tério das Relações Exteriores para exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República Tcheca.

O Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, que tem como Relator o Senador 
Heráclito Fortes. (Parecer nº 1.515, De 2010–CRE)

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O parecer é favorável.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

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

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Pela ordem, o Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Senadora 
Serys, eu queria apenas, como já fizeram vários Se-
nadores, registrar, com muita alegria e honra, a pre-
sença do ex-Governador, ex-Senador, ex-Deputado 
Federal, ex-Ministro José Serra. Sem sombra de dúvi-
da, uma das maiores lideranças da política brasileira, 
foi candidato à Presidência da República nas últimas 

eleições e teve o reconhecimento de 45% do eleitora-
do brasileiro. O ex-Governador José Serra vai, tenho 
certeza absoluta, continuar ativo politicamente e vai 
estar junto conosco, junto com o PSDB, orientando as 
nossas bancadas para que possamos fazer com que 
os compromissos da Presidenta eleita se transformem 
em realidade para a Nação brasileira.

Governador José Serra, seja bem-vindo à sua 
Casa. Nós todos do PSDB e, seguramente, dos parti-
dos todos reconhecemos a competência de V. Exª. E, 
temos certeza, como V. Exª disse durante a campanha: 
o Brasil pode mais!

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

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Pela ordem, Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Quero saudar a visita do nos-
so Presidente, candidato a Presidente, companheiro 
José Serra, e dizer que é bem-vindo à nossa Casa. 

Da mesma forma, quero me associar à palavras do 
Senador Crivella, que mostrou a sua preocupação em 
relação ao aumento do narcotráfico no Brasil, sobretu-
do preocupado com as nossas fronteiras. Mato Grosso 
tem 700 km de fronteira seca e, lamentavelmente, um 
dos maiores corredores da entrada do tráfico, não só 
da cocaína, da maconha, mas também de armamen-
tos pesados, que têm, com certeza, atendido o Rio de 
Janeiro, sobretudo os morros. Porque a grande maioria 
ali dos marginais que certamente vivem nos morros 
do Rio de Janeiro é abastecida com armamento vindo 
das nossas fronteiras.

E é fundamental que o Senador Crivella saiba da 
importância de melhorar os recursos para as nossas 
Forças Armadas, para fazerem a segurança nacional 
dessas fronteiras do Brasil, sobretudo com a Bolívia. 
É muito importante não só transferir esses recursos, 
como também melhorar os salários dos nossos policiais. 
Por isso, é importante que aprovemos a PEC 300, que 
vai remunerar melhor os nossos policiais civis, milita-
res, como também aqueles que compõem as Forças 
Armadas brasileiras. De tal maneira que só vejo com-
batermos de forma efetiva o aumento do narcotráfico 
se melhorarmos a eficiência das nossas polícias, não 
só fornecendo o equipamento, mas, acima de tudo, 
dando a eles melhor remuneração. Caso contrário, vai 
ser esse aumento da violência que estamos acostu-
mados a ver pela televisão, pelos jornais brasileiros, 
porque, lamentavelmente, o País está sendo afetado 
por aqueles que, com certeza, não são pessoas que 
entram no convívio da sociedade brasileira. 

Quero encerrar, dizendo da importância, Sena-
dora Serys, de aqui no Congresso Nacional, sobretudo 
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na Câmara, aprovarmos a PEC 300 para remunerar 
bem os nossos policiais do Brasil.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/

PT – MT) – Obrigada, Senador Jayme Campos.

Antes de passarmos a palavra ao Senador Casa-

grande, que está a pedir, vamos abrir o painel.

Encerrada a votação. (Pausa.)

(Procede-se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Votaram SIM 43 Srs. Senadores; e 
NÃO, 03.

Não houve abstenção.
Total: 46 votos.
Será feita a comunicação ao Senhor Presidente 

da República.
Antes de passarmos a palavra ao Senador Casa-

grande, vou abrir o painel para a próxima votação.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Item extrapauta:

PARECER Nº 1.503, DE 2010 
(Escolha de autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 1.503, de 2010, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, Relator: Senador Francisco 
Dornelles, sobre a Mensagem nº 290, de 
2010 (nº 572/2010, na origem), pela qual o 
Presidente da República submete à aprecia-
ção do Senado Federal a indicação da Srª 
Luciana Pires Dias para exercer o cargo de 
Diretora da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), na vaga decorrente do término de 
mandato do Sr. Marcos Barbosa Pinto.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Discussão do parecer.(Pausa.)

Encerrada a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação)

Passo a palavra...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão 

do orador.) – Srª Presidente, apenas para lembrar que 
esta é a última votação nominal da tarde. Gostaria de 
solicitar que o painel ficasse mantido para amanhã, para 
que a sessão do Congresso – e é um pleito inclusive 
da Senadora Ideli – possa ser realizada e tenhamos 
quórum para aprovar as propostas.

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

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/MT) – Um instante. 

Senador Romero Jucá, tão logo termine a fala do 
Senador Casagrande, consultaremos as Lideranças e 
o Presidente do Senado.

Com a palavra, o Senador Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES. Sem revisão do orador.) – Na verdade, não quero 
me pronunciar, quero somente justificar. Nas três pri-
meiras Mensagens, não pude manifestar o meu voto. 
Então, quero justificar e dizer que, se aqui estivesse, 
votaria com o meu partido. Quero fazer a justificativa 
acerca das Mensagens 151, 261 e 275.

Muito obrigado, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Eu gostaria de consultar os Srs. Líde-
res sobre a solicitação do Senador Romero Jucá de 
manter o painel aberto para amanhã. Por favor, Srs. 
Líderes. (Pausa.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente, sobre a proposta da Mesa de manter o painel 
para eventual votação do Congresso amanhã, o De-
mocratas está de acordo.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – O PSDB 
concorda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
O PCdoB está de acordo, Sr. Presidente, mais ainda 
porque agora dobramos a Bancada.

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

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

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. Pre-
sidente, o PT também está de acordo com o painel.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, o PRB é favorável. E queria que V. 
Exª justificasse, na votação dos embaixadores do Togo, 
Belize e Benin, a minha ausência devido a compromis-
so no gabinete.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Gim Argello, como vota o PTB?

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Sim.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-

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

– Pela ordem, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu soube que 
houve um entendimento sobre a manutenção do painel 
para a sessão do Congresso de amanhã. Como estava 
ausente e não fui consultado, quero apenas manifestar 
a posição do PSDB contrária à manutenção do painel 
para a realização da sessão do Congresso Nacional.

Essa é a posição do nosso Partido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Jucá. (Pausa.)
Senador Lobão, V. Exª, como Líder do PMDB, 

como vota na manutenção do painel?
O SR. EDISON LOBÃO (PMDB – MA) – Sr. Pre-

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

– Sim.
Encerrada a votação, vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 40 Srs. Senadores; e NÃO, 5.

Não houve abstenção 
Total: 45 votos.
A autoridade foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

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

– De acordo com as Lideranças, vamos submeter a 
voto os Requerimentos nºs 528, 529, 530, 539, 540, 
587, 628, 629, 660, 665, 671, 726, 727, 744, 777, 780, 
781, 797, 849, 888, 889, 890 e 891, de 2010, de audi-
ência de Comissões.

De acordo com as Lideranças, vamos submetê-
los à votação em globo. São simples requerimentos 
de audiência de Comissões.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovados.

São os seguintes os requerimentos apro-
vados:

Item 57 
REQUERIMENTO Nº 528, DE 2010

Requerimento nº 528, de 2010, do Sena-
dor Aloizio Mercadante, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Econômicos (gorjeta em bares, 
restaurantes e estabelecimentos similares). 

Item 58 
REQUERIMENTO Nº 529, DE 2010 

Requerimento nº 529, de 2010, do Se-
nador César Borges, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, além 
da Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização 
e Controle (gorjeta em bares, restaurantes e 
estabelecimentos similares). 

Item 59 
REQUERIMENTO Nº 530, DE 2010 

Requerimento nº 530, de 2010, do Se-
nador César Borges, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Constituição, Justiça e Cidadania (gorjeta 
em bares, restaurantes e estabelecimentos 
similares). 

Item 60 
REQUERIMENTO Nº 539, DE 2010 

Requerimento nº 539, de 2010, do Se-
nador César Borges, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, além 
da Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Assun-
tos Econômicos (gorjeta em bares, restauran-
tes e estabelecimentos similares). 

Item 61 
REQUERIMENTO Nº 540, DE 2010 

Requerimento nº 540, de 2010, do Se-
nador César Borges, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, 
além da Comissão constante do despacho ini-
cial de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Desenvolvimento Regional e Turismo (gorjeta 
em bares, restaurantes e estabelecimentos 
similares). 

A matéria referente aos itens 57 a 61 vai 
às Comissões de Assuntos Econômicos; de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fis-
calização e Controle; de Constituição, Justiça 
e Cidadania; de Desenvolvimento Regional e 
Turismo; e, nos termos do art. 49, I, do Regi-
mento Interno, à de Assuntos Sociais.

Item 64 
REQUERIMENTO Nº 587, DE 2010 

Requerimento nº 587, de 2010, da Se-
nadora Kátia Abreu, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 246, de 2007, 
além das Comissões constantes do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, 
a de Constituição, Justiça e Cidadania (insti-
tui o Fundo de Amparo ao Trabalhador Rural 
-FAT Rural). 

Uma vez instruída pelas Comissões de 
Educação, Cultura e Esporte; e de Agricultura 
e Reforma Agrária, a matéria vai à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania e, nos 
termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à 
de Assuntos Sociais.

Item 67 
REQUERIMENTO Nº 628, DE 2010 

Requerimento nº 628, de 2010, do Sena-
dor Renato Casagrande, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 68, de 2010, além da 
Comissão constante do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, 
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Inovação, Comunicação e Informática (alterações 
no sistema de votação da urna eletrônica). 

A matéria vai às Comissões de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática; e de Assuntos Econômicos, e, nos 
termós do art. 49, I, do Regimento Interno, à 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

Item 69 
REQUERIMENTO Nº 629, DE 2010 

Requerimento nº 629, de 2010, do Se-
nador Neuto de Conto, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 68, de 2006, 
além das Comissões constantes do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Agricultura e Reforma Agrária (determina 
a impressão do calendário de vacinas infantis 
nas embalagens de leite). 

Item 70 
REQUERIMENTO Nº 660, DE 2010 

Requerimento nº 660, de 2010, do Sena-
dor Renato Casagrande, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 68, de 2006, 
além das Comissões constantes do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Econômicos. 

A Presidência comunica ao Plenário que 
a matéria referente aos itens 69 e 70 já foi ins-
truída pelas Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; e de Assuntos Sociais, e, no prazo 
regimental, perante a Mesa, foi apresentada a 
Emenda n° 2, de Plenário.

Neste sentido, aprovados os requerimen-
tos, a matéria vai às Comissões de Agricultura 
e Reforma Agrária; e de Assuntos Econômicos 
para a análise do projeto e da emenda; retornan-
do, posteriormente, às Comissões de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Sociais, 
para exame da emenda de Plenário.

Item 72 
REQUERIMENTO Nº 665, DE 2010 

Requerimento nº 665, de 2010, do Se-
nador Romero Jucá, solicitando que, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 399, de 2010, 
além da Comissão constante do despacho ini-
cial de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional (susta o 
Decreto nº 3.690/2000 - Regulamento do Corpo 
do Pessoal Graduado da Aeronáutica). 

A matéria vai à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional e, posteriormen-
te, retorna à Comissão Constituição, Justiça 
e Cidadania.

Item 68 
REQUERIMENTO Nº 671, DE 2010 

Requerimento nº 671, de 2010, do Se-
nador Jefferson Praia, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 68, de 2010, além 
da Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Comis-
são de Assuntos Econômicos (alterações no 
sistema de votação da urna eletrônica). 

A matéria vai às Comissões de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática; e de Assuntos Econômicos, e, nos 
termós do art. 49, I, do Regimento Interno, à 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

Item 77 
REQUERIMENTO Nº 726, DE 2010 

Requerimento nº 726, de 2010, do Senador 
Sérgio Zambiasi, solicitando que, sobre o Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 93, de 2010, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Assun-
tos Econômicos (substituição de alimentos não 
saudáveis nas escolas de educação infantil e do 
ensino fundamental, públicas e privadas). 

Item 78 
REQUERIMENTO Nº 727, DE 2010 

Requerimento nº 727, de 2010, do Se-
nador Sérgio Zambiasi, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 2010, 
além das Comissões constantes do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

A matéria referente aos itens 77 e 78 vai 
às Comissões de Assuntos Econômicos; de 
Constituição, Justiça e Cidadania; de Educação, 
Cultura e Esporte; e, nos termos do art..49, I, do 
Regimento Interno, à de Assuntos Sociais.

Item 79 
REQUERIMENTO Nº 744, DE 2010 

Requerimento nº 744, de 2010, do Se-
nador Eduardo Suplicy, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 577, de 2007, 
além das Comissões constantes do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Econômicos (concessão do be-
nefício de seguro-desemprego). 

Uma vez que já se encontra instruída pela 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a 
matéria vai à Comissão de Assuntos Econômi-
cos e, nos termos do art. 49, I, do Regimento 
Interno, à de Assuntos Sociais.
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Item 81 
REQUERIMENTO Nº 777, DE 2010 

Requerimento nº 777, de 2010, do Se-
nador Sérgio Zambiasi, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 409, de 2003, 
além da Comissão constante do despacho 
de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Educação, Cultura e Esporte (constituição da 
Fundação de Pesquisa Universitária). 

Uma vez que já se encontra instruída pela 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, a matéria vai à 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Item 82 
REQUERIMENTO Nº 780, DE 2010 

Requerimento nº 780, de 2010, da Se-
nadora Marisa Serrano, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2010, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, 
a de Educação, Cultura e Esporte (concede 
seguro-desemprego aos artistas, músicos e 
técnicos em espetáculos de diversões). 

A matéria vai à Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte e, nos termos do art. 49, I, do 
Regimento Interno, à de Assuntos Sociais.

Item 83 
REQUERIMENTO Nº 781, DE 2010 

Requerimento nº 781, de 2010, da Se-
nadora Marisa Serrano, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 188, de 2010, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Educação, Cultura e Esporte (estabelece 
prazo de validade do Exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil). 

A matéria vai à Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte e, nos termos do art. 49, I 
do Regimento Interno, à de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

Item 85 
REQUERIMENTO Nº 797, DE 2010 

Requerimento nº 797, de 2010, da Se-
nadora Marisa Serrano, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 254, de 2008, 
além das Comissões constantes do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Educação, Cultura e Esporte (contribuição 
patronal). 

A matéria, já instruída pela Comissão de 
Assuntos Sociais, vai à Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte e, nos termos do arte 
49, I, do Regimento Interno, à de Assuntos 
Econômicos.

Item 88 
REQUERIMENTO Nº 849, DE 2010 

Requerimento nº 849, de 2010, do Sena-
dor Flávio Arns, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2009, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Assun-
tos Econômicos (disponibilizar ao consumidor 
o acesso aos dados de seu interesse, por meio 
da rede mundial de computadores). 

A matéria vai às Comissões de Ciência, Tec-
nologia, Inovação, Comunicação e Informática; de 
Assuntos Econômicos e, nos termos do arte 49, I, 
do Regimento Interno, de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle.

Item 92 
REQUERIMENTO Nº 888, DE 2010 

Requerimento nº 888, de 2010, do Se-
nador Eliseu Resende, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 261, de 2010, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Econômicos (inclui as atividades 
que oferecem condições de acentuado risco 
à integridade física do trabalhador entre as 
consideradas perigosas pela CLT). 

Item 93 
REQUERIMENTO Nº 889, DE 2010 

Requerimento nº 889, de 2010, do Sena-
dor Renato Casagrande, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 261, de 2010, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Econômicos. 

Item 94 
REQUERIMENTO Nº 890, DE 2010 

Requerimento nº 890, de 2010, de au-
toria do Senador Renato Casagrande, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 261, de 2010, além da Comissão constan-
te do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 
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A matéria referente aos itens 92 a 94 
vai às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania; de Assuntos Econômicos; e, nos 
termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à 
de Assuntos Sociais.

Item 95 
REQUERIMENTO Nº 891, DE 2010 

Requerimento nº 891, de 2010, do Sena-
dor Roberto Cavalcanti, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 39, de 2007, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Constituição, Justiça e Cidadania (regula 
a declaração da prescrição intercorrente na 
execução trabalhista).

A matéria vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania e, nos termos art. 49, I, do 
Regimento Interno, à de Assuntos Sociais.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, apenas um esclarecimento, se for possível. 
(Pausa.)

Pergunto a V. Exª se ficou mantido o painel para 
amanhã. O painel de frequência fica mantido para 
amanhã?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não fica porque diz o Regimento que só se houver 
unanimidade dos Partidos. Havendo um Partido con-
tra, não fica.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Medida Provisória nº 495. Designo Relator o Senador 
Aloizio Mercadante. (Pausa.)

Os requerimentos anunciados, se ninguém tiver 
objeção, foram aprovados.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação os Requerimentos nºs 581, 606, 645, 
677, 723, 725, 763, 785, 827, 854 e 867, de 2010, que 
pedem tramitação conjunta de projetos. 

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

Aprovados.

São os seguintes os requerimentos apro-
vados:

Item 62 
REQUERIMENTO Nº 581, DE 2010 

Requerimento nº 581, de 2010, do Se-
nador João Tenório, solicitando a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 8, 
de 2009, com os Projetos de Lei do Senado 
nºs 53, de 2008; e 544, de 2009, que já se en-

contram apensados, por regularem a mesma 
matéria (regularização de dívidas originárias 
do FIES). 

Os Projetos de Lei do Senado n°s 53, 
de 2008; 8 e 544, de 2009, passam a tramitar 
em conjunto, vão à Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte; e, nos termos do arte 49, 
I, do Regimento Interno, à Comissão de As-
suntos Econômicos.

Item 65 
REQUERIMENTO Nº 606, DE 2010 

Requerimento nº 606, de 2010, do Se-
nador Mão Santa, solicitando a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 23, 
de 2010, com o Projeto de Lei da Câmara nº 
11, de 2007; e o Projeto de Lei do Senado nº 
146, de 2007, que já se encontram apensados, 
por regularem a mesma matéria (elaboração, 
digitalização e arquivamento de documentos 
em meios eletromagnéticos). 

O Projeto de Lei da Câmara n° 23, de 
2010, perde o caráter terminativo.

As matérias passam a tramitar em conjun-
to e vão ao exame das Comissões de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informá-
tica; e de Constituição, Justiça e Cidadania.

Item 71 
REQUERIMENTO Nº 645, DE 2010 

Requerimento nº 645, de 2010, do Sena-
dor Renato Casagrande, solicitando a tramita-
ção conjunta dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 138, de 2009; e 21, de 2010, por regularem 
a mesma matéria (simplificação do pagamento 
pelo consumidor de obrigações vencidas). 

As matérias passam a tramitar em con-
junto e vão ao exame das Comissões de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos Eco-
nômicos; e, nos termos do art. 49, I, do Regi-
mento Interno, à de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle

Item 73 
REQUERIMENTO Nº 677, DE 2010 

Requerimento nº 677, de 2010, do Sena-
dor Jayme Campos, solicitando a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 
324 e 547, de 2009, por regularem a mesma 
matéria (extensão do Benefício Garantia-Safra 
à área de atuação da SUDECO). 

As matérias passam a tramitar em con-
junto e vão ao exame das Comissões de As-
suntos Sociais; de Assuntos Econômicos; e, 
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, 
à de Agricultura e Reforma Agrária.
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Item 75 
REQUERIMENTO Nº 723, DE 2010 

Requerimento nº 723, de 2010, do Se-
nador João Vicente Claudino, solicitando a 
tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 143, de 2009, com o Projeto de Lei 
do Senado nº 501, de 2007, por regularem a 
mesma matéria (registros públicos). 

As matérias passam a tramitar em con-
junto e vão ao exame da Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle; e, nos termos do art. 49, I, do 
Regimento Interno, à Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania.

Item 76 
REQUERIMENTO Nº 725, DE 2010 

Requerimento nº 725, de 2010, do Se-
nador Papaléo Paes, solicitando a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 
323, de 2006, e 243, de 2008, por regularem a 
mesma matéria (autorizam a utilização da in-
ternet como veículo oficial de comunicação). 

As matérias passam a tramitar em con-
junto e vão ao exame das Comissões de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania; de Educação, 
Cultura e Esporte; de Assuntos Econômicos e, 
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, 
à de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática.

Item 80 
REQUERIMENTO Nº 763, DE 2010 

Requerimento nº 763, de 2010, do Senador 
Belini Meurer, solicitando a tramitação conjun-
ta dos Projetos de Lei do Senado nºs 180, de 
2006; e 92, de 2010, com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 80, de 2006; 340, de 2007 e 375, 
de 2008, que já se encontram apensados, por 
regularem a mesma matéria (dedução da base 
de cálculo do Imposto de Renda). 

As matérias passam a tramitar em con-
junto e vão ao exame das Comissões de Di-
reitos Humanos e Legislação Participativa; e, 
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, 
de Assuntos Econômicos.

Item 84 
REQUERIMENTO Nº 785, DE 2010 

Requerimento nº 785, de 2010, da Sena-
dora Marisa Serrano, que solicitando a trami-
tação conjunta dos Projetos de Lei do Senado 

nºs 217, de 2004; 102, de 2006; e 43, de 2009, 
por regularem a mesma matéria (dispõem so-
bre exame de proficiência para exercício da 
profissão de Médico). 

Os Projetos passam a tramitar em conjun-
to e vão ao exame das Comissões de Educação, 
Cultura e Esporte, e, nos termos do art. 49, I, do 
Regimento Interno, de Assuntos Sociais.

Item 86 
REQUERIMENTO Nº 827, DE 2010 

Requerimento nº 827, de 2010, do Sena-
dor Roberto Cavalcanti, solicitando a tramita-
ção conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 
137, de 2010, com o Projeto de Lei do Sena-
do nº 522, de 2007, por regularem a mesma 
matéria (ausência do empregado ao trabalho 
para assistir dependente portador de neces-
sidades especiais). 

As matérias passam a tramitar em con-
junto e vão ao exame da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, e, nos 
termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à 
de Assuntos Sociais.

Item 89 
REQUERIMENTO Nº 854, DE 2010 

Requerimento nº 854, de 2010, do Se-
nador Renato Casagrande, solicitando a tra-
mitação conjunta dos Projetos de Lei do Se-
nado nºs 279, de 2003; e 494, de 2008, por 
versarem sobre a mesma matéria (prestação 
dos serviços de correio eletrônico).

A Presidência comunica ao Plenário que, 
com a aprovação do requerimento, o Projeto 
de Lei do Senado nº 279, de 2003, perde seu 
caráter terminativo.

As matérias passam a tramitar em con-
junto e vão ao exame das Comissões de Edu-
cação, Cultura e Esporte; de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e Informática; e 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

Item 91 
REQUERIMENTO Nº 867, DE 2010 

Requerimento nº 867, de 2010, do Sena-
dor Delcídio Amaral, solicitando a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 
16, de 2009, e 65, de 2010, por regularem a 
mesma matéria (dispõem sobre a ocupação 
e a revitalização de áreas atingidas por en-
chentes). 
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As matérias passam a tramitar em con-
junto e vão às Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos; 
de Serviços de Infraestrutura; e, nos termos 
do art. 49, I, do Regimento Interno, à de De-
senvolvimento Regional e Turismo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votação dos Requerimentos nºs 586, 627 e 859, de 
2010, de desapensamento. 

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovados.
A Secretaria da Ata individualizará a tramitação 

das proposições. 

São os seguintes os requerimentos apro-
vados:

Item 63 
REQUERIMENTO Nº 586, DE 2010 

Requerimento nº 586, de 2010, do Se-
nador Romero Jucá, solicitando o desapen-
samento do Projeto de Lei do Senado nº 451, 
de 2009; do Projeto de Lei da Câmara nº 30, 
de 2007, a fim de que tenha tramitação autô-
noma (direito de agente público portar arma 
de fogo). 

O Projeto de Lei do Senado n° 451, de 
2009, volta a ter tramitação autônoma e retorna 
ao exame da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, seguindo posteriormente, nos 
termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O Projeto de Lei da Câmara n° 30, de 
2007, volta a ter tramitação autônoma, uma 
vez instruído pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania; vai ao exame da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Item 66 
REQUERIMENTO Nº 627, DE 2010 

Requerimento nº 627, de 2010, da Sena-
dora Marisa Serrano, solicitando o desapen-
samento da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 6, de 2009, das Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 24, 50, 58 e 65, de 2005; 
45, de 2006; 17, de 2007; e 9, 12, 20 e 35, de 
2009; a fim de que tenha tramitação autônoma 
(cria o Fundo de Desenvolvimento dos Muni-
cípios de Fronteira). 

A Proposta de Emenda à Constituição n° 
6, de 2009, é desapensada das demais maté-
rias, volta a ter tramitação autônoma e vai ao 

exame da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

As demais matérias continuam tramitando 
em conjunto e retornam ao exame da Comissão 
de Constituicão, Justiça e Cidadania.

Item 90 
REQUERIMENTO Nº 859, DE 2010 

Requerimento nº 859, de 2010, do Se-
nador Gilberto Goellner, solicitando o desa-
pensamento do Projeto de Lei do Senado nº 
316, de 2009, dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 48, de 2004; 183, de 2008; e 39, de 2010, 
a fim de que tenha tramitação autônoma (Es-
tatuto da Cidade). 

O Projeto de Lei do Senado n° 316, de 
2009, é desapensado das demais matérias, 
volta a ter tramitação autônoma e, uma vez 
que já se encontra instruído pela Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária, vai ao exame 
da Comissão de Desenvolvimento Regional e 
Turismo, em decisão terminativa.

As demais matérias continuam tramitando 
em conjunto e vão ao exame das Comissões 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle; de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania; e, nos termos do art. 49, I, 
do Regimento Interno, de Desenvolvimento 
Regional e Turismo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votação do Requerimento nº 906, de 2010, do Se-
nador Renato Casagrande, retirando o Requerimento 
nº 695, de 2010.

Não havendo objeção, eu o declaro aprovado. 

É o seguinte o requerimento retirado:

Item 74 
REQUERIMENTO Nº 695, DE 2010 

Requerimento nº 695, de 2010, da Comis-
são de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática, solicitando o sobrestamen-
to do Projeto de Decreto Legislativo nº 188, de 
2010, até que tenham sido dirimidas dúvidas 
junto ao Ministério das Comunicações. 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 188, 
de 2010, volta à Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Infomática, 
para prosseguimento da tramitação.

É o seguinte o requerimento de retirada 
do Requerimento nº 695, de 2010:
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REQUERIMENTO No 906, DE 2010 
(Requerimento No 24, de 2010 – CCT) 

Requeiro, nos termos do Regimento In-
terno do Senado Federal, a retirada do so-
brestamento do Projeto de Decreto Legisla-
tivo no188, de 2010 que “Aprova o ato que 
outorga permissão à Super Rádio DM Ltda. 
Para explorar serviço de radiofusão sonora 
em frequência modulada na cidade de Ibira-

çu, Estado do Espírito Santo”, para juntada do  
Despecho do Ministro de Estado das Comu-
nicações, proferido em 26 de agosto de 2010, 
publicado no Diário Oficial da União de 27 de 
agosto p.p. e recebido por esta CCT, com o 
prosseguimento da análise daquela proposta 
legislativa, nos termos regimentais.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010. 
–  Senador Renato Casa Grande.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Terminada a Ordem do Dia com a votação das ma-
térias, voltamos à lista de oradores. 

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

3–A  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 495, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 13, de 2010, que altera 
as Leis nºs 8.666, de 21 de junho de 1993, 
8.958, de 20 de dezembro de 1994, e 10.973, 
de 2 de dezembro de 2004, e revoga o § 1º 
do art. 2º da Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro 
de 2006 (proveniente da Medida Provisória nº 
495, de 2010).

4  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 

48, DE 2003 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta. 

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 

19, DE 2007

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

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

6  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 

33, DE 2009 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A 
à Constituição Federal, para dispor sobre a 
exigência do diploma de curso superior de co-
municação social, habilitação jornalismo, para 
o exercício da profissão de jornalista. 

Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece. 

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 

32, DE 2008 

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Patrícia Saboya, que altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional. 

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

8  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
100, de 2007 (nº 5.741/2001, na Casa de ori-
gem, da Deputada Ana Corso e de outros 
Senhores Deputados), que dispõe sobre a 
criação dos Comitês de Estudos e Prevenção 
à Mortalidade Materna. 

Parecer sob nº 1.477, de 2010, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, que oferece a redação do vencido. 

(Relator no turno único: Senador Mão 
Santa) 

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao 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 
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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 1.476, de 2010, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido. 

(Relator no turno único: “ad hoc” Senador 
Cícero Lucena, CI) 

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008 

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

Parecer sob nº 1.478, de 2010, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido. 

(Relator no turno único: “ad hoc” Senador 
Flávio Arns, CAS) 

11  
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. 

12  
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. 

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera o art. 37 da Lei n° 10.522, de 
19 de julho de 2002, que dispõe sobre o Cadastro 
Informativo dos créditos não quitados de órgão e 
entidades federais e dá outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 

14 
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. 

15 
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. 

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). 
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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. 

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 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. 

20 
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. 

21 
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. 

22  
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. 
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23  
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. 

24  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

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

Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fisca-
lização, Relator: Senador João Ribeiro), que 

aprova as contas do Governo Federal, 
do Senado Federal, da Câmara dos Deputa-
dos, do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Fe-
deral de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da 
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal 
e Territórios e do Ministério Público da União, 
relativas ao exercício de 2003. 

25  
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. 

26  
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. 

27  
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 Comissão): 
favorável, nos termos de emenda substituti-
va, que oferece; 2º pronunciamento (sobre as 
emendas, apresentadas ao 

Substitutivo, no turno suplementar, peran-
te a Comissão): favorável, nos termos da Emen-
da nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta. 

28  
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 
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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. 

29  
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. 

30  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

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

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

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

31  
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. 
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32  
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. 

33  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

os Chefes do Poder Executivo e respectivos 
Vices devem se licenciar para concorrer à re-
eleição. 

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

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

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

34  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

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

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

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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35  
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. 

36  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Tião Viana, que altera 
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de 
1990, para acrescentar nova hipótese de ine-

legibilidade quando houver renúncia ao man-
dato parlamentar. 

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

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

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

37  
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. 
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38  
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. 

39  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

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

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

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

40  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, que altera a redação do inciso I do art. 1° 
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto. 

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

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

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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41  
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. 

42  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

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

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

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

43  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 265, DE 2007 -COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complemen-
tar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, 
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para tornar inelegível o candidato que tenha 
parentes ocupantes de cargos comissionados, 
na mesma circunscrição e estender aos paren-
tes próximos as condições de inelegibilidade 
aplicáveis aos agentes políticos. 

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

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

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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44  
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. 

45  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 -COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências. 

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

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

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

46  
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. 
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47  
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. 

48  
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. 

49  
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. 
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50  
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. 

51  
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. 

52  
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. 

53  
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. 

54  
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. 
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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. 

55  
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. 

56  
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. 

87 
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2010

Votação, em turno único, do requerimen-
to nº 848, de 2010, do Senador Flávio Arns, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câ-
mara nº 160, de 2009, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais 
(dispõe sobre as Garantias e Direitos Fun-
damentais ao livre exercício da crença e dos 
cultos religiosos).

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Já dei a palavra a V. Exª.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, requeiro, nos 
termos regimentais, que o Senado Federal emita Voto 
de Pesar à família, amigos e colegas de Ronald Thadeu 
Ravedutti, Diretor-Presidente da Companhia Parana-
ense de Energia – Copel, falecido em decorrência de 
acidente automobilístico, na manhã desta quarta-feira, 
24 de novembro, na BR-116, em Campina Grande do 
Sul, Região Metropolitana de Curitiba.

Retornava de São Paulo, de uma viagem a tra-
balho. Ronald Thadeu Ravedutti dedicou 40 anos de 
sua vida à Copel. Funcionário de carreira, ingressou 
na instituição em 1971, sempre atuando na área finan-
ceira. Foi Diretor Econômico-Financeiro e de Relações 
com o Mercado em 1994, Diretor de Finanças e de 
Relações com Investidores, de 2003 a 2004, Diretor 
de Gestão Corporativa, de 2004 a 2005, e atuou como 
Diretor de Distribuição no período de 2005 a 2010. Em 
abril de 2010, assumiu o cargo de Diretor-Presidente 
da Copel, eleito pelo Conselho Administrativo.

Recentemente, durante evento comemorativo dos 
56 anos da companhia, Ravedutti resumiu o sentimento 
dos copelianos na ocasião. Disse ele: “É o momento 
de sentir orgulho pelo que já foi realizado e pelas con-
quistas alcançadas, mas é também – e principalmen-
te – o momento de lançar um olhar sobre os desafios 
presentes e futuros, definindo os melhores caminhos 
para que a companhia possa continuar sendo esse 
importante instrumento de promoção de cidadania, 
inclusão social, crescimento econômico e desenvolvi-
mento tecnológico, que há 56 anos, vem ajudando a 
projetar o Paraná e sua gente”.

Para encerrar, Sr. Presidente, nascido em 1950, 
Ronald Ravedutti era graduado em Ciências Econô-
micas pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná, 
pós-graduado em Economia e Finanças, Engenharia 
Econômica, Administração Financeira e Análise de 
Sistemas.

Certamente sua morte, como Diretor-Presidente 
da Copel/Paraná, precoce, e de forma inesperada, con-
figura uma grande perda para o Estado do Paraná.

Por isso, Sr. Presidente, eu gostaria que, nos 
termos regimentais, esse Voto de Pesar pudesse ser 
transmitido à família, amigos e colegas.

Agradeço a V. Exª.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só registrar 
o meu voto nas autoridades, que eu cheguei atrasado 
e registrar o meu voto “sim”. Cheguei atrasado!
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata fará o registro da sua ausência, que foi bas-
tante lamentada no Plenário. (Risos.)

A SRª KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Sr. Presidente.

Faço coro com o Presidente Sarney, Senador. 
Realmente a sua ausência foi bastante notada aqui 
nesta Casa. E que isso não se repita. (Risos.)

Sr. Presidente, estamos prestes a votar o Rela-
tório do Deputado Federal Aldo Rebelo, que trata da 
mudança do Código Florestal Brasileiro, a atualização 
do Código Florestal Brasileiro.

Existem muitas histórias, muitas controvérsias, 
muitos retalhos de informação, que são escolhidos a 
dedo para induzir o povo, a sociedade, os jornalistas 
a conclusões equivocadas. Algumas pessoas tratam 
o assunto com equívocos, mas com boa-fé. Porém, é 
claro que também estamos observando que têm al-
guns escolhendo esses retalhos, para que as conclu-
sões possam enganar a sociedade, não informando, 
mas, sim, convencendo equivocadamente a sociedade 
brasileira e os jornalistas. Isso prejudica a verdade, 
Sr. Presidente, isso prejudica o equilíbrio da votação 
de uma das matérias mais importantes para o País. 
Eu peço a atenção dos colegas Senadores e Sena-
doras, pois não podemos passar o ano de 2010 sem 
uma votação e uma análise, nesta Casa, do Código 
Florestal Brasileiro.

Eu gostaria de tentar aqui esclarecer alguns equí-
vocos, Srª Presidente, que hoje ainda, na imprensa bra-
sileira, nos maiores jornais do País, como o Estadão e 
a Folha de S.Paulo, foram divulgados. São pontos do 
Relatório do Deputado Aldo Rebelo que são equivo-
cados, que não condizem com a verdade.

Portanto, eu gostaria de destacar dois pontos, 
mas, antes, quero aqui dizer que essas matérias foram 
induzidas pelo Observatório do Clima, que é compos-
to por várias ONGs. Todas elas deveriam merecer o 
nosso respeito. E é assim que eu pretendo continuar 
e pretendo me comportar, respeitando os diversos, os 
diferentes, as opiniões.

Mas, Srª Presidente, não podemos concordar com 
mentiras que estão sendo colocadas na imprensa, en-
ganando até mesmo os jornalistas experientes, como, 
por exemplo, este estudo, que se pretende um estudo, 
e, portanto, este estudo deve ter lido o Relatório de 
Aldo Ribeiro, não é apenas uma opinião e uma prévia, 
coloca que o Brasil, se o Relatório de Aldo Rebelo for 
aprovado, vai haver um aumento em doze vezes das 
emissões de CO2.

Eu gostaria de começar pelo primeiro ponto. Este 
estudo, que não diz a verdade, está aqui colocando 

que o Relatório abre mão e permite o desmatamento 
total de reserva legal das propriedades pequenas, que 
têm até quatro módulos fiscais. São a grande maioria 
das propriedades do País. O Relatório do Deputado 
Aldo Rebelo, aprovado na Comissão Especial, na Câ-
mara, não permite desmatamento de reserva legal da 
pequena propriedade. Ele apenas trata, Senadores e 
Senadoras, de que as pequenas propriedades rurais, 
que já desmataram no passado, que a lei não possa 
ter retroatividade para prejudicar essas propriedades. 
Portanto, aqueles que possuem reserva legal, quando 
o Relatório for aprovado, não poderão desmatar a sua 
reserva legal. Ela deverá permanecer intacta.

Assim, esse dito estudo do Observatório do Cli-
ma, e eu os desafio para um debate em qualquer uma 
das Comissões desta Casa, para que nós possamos 
colocar a verdade à tona, esse Observatório do Clima 
coloca, Srª Presidente, que o desmatamento vai au-
mentar em quase 92 milhões de hectares.

Quero aqui lembrar que os dados do IBGE mos-
tram que, nos últimos 45 anos deste País, o desmata-
mento chegou apenas a 84 milhões de hectares, em 
45 anos, repito. Como pode um Relatório aprovado e, 
imediatamente, a médio prazo, aumentar em 18 ve-
zes o aquecimento global e desmatar, num período 
tão curto, 60 a 70 milhões de hectares, como diz esse 
pretenso estudo?

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT. Fazendo soar a campainha.) – Senado-
ra, desculpe-me, mas preciso prorrogar a sessão por 
mais uma hora.

V. Exª continua com a palavra.
A SRª KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Obrigada.
Srª Presidente, o Brasil tem 355 milhões de hec-

tares disponíveis para a agricultura. O Brasil todo tem 
850 milhões de hectares e tem 354,9 disponibilizados 
para a agricultura. Só que desses 354,9, 272, ou seja, 
68% dessas áreas foram abertas, foram desmatadas 
antes de 1964, quando foi publicado o primeiro Códi-
go Florestal.

São áreas no Estado de São Paulo, no Rio Grande 
do Sul, em Santa Catarina, em Minas Gerais, no Espírito 
Santo, no Rio de Janeiro, porque ali começou o Brasil, 
ali começou o desenvolvimento do Brasil. E foram áre-
as importantes para a geração de emprego.

Portanto, estamos tratando aqui com os ambien-
talistas radicais, demonstrando que vai haver uma am-
pla e grande anistia neste País com relação àqueles 
que cometeram crime.

Quero repetir: 68% dessas áreas, faltando dois 
pontos para 70%, foram abertas antes de 1965, do 
Código Florestal, na primeira vez instalado. Portanto, 
se nós diminuirmos 354 milhões abertos com 272 que 
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foram abertos antes de 1965, na verdade, depois da 
instituição dos 20% de reserva, apenas 83 milhões de 
hectares foram abertos em 45 anos, Srª Presidente. 
Menos de 10% do País em 45 anos.

Nós estamos falando de florestas. Eu quero lem-
brar que a reserva legal no cerrado só foi implementada 
em 1989. Houve uma alteração na medida provisória e 
também incluíram a reserva legal no cerrado. Portanto, 
quero lembrar a todos que, dos 100 milhões de hecta-
res no cerrado que estão em pleno desenvolvimento, 
que estão disponíveis para a agricultura – o cerrado 
todo tem 200 milhões de hectares –, 80 milhões de 
hectares, no Tocantins, no meu Tocantins, em Goiás, 
em Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, no sul do 
Maranhão, no sul do Piauí, no oeste da Bahia, foram 
abertos antes de 1989.

Portanto, quando os produtores abriram suas áre-
as, não havia reserva legal, e nós não podemos, mais 
uma vez, trazer insegurança jurídica, ferir o Estado de 
direito. A lei não pode retroagir para prejudicar. E se eu 
estou falando, repetindo, Senador Gilberto Goellner, 
que é do Estado de Mato Grosso, onde tem cerrado e 
onde tem mata, se nós temos 354 milhões abertos, se 
272 foram abertos antes do Código Florestal, se dos 
80 que foram abertos depois do Código Florestal, nós 
temos 80 milhões, apenas no cerrado, que foram aber-
tos antes de a lei instituir a reserva legal no cerrado, 
de que ilegalidade nós estamos falando, Senadores? 
Qual é o percentual de ilegalidade de que nós estamos 
tratando para que determinadas pessoas venham a 
público, inclusive na imprensa internacional, demons-
trar e tentar aprovar em verso e prosa que o alimento 
brasileiro é criminalizado, é fruto do crime ambiental? 
A quem interessa essa tese?

Nós não estamos e não produzimos uma catás-
trofe ambiental. O Brasil provocou uma catástrofe nos 
bolsos dos europeus, dos americanos e dos japone-
ses, produzindo a melhor agricultura deste mundo, a 
mais tecnificada, com alta qualidade. Mas catástrofe 
ambiental, não! Porque nós temos 56% de mata ori-
ginal. Dos nossos seis biomas, nós temos 56% ainda 
em estado original. E os europeus, que nos criticam 
na imprensa de seus países, não têm nem 1% de co-
bertura original.

Estive em Moçambique na semana passada, vi-
sitando aquele povo sofrido, levando qualificação pro-
fissional do Senar, treinando os trabalhadores e agri-
cultores da agricultura familiar da África, em parceria 
com ABC e o Itamaraty. Lá, sim, nós estamos vendo 
os chineses carregar caminhões e caminhões de mata 
nativa sem que o Greenpeace diga uma palavra. Eu não 
encontrei o Greenpeace na África, eu não encontrei o 
WWF na África. E, nos portos, os caminhões levando 

embora toda a madeira do povo africano, sem ninguém 
neste mundo denunciar.

A África, hoje, tem apenas 7% da sua cobertura 
original, a Ásia tem 5% da sua cobertura original, a 
Europa tem menos de 1%, e querem apontar o dedo 
para os brasileiros, para a melhor agricultura do planeta, 
que fez com que o preço da comida pudesse equilibrar 
enormemente a inflação neste País.

Portanto, Sr. Presidente, se imaginássemos que 
os 20 milhões de hectares do cerrado que foram des-
matados depois da instituição da reserva legal... Quem 
é que disse que esses milhões todos estão irregula-
res? São 20 milhões de hectares – porque se presu-
me que a reserva legal é de 20% –, e, portanto, são 
quatro milhões de hectares de reserva legal, se 100% 
dos produtores tivessem desmatado as suas reser-
vas legais. Isto não aconteceu. Ninguém pode dizer, 
Senador Augusto Botelho, que, dos vinte milhões de 
hectares abertos depois da reserva legal de 89, estão 
todos irregulares.

Se considerarmos o equilíbrio, apenas a metade 
dessa área, se são 20 milhões de hectares de cerrado 
depois de 89, vamos imaginar que apenas 10 milhões 
de hectares de produtores rurais tenham feito o seu 
desmatamento ilegal. São dez milhões de hectares? 
Não, é 20% de reserva legal. Portanto, se tirarmos 20% 
de 10 milhões de hectares, vamos encontrar apenas 10 
de reserva legal que possam ter sido usurpados.

Mas, para isso, temos os satélites. Por isso o 
Aldo Rebelo está legalizando as áreas de produção, 
porque a ilegalidade é tão pequena e tão difícil de ser 
encontrada, que vamos criar um contencioso na Justiça 
e demandas e demandas na OMC, porque na Organi-
zação Mundial do Comércio eles exigem apenas uma 
coisa: “Cumpram as leis que vocês fizeram. Nós não 
mandamos vocês fazerem determinadas leis. Mas, se 
aprovaram no Congresso Nacional, cumpram, ou dá 
painel na OMC”.

Portanto, quando eu me mostro preocupada com 
essa situação, é justamente porque lá fora o Brasil está 
criminalizado. Não existem produtores rurais, é o Bra-
sil que está criminalizado. Aqui dentro, os produtores 
rurais são 5,175 milhões que estão 90% criminaliza-
dos. Se ninguém tem compaixão por eles, que tenha 
compaixão pela produção nacional, que é responsável 
por um terço do emprego, um terço do PIB, 42% das 
exportações.

Do que estamos falando? De legalizar 2%? De 
legalizar 5%? Isso é anistia? Ou será que há algumas 
ONGs por aí que estão preocupadas com o passivo 
das multas porque vão para um fundo e que deverão 
investir em projetos através dessas ONGs? Nós esta-
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mos atrás de recuperar e preservar o meio ambiente 
ou estamos atrás de dinheiro?

Olha, eu sinto muito. Não são as multas, não é 
todo o tipo de ataque que vai fazer com que as plantas 
retornem. Infelizmente, multas e polícia não plantam ár-
vores; quem planta árvores são os produtores rurais.

Portanto, precisamos organizar o nosso País. Nós 
precisamos buscar infraestrutura logística, estradas, 
ferrovias, portos modernos, qualificação profissional, 
nós precisamos de pesquisa. Este País precisa mostrar 
ao mundo que é um exemplo de produção de alimen-
tos e de preservação ambiental.

Na pauta dos agricultores do seu Estado, Pre-
sidente Serys, do meu Estado de Tocantins, de Mato 
Grosso, de Mato Grosso do Sul, o desmatamento não 
está na pauta de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de 
nenhum Estado do Brasil. Nós temos áreas suficien-
tes para produzirmos e aumentarmos a produção. A 
cada safra, a cada plantio, nós estamos fazendo se-
questro de CO2, porque não se faz crescimento de 
planta sem fotossíntese e não se faz fotossíntese sem 
absorver CO2.

Portanto, nós não estamos atrás de desmata-
mento, nem de anistia; estamos atrás de justiça. Nós 
não vamos baixar a cabeça. Nós somos legalistas. Nós 
temos certeza do que estamos dizendo. Os números 
estão aí, quer sejam do IBGE, quer sejam de todas 
as instituições, que demonstram que um pequeno 
percentual, apenas um pequeníssimo percentual de 
produção neste País deve ter cometido crime ambien-
tal. E que essas pessoas possam recuperar as suas 
propriedades.

Por isso, a CNA está patrocinando o grande proje-
to Biomas, que vai ser lançado na COP16, em Cancún, 
do dia 4 de dezembro até o dia 16, investindo R$20 
milhões, junto com a Embrapa, para que nós possamos 
montar as vitrines tecnológicas. Vai ser a maior rede 
de pesquisa deste País, pesquisa democrática, porque 
servirá aos pequenos e médios produtores gratuita-
mente. Eles vão poder visitar as vitrines tecnológicas 
e, com mais de 350 extensionistas, vão poder transpor 
a pesquisa feita naquele local para a sua propriedade 
rural. É assim que nós vamos mostrar ao mundo que 
estamos aqui para produzir em paz, com a consciência 
tranquila. Não queremos favores de ONGs. Não quere-
mos misericórdia de nenhuma ONG fundamentalista, 
que faz da questão ambiental uma reserva de mercado. 
Não! Nós estamos aqui defendendo o setor que mais 
emprega, o setor que mais gera PIB, o setor que mais 
exporta. E esse setor não precisa da misericórdia da-
queles que querem criminalizá-lo. Nós precisamos da 
Justiça do País; nós precisamos do Congresso Nacional; 
nós precisamos da sociedade brasileira, a sociedade 

de boa-fé, que quer compreender essa atividade tão 
importante para o País.

Portanto, Srª Presidente, o seu Estado é um 
grande produtor de alimentos e, talvez, um dos mais 
sacrificados do País, não só na logística, mas pelas 
condições ambientais. Todos, o Centro-Oeste especial-
mente, é um dos mais prejudicados. A Amazônia, nem 
se fala. Mas nós acreditamos na Justiça.

Nós temos uma Adin no Supremo Tribunal Federal, 
cujo relator é o Ministro Marco Aurélio. Nós esperamos 
que Deus possa iluminá-lo, com o seu costumeiro sen-
so de justiça, e que ele possa, o mais rápido possível, 
julgar a nossa Adin, não para favorecer os produtores 
rurais. Nós estamos com a nossa razão. Se tivesse um 
satélite funcionando antes de 1965, nós provaríamos 
que nós não desmatamos nesse período. Agora, nós 
não jogamos nossas terras ao vento; nós não desma-
tamos só por prazer de ver as árvores ao chão. Nós 
transformamos essa área em riqueza. O País, há 45 
anos, era um país subdesenvolvido, um país precário, 
que importava comida, e comida cara.

Hoje, nós somos um dos países mais invejados 
do Planeta. A própria FAO considerou, e a revista The 
Economist, inglesa, uma das maiores revistas do mun-
do no quesito respeitabilidade, não tem se cansado 
de fazer matérias e matérias e matérias valorizando 
a agricultura brasileira. Será que nós precisamos de 
uma revista inglesa para mostrar ao mundo o que é a 
agricultura brasileira? Será que nós não temos aqui o 
raciocínio, o discernimento, o bom senso de mostrar 
ao mundo para que viemos e o quanto ainda podemos 
fazer por este Brasil, por este mundo que passa fome? 
Eu estive na África: 1,8 bilhão de pessoas passam fome. 
E a FAO já declarou ao mundo que o Brasil é o único 
país que ainda pode solucionar este problema sem 
desmatar uma árvore sequer, apenas legalizando as 
suas áreas que foram desmatadas à época de forma 
regular, de acordo com a lei, com o apoio do Estado e 
com o financiamento do Estado brasileiro.

Portanto, não aceitamos estudos que trazem a 
mentira para a sociedade. Nós queremos a verdade. 
E aqui desafio o Observatório do Clima com todas as 
suas ONGs: venha debater conosco na Comissão de 
Agricultura, em qualquer das Comissões, escolha, 
para que nós possamos mostrar a verdade, que esses 
números que foram demonstrados hoje na imprensa 
nacional, a imprensa de boa-fé brasileira, foram enga-
nosos e são vergonhosos e são desonestos intelec-
tualmente, porque prejudicam o povo brasileiro muito 
antes do que os produtores rurais.

Muito obrigada, Srª Presidente.

Durante o discurso da Sra. Kátia Abreu, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
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da presidência, que é ocupada pela Sra. Serys 
Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senadora Kátia Abreu.

Com a palavra o Senador Antonio Carlos Júnior, 
pela inscrição.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no próximo 
dia 29, encerra-se o prazo para que sejam entregues 
propostas para a construção do Sistema de Trem de 
Alta Velocidade entre o Rio de Janeiro e Campinas, 
obra considerada prioritária pelo Governo Federal.

De fato, trata-se de obra que, no longo prazo, 
se bem planejada e executada, poderia modernizar a 
ligação entre esses dois importantes pólos econômi-
cos do País.

Contudo, penso que o Governo deveria se cercar 
de maiores cuidados na empreitada, notadamente na 
fase de planejamento da obra.

Pelas dúvidas e restrições de ordem técnica que 
tem suscitado, parece-nos que a definição do projeto 
básico restou deficiente.

Os estudos geológicos, que são da responsabili-
dade do Governo, cobriram uma parte mínima do tra-
çado referencial (4,4%, conforme relatório do TCU).

Como o traçado de referência foi determinado an-
tes da finalização dos estudos geológicos, esse traçado 
já se apresenta inviável em alguns trechos. 

A não definição de algumas estações, a ausência 
de estudos para acesso às estações, principalmente 
nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, o baixo 
grau de conexão com os outros sistemas de transpor-
tes, em especial com o metrô do Rio de Janeiro e com 
o metrô de São Paulo, nos parecem fatores inibidores 
de sucesso, que aumentam a incerteza da demanda 
e põem em risco a viabilidade do projeto frente à con-
corrência da ponte aérea.

São preocupações que ultrapassam os interesses 
de eventuais consórcios interessados e que levaram o 
TCU a afirmar que:

Novos estudos devem ser realizados [...]. 
Nas atuais condições, há grande redução da 
competitividade. É inaceitável o nível de risco 
e incertezas com o elevado potencial de alte-
ração de custo das obras.

Também importantes analistas têm-se mostrado 
preocupados e vêm apresentando críticas e, o que é 
mais importante, sugestões.

Destaco, por exemplo, o excelente trabalho de-
senvolvido pelo Consultor do Senado Marcos Mendes, 

denominado “Trem de Alta Velocidade - caso típico de 
problema de gestão de investimentos”.

Segundo esses estudiosos, o projeto, desde sua 
concepção até o edital publicado, tem apresentado 
lacunas, perguntas sem respostas e indefinições que 
poderão limitar a competição entre os consórcios in-
teressados, encarecer o projeto, toldar seu acompa-
nhamento e tornar os seus prazos de consecução 
inexequíveis.

Srªs e Srs. Senadores, tudo isso – estudos de 
alternativas de investimentos, de fatores de ajustes de 
custo em face de contingências ou de subestimação, 
definição de prazos, elaboração de editais –, tudo isso 
vem acontecendo com uma celeridade que não se jus-
tifica, especialmente se considerarmos a proximidade 
da posse da nova Chefe do Poder Executivo - pouco 
mais de um mês -, e, portanto, também de uma troca 
importante de direção em muitos dos setores da ad-
ministração federal, envolvidos direta ou indiretamente 
com a empreitada.

Segundo o circunstanciado trabalho de Marcos 
Mendes, há vários aspectos que deveriam ter sido mais 
bem considerados.

Mendes chama a atenção, de imediato, à exígua 
caracterização dos problemas que o TAV se propõe a 
resolver.

Formalmente, o projeto objetiva reduzir conges-
tionamentos e riscos de acidentes aéreos e rodoviários 
no trecho Rio - São Paulo. Contudo, tais problemas e 
seus custos não estão claros.

Tampouco, atendo-se exclusivamente ao objetivo 
de reduzir riscos de congestionamentos e acidentes, 
não temos notícias de que alternativas de menor cus-
to e/ou de maior benefício tenham sido consideradas, 
como, por exemplo, conexão ferroviária entre centros 
urbanos e aeroportos mais afastados ou trens de velo-
cidade intermediária; ou, então, mudanças na estrutura 
aeroportuária, com a reformulação de procedimentos 
de segurança e redistribuição de voos entre aeroportos; 
ou, ainda, ampliação e recuperação de rodovias.

Senhoras e senhores, o que preocupa todos 
aqueles que vêm se debruçando sobre o assunto é 
aparentemente a baixa fundamentação técnica, eco-
nômica e financeira do projeto, além, como já disse, 
da celeridade e da forma pouco transparente com que 
suas etapas vêm sendo conduzidas.

Senão, vejamos: o Governo Federal parece estar 
convencido – pelo menos tenta passar essa impressão 
– de que os custos e os riscos do TAV serão absorvidos 
pelo concessionário privado que vencer a licitação.

Ora, fosse assim, não haveria necessidade de 
envolver tal volume de recursos públicos, nem seria 
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correto, como faz o Governo, equiparar o projeto do 
TAV a outros possíveis investimentos públicos.

Na verdade, a experiência internacional mostra 
que o envolvimento financeiro do Tesouro sempre tem 
sido expressivo e inevitável nesse tipo de empreen-
dimento. O elevado comprometimento financeiro do 
Tesouro previsto no edital de licitação do TAV já com-
prova isso.

Para se ter uma ideia, o caso da Itália é emblemá-
tico: “Trem Bala na Itália – Aumento da Dívida Pública e 
do Déficit Público”. (...) O Treni Alta Velocitá é o maior 
investimento público já feito na Itália. (...) O projeto, que 
era privado em 1991, foi transformado em obra públi-
ca em 1998”. Por que? Obviamente porque não havia 
como o setor privado bancar. O TAV, na Itália, não vai 
gerar fluxo de receitas suficiente para pagar o custo 
da obra. Em 2007, o déficit público na Itália cresceu 
0,9 do PIB por causa do TAV. 

Então, são advertências que se verificam em nível 
internacional. Ou seja, o projeto não é viável economi-
camente sem intervenção. Quer dizer, o Governo, por 
meio de subsídios, é que viabiliza o projeto.

Também os incentivos previstos pelo modelo de 
concessão adotado apontam para prováveis gastos 
públicos adicionais, por não serem indutores de efi-
ciência e rentabilidade, em face da previsão de que 
eventual frustração de receitas possa vir a ser com-
pensada mediante redução do custo de empréstimos 
públicos tomados pelo concessionário.

É o caso da Medida Provisória nº 511, editada 
no dia oito, que concede um novo empréstimo do Te-
souro Nacional ao BNDES, de R$20 bilhões, recursos 
a serem destinados, por empréstimo, para a constru-
ção do TAV.

Vejam o que comentou a respeito o pesquisa-
dor do Ipea Mansueto Almeida, Doutor em Políticas 
Públicas pelo Massachusetts Institute of Technology 
– limitando-me a reproduzir apenas o que se relacio-
na ao TAV:

O artigo 1º dá carta branca ao governo 
para transformar um empréstimo do BNDES 
para o Trem Bala de 20 anos, em um de 30 
anos ou de 40 anos ou qualquer que seja o 
prazo. Ou seja, o Tesouro tem uma permissão 
ex-ante para negociar o prazo original de uma 
operação de empréstimo com o BNDES para 
o caso específico do TAV.

[...]
Além do subsídio implícito, representado 

pela diferença entre Selic [que é a taxa com 
que o Tesouro capta recursos] e TJLP [que é 
a taxa com que o BNDES empresta], há ainda 
subsídio direto em até R$5 bilhões (Art. 3º) para 

equalização de juros (taxa final do empréstimo 
menos TJLP+1%).

Ou seja, os juros serão completamente subsidia-
dos, porque se vai eliminar da taxa final do empréstimo 
TJLP mais 1%.

É como se fosse um Programa de Sus-
tentação do Investimento (PSI) exclusivo para 
o Trem Bala para cobrir o risco de demanda. 

[...]
Pelo art. 4º, o empréstimo já começa 

sendo considerado de elevado risco e, por 
uma canetada, a medida provisória deixa claro 
que, se o financiamento ao TAV não for pago, 
o governo vai dispensar o crédito concedido 
ao BNDES e assumir a perda.

Senhoras e senhores, vejam que o desfecho é 
mais do que previsível e o modelo, além dos eviden-
tes, respeitáveis e inevitáveis compromissos e riscos 
financeiros que traz ao Estado, pode, até mesmo, re-
duzir o estímulo para que o concessionário se esforce 
permanentemente para tornar o serviço cada vez mais 
eficiente e rentável. É o incentivo à ineficiência.

Também os custos parecem ter sido subesti-
mados.

O custo por quilômetro, estimado em US$33,4 
milhões por quilômetro, está abaixo do padrão inter-
nacional, que se situa entre US$35 milhões e US$70 
milhões.

Ou seja, as estimativas brasileiras são inferiores 
ao custo médio mínimo internacional e menos da meta-
de do custo médio máximo internacional. São números 
que impressionam pela disparidade – volatilidade na 
projeção de custos. Ou seja, elevação de risco. Volatili-
dade no fluxo de caixa significa alto risco do negócio.

Imaginem: se fôssemos descontar uma taxa, di-
gamos, com um prêmio de risco desse tamanho, nós 
teríamos um valor presente líquido negativo, obvia-
mente. Quer dizer, é um projeto completamente inviá-
vel economicamente.

Este custo estimado nos parece ainda mais es-
tranho se considerarmos que o projeto possui prati-
camente todas as características que encarecem um 
projeto de TAV, quais sejam: o trem trará um traçado de 
forte inclinação – do Rio de Janeiro, no nível do mar, 
até São Paulo a variação de altitude alcança mais de 
700 metros; o projeto exigirá a construção de vários 
túneis e viadutos – fala-se em 100 –; o percurso pas-
sará por ares de Mata Atlântica, terrenos de alto custo 
de desapropriação ou de alta densidade populacional, 
fazendo com que os custos de indenização e compen-
sação sejam elevados; por fim, não haverá o aprovei-
tamento da malha ferroviária existente.

Senhoras e senhores, não bastasse, os jornais 
de hoje apontam outra importante omissão do projeto: 
o edital omite todo o custo de energia, de construção 
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de linhas de transmissão – um investimento estimado 
em pelo menos R$1 bilhão.

Parece-nos que a viabilidade econômico-finan-
ceira deveria ter sido analisada com mais cuidado pelo 
Governo. E ainda há tempo. Basta adiarmos a abertu-
ra das propostas e aguardarmos o próximo Governo, 
que, como sabemos, assumirá o poder daqui a pouco 
mais de um mês.

A demanda entre Rio e São Paulo para o ano 
base da estimativa é de 6,4 milhões de passageiros/
ano, com uma demanda mais intensa nos trechos São 
Paulo–Campinas (12,4 milhões), e São Paulo–São 
José dos Campos (8,6 milhões).

Sequer o trecho São Paulo–Campinas, de maior 
densidade, se aproxima do número mínimo de viagens 
necessário para cobrir apenas os custos operacionais, 
que é de vinte milhões de passageiros/ano.

Olhem os riscos desse projeto!
De outro lado, o preço previsto para a passagem 

parece incompatível com o padrão de renda do brasilei-
ro: o edital fixa em R$0,49 (US$0.27) por quilômetro a 
tarifa-teto, valor que supera, em muito, a tarifa cobrada 
no Japão, de aproximadamente US$0.25 e considerada 
a mais cara do mundo. Certamente, tarifa tão elevada 
tenderá a afugentar os usuários de renda mais baixa, 
o que seria um contrassenso.

Senhoras e senhores, não se compreendem, 
entretanto, a pouca profundidade com que se deram 
importantes etapas iniciais e a celeridade e o momento 
em que se dão as atuais fases do projeto.

Para concluir, Sr. Presidente, considero, quanto 
ao mérito, indispensável uma revisão do projeto, face 
às críticas e sugestões que têm aparecido, vindas de 
setores acadêmicos, empresariais e de órgãos de fis-
calização, como o TCU.

Marcos Mendes recomenda em seu estudo – e 
eu concordo com ele – que outras instâncias, algumas 
com elevado grau de independência, reavaliem o pro-
jeto, com o objetivo de aperfeiçoá-lo.

Mendes nos lembra haver no Ministério do Pla-
nejamento uma Comissão de Monitoramento e Ava-
liação, criada em 2005 para melhorar a eficiência do 
gasto público.

No âmbito dessa comissão funciona o Comitê 
Técnico para Projetos de Grande Vulto (CPTGV), res-
ponsável por analisar projetos de infraestrutura com 
custo acima de R$50 milhões. 

A avaliação dos estudos de pré-viabilidade por 
esse comitê passou a ser condição necessária para 
inclusão do investimento no orçamento federal. Contu-
do, os projetos incluídos no PAC foram isentos dessa 
avaliação – o que é um absurdo também –, o que in-
viabilizou essa instância de controle. Quer dizer, PAC 
pode ser qualquer coisa.

Outra instituição que poderia fazer uma avaliação 
independente e despolitizada da viabilidade do TAV 
seria o Tribunal de Contas da União.

A Lei nº 8.031, de 1990, que criou o Programa 
Nacional de Desestatização (PND), atribuiu ao TCU a 
função de apreciar cada processo de alienação.

Como a concessão do TAV ocorre no âmbito do 
PND, o TCU exarou vários acórdãos sobre o assunto, 
que, embora detalhados, se furtaram a discutir pre-
missas e a qualidade de estimativas de demanda e 
de custo, limitando-se a correções pontuais no edital 
de licitação.

Certamente a contribuição do Tribunal poderia 
ser bem maior.

Por todas as razões expostas, considero uma te-
meridade a abertura das propostas agora em novembro. 
A maioria de projetos similares no mundo concede pelo 
menos doze meses para a apresentação de ofertas. 

O problema de prazo é ainda mais crucial no caso 
brasileiro, em virtude do ineditismo e, claro, pelas defi-
ciências e indefinições já relatadas, que geram incer-
teza e fazem com que investidores privados, agindo 
conforme as práticas habituais de mercado, possam 
não apresentar ofertas no dia 29 de novembro.

Creio que a ampliação, por mais seis ou nove me-
ses, para a entrega das propostas, além de aumentar 
o número de candidatos, permitirá a esses completar 
e viabilizar os seus estudos.

Além disso, essa ampliação possibilitará, ainda, 
maior integração entre União, governos estaduais e 
municipais, sob coordenação do primeiro ente.

A maior ilustração dessa necessidade de inte-
gração seria a possibilidade de definir as formas de 
alimentação do sistema por transporte público – “fee-
der systems” –, que, hoje, não são contempladas no 
projeto e são fundamentais para viabilizar o acesso 
às estações do TAV.

Enfim, Srª Presidente, aguardar a nova administra-
ção federal, aperfeiçoar o projeto e, por consequência, 
dilatar em níveis aceitáveis os prazos para escolha da 
empresa ou consórcio responsável por sua execução 
me parecem atitudes prudentes que tornarão o projeto 
do Trem de Alta Velocidade, no médio e longo prazos, 
mais barato para o País.

Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
Agradeço pelo tempo adicional que me foi 

dado.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Antonio Carlos 
Júnior. 

E, pela ordem, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora 
Serys, eu queria registrar aqui, de forma prazerosa, a 
presença do Prefeito de Tapurah, o Milton Geller – que 
nos honra com a sua presença –, registrar também a 
presença do empresário e futuro Deputado Federal, 
companheiro Roberto Dorner, como também do Pre-
sidente da Câmara Municipal Marcelo de Castro, lá 
de Guarantã do Norte, e também do Presidente da 
Associação do Vale do Quinze, Evandro Barchte que 
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nos honra com a sua visita, que certamente vieram a 
Brasília para tratar de interesses da sua região, da sua 
cidade, do Mato Grosso. 

É importante a visita dos senhores, na medida 
em que o Congresso Nacional, sobretudo o Senado, 
é a Casa do povo brasileiro. 

Muito obrigado, Sr.ª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/

PT – MT) – Obrigada, Senador Jayme Campos. Eu ia 
usar da palavra, neste instante, para fazer exatamen-
te isso, mas quero anunciar também a presença do 
ex-Governador, ex-Senador e Deputado recém-eleito 
Júlio Campos – acho que o Senador Jayme Cam-
pos... É uma questão complicada, por que é que ele 
não registrou, mas eu faço questão de registrar, o Sr. 
Júlio Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM –MT. Fora do mi-
crofone.) – Eu não o fiz porque ele está sempre com 
a gente aqui!

A SRª. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Eu sei, Senador Jayme Campos, mas 
ele faz jus em ter anunciada a sua presença. 

Reforço a presença do Sr. Presidente da Câmara 
do nosso Guarantã do Norte, Sr. Marcelo.

Quero também registrar a presença do Suplente 
de Deputado Federal Sr. Roberto Dorner, do Sr. Prefeito 
de Tapurah e do Sr. Evandro, também aqui presente, na 
tribuna de honra do nosso Senado da República.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu, da Câmara dos 
Deputados, as seguintes matérias:
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Os Projetos de Decreto Legislativo 
nºs 626 a 628, de 2010, vão à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, onde poderão receber 
emendas pelo prazo de cinco dias úteis, tendo a referida 
Comissão o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre 
a matéria, prorrogável por igual período, nos termos 
do art. 376, III, do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência comunica às Srªs e aos 
Srs. Senadores que está convocada sessão conjun-
ta do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 25 de 
novembro do corrente, quinta-feira, às 12 horas, no 
plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apre-
ciação de projetos de lei do Congresso Nacional, com 
pareceres da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu o Of. Pres. nº 
411/2010/CMO, do Presidente da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, solicitando 
a alteração do cronograma dos prazos de tramitação do 
Projeto de Lei nº 38, de 2010, do Congresso Nacional, 
que altera o Anexo I da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 
2008, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o pe-
ríodo 2008-2011. (Alteração do PPA – 2008/2011).

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 25 de novembro do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

É o seguinte o ofício recebido:

OF. Nº 411/2010/CMO

Brasília, 24 de novembro de 2010

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Alteração dos prazos no cronograma de tra-
mitação do Projeto de Lei nº 38/2010-CN (Alteração 
do PPA-2008/2011).

Excelentíssimo Senhor Presidente.
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista 

de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), 
dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a alteração 
dos prazos de tramitação do Projeto de Lei nº 38/2010-
CN (Alteração do PPA/2008 – 2011) em vigor, confor-
me cronograma anexo tendo em vista que a conclusão 
do processo de votação do Relatório Preliminar com 
Emendas se deu nesta data.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
protestos de elevada estima e distinta consideração. 
_ Deputado Waldemir Moka, Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Sobre a mesa, requerimento que pas-
so a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 907, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, que o Senado 
Federal emita Voto de Pesar à família, amigos e cole-
gas de Ronald Thadeu Ravedutti, Diretor-Presidente 
da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, fa-
lecido em decorrência de acidente automobilístico na 
manhã desta quarta-feira, 24 de novembro, na BR-116, 
em Campina Grande do Sul, região metropolitana de 
Curitiba. Retornava de São Paulo, de uma viagem a 
trabalho. Ronald Thadeu Ravedutti dedicou quarenta 
anos de sua vida à COPEL. Funcionário de carreira, 
ingressou na instituição em 1971, sempre atuando 
na área financeira. Foi diretor Econômico-Financeiro 
e de Relações com o Mercado em 1994, Diretor de 
Finanças e de Relações com Investidores, de 2003 a 
2004, Diretor de Gestão Corporativa, de 2004 a 2005, 
e atuou como Diretor de Distribuição no período de 
2005 a 2010. Em abril de 2010, assumiu o cargo de 
Diretor-Presidente da COPEL, eleito pelo Conselho 
Administrativo. Recentemente, durante evento come-
morativo dos 56 anos da Companhia, Ravedutti resumiu 
o sentimento dos copelianos na ocasião. Disse ele: “É 
o momento de sentir orgulho pelo que já foi realizado 
e pelas conquistas alcançadas, mas é também – e 
principalmente – o momento de lançar um olhar sobre 
os desafios presentes e futuros, definindo os melho-
res caminhos para que a Companhia possa continuar 
sendo este importante instrumento de promoção da 
cidadania, inclusão social, crescimento econômico e 
desenvolvimento tecnológico que, há 56 anos, vem 
ajudando a projetar o Paraná e sua gente”. Nascido 
em 1950, Ronald Ravedutti era graduado em Ciên-
cias Econômicas pela Fundação de Estudos Sociais 
do Paraná; pós-graduado em Economia e Finanças, 
Engenharia Econômica, Administração Financeira e 
Análise de Sistemas. Certamente, sua morte precoce 
e de forma inesperada configura uma grande perda 
para o Estado do Paraná.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2010. – 
Senador Flávio Arns.

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

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com a palavra, pela Liderança, o Sena-

dor Mão Santa. Logo após, pela inscrição, o Senador 
Valter Pereira, por cessão do Senador Inácio Arruda.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Senadora Serys Slhessarenko, que 
preside esta sessão de 24 de novembro, Parlamentares 
presentes na Casa, brasileiras e brasileiros aqui, no 
plenário do Senado da República, e que nos acompa-
nham pelo sistema de comunicação do Senado.

Senadora Serys, eu apenas, obediente ao Regi-
mento da Casa, presto conta aqui de uma viagem que 
fizemos ao México, especificamente à capital, Cidade do 
México, representando o Senado da República, numa 
delegação presidida pelo Deputado Luiz Carlos Hauly, 
do PSDB do Estado do Paraná, o Deputado Maurício 
Rands, do Partido dos Trabalhadores, o Dr. Colbert 
Martins, Deputado pelo PMDB da Bahia, o José Nery, 
do PSOL, e nós.

Nós estivemos presentes à sétima reunião do 
Fipa, a Federação Internacional dos Parlamentos Ame-
ricanos. Seriam 35 países. Ela é necessária e a de-
mocracia só vai se fortalecer tendo a participação do 
povo, e o Parlamento é a voz do povo.

Senadora, sente-se que essa federação parla-
mentar das Américas tem o boicote dos Estados Unidos 
da América, que não se fazem presentes. E os Estados 
Unidos da América, fortes como são, influenciam ou-
tros. Isso favorece muito, muito e muito mesmo aquele 
sonho de Simón Bolívar de unir a América do Sul.

Justamente nós recordamos da nossa História 
do Brasil, quando Dom João VI, Serys, disse: “Filho, 
coloca a coroa antes que um aventureiro a tome.” Esse 
aventureiro seria Simón Bolívar, que estava derruban-
do os reis por aí; e San Martín também, na Argentina. 
Mas caíram, e o pai passou para o filho.

Queremos dizer, então, que o Simón Bolívar, 
desde aí, sonhava com a América do Sul toda forte 
e unida.

Então aí surgiu, com essas dificuldades comer-
ciais, e temos que fazer justiça à história. Nós tivemos 
sempre um relacionamento, um país com o outro, a 
Argentina e o Brasil, Senador Antonio Carlos, que aqui 
preside e representa a Bahia de Rui Barbosa e de An-
tonio Carlos Magalhães, seu pai, e de Marta Rocha, 
que representa a beleza da mulher brasileira. Então, 
Antonio Carlos, o relacionamento Brasil e Argentina, 
que são os mais estreitos aqui geograficamente, era 
péssimo até surgirem esses dois extraordinários líde-
res: o Presidente Raul Alfonsín e o Presidente Sarney. 
Foi ele. Era um negócio intragável o relacionamento 
Brasil e Argentina. Foram esses dois homens, ímpares 
nessa destinação, que aproximaram, e quase nós não 
sentimos, porque o Governo do Presidente Sarney e de 
Alfonsín foi em 1985. Então, já vão 25 anos. Mas, antes 
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disso, era uma beligerância total argentina e brasileira, 
e vocês imaginem o resto. E num passado mais triste 
ainda, quando o Brasil, na página mais negra de sua 
história, recebeu dinheiro da Inglaterra para fazermos 
juntos com o Uruguai e Argentina a guerra contra o 
Paraguai, mostrando que o poder político é falho, mas 
é bem melhor do que o poder econômico, que é per-
verso; por uma perversidade do poder econômico, nós 
tivemos a página mais feia, ô Jonson, da nossa história, 
quando recebemos dinheiro da Inglaterra.

A dívida começou quando D. João VI, com medo 
de Napoleão Bonaparte invadir Portugal, já a trouxera 
para cá, e desde aí vem aumentando. Por isso, essa 
vergonhosa Guerra do Paraguai, em que recebemos 
dinheiro para acabar com o parque industrial do Pa-
raguai, que não tinha analfabetos, que estava se in-
dustrializando e que concorria com a Inglaterra nas 
vendas. Todos nós sabemos que nossos avós vestiam 
o tropical inglês, a casimira inglesa, o linho.

Graças ao surgimento, depois, do sonho de Si-
mon Bolívar e San Martín, do Presidente Alfonsín e 
do Presidente José Sarney, as coisas melhoraram. 
Implantou-se o mercado. Até para comercializar era 
muito difícil. O Mercosul surgiu.

Sem dúvida alguma, nós somos dependentes 
culturalmente da civilização europeia, não temos muito 
a ver com a cultura do Oriente, simbolizada por Alá, 
por Maomé, pelos muçulmanos. A nossa cultura, An-
tonio Carlos, é cristã, vinda da Europa. Recentemente, 
o Parlamento Europeu surgiu e deu certo. É a nossa 
cultura. Deu certo! Quem visitou a Europa antes do 
Parlamento sabe o quanto complicado, como era di-
fícil – e geograficamente, os países são pequenos 
– transladar de um para o outro. Era a moeda, era o 
idioma, eram as dificuldades alfandegárias e policiais. 
Surgiu o Parlamento Europeu, que acabou sobretudo 
com as guerras.

Hoje, você vê mais lá, no Oriente Médio, a cada 
dia na Ásia, na África.

Mas o Parlamento Europeu, vitorioso, conseguiu 
pacificar a Europa, conseguiu unificar a sua moeda. E 
eles melhoraram. E isso deve-se ao êxito do Parlamen-
to Europeu. Da mesma maneira, nessa visão desses 
estadistas Alfonsín, ex-Presidente da Argentina, e o 
Presidente Sarney, quando presidiu o nosso Brasil e 
hoje preside, para satisfação nossa, esta Casa, o Mer-
cosul, que hoje, transforma-se em Parlasul.

A tentativa da Federação Interamericana é boi-
cotada pelos Estados Unidos. Isso fortalece a oportu-
nidade, a pujança de se fixar o Parlasul, o Parlamento 
da América do Sul. Isso é o sonho de Simon Bolívar, 
passado por Alfonsín, por Sarney. O Brasil não teve 
uma grande participação ainda, Senador Antonio Car-

los, não teve, porque não há exclusividade. E a sabe-
doria popular diz, é clara, é lógica: quem toca o sino 
não pode acompanhar a procissão. E jamais entende 
o mundo civilizado, a nossa civilização europeia, que, 
como lá, não pode acumular. Você não pode ser do 
Parlamento Europeu e Deputado da França, Deputa-
do da Alemanha, Deputado da Espanha, de Portugal. 
Da mesma forma, essa é a tendência, no Brasil, que, 
atendendo a um sonho de Simon Bolívar, da América 
única, que passa por Alfonsín, que passa por Sarney 
e chega nesse passo, as coisas são assim.

Ô Antonio Carlos, a maior conquista do Parlamen-
to foi a liberdade dos escravos. Ela não foi de chofre. Ela 
teve, antes, Senadores, congressistas que fizeram a Lei do 
Ventre Livre, a Lei Sexagenária e, depois, a Lei Áurea.

A mesma coisa será uma evolução do Parlasul. 
Evidentemente, há uma resolução que dava poderes 
ao Congressista acumular, mas essa resolução acaba 
agora em dezembro. É como a CPMF. Por que não vo-
tamos nela? Porque acabou. Ela acabou, tinha que ter 
uma decisão provisória. A mesma coisa acaba.

Eu acho os provérbios importantes. Sem dúvida 
nenhuma, todos nós sabemos que a sabedoria está ali 
nos provérbios. Não deixa de ter. Aqui está o Alfredo 
Cotait e para o céu foi Romeu Tuma. Se aquele ho-
mem não foi para o céu, nós estamos todos perdidos, 
porque um homem de firmeza, dignidade, exemplo de 
família, um dos mais belos. Sem dúvida nenhuma, o 
que – Alfredo Cotait, diga lá – Rui Barbosa significa 
para nós, Romeu Tuma significa para a Polícia Federal. 
Isso aí eles devem agora, urgente, amanhã mesmo, 
convidar todo o Brasil para ter um busto de reconhe-
cimento e de gratidão pelo exemplo de Romeu Tuma 
nessa instituição a que tão bem serviu.

Então, o Brasil não dispensa essa gratidão que 
a Polícia Federal deve ter ao seu ícone.

Mas então deverá passar o momento do Parla-
sul em que vai, acredito, porque aí está um problema: 
Itaipu. Só para resolver isso, sejamos justos com o Pa-
raguai, que já o maltratamos na Guerra do Paraguai, 
vergonhosa, não é?

Aí está o problema da violência, do tráfico, de 
fronteira, de drogas, de armas. Aí está o problema dos 
mais graves, Antonio Carlos. E aqui eu aprendi. Está na 
minha mesa, veio uma determinação para legalizarmos 
todos os estudantes de Cuba. Eu pedi porque o direito 
é igual para todos. Ô Alfredo Cotait, por que não da Ar-
gentina, não do Uruguai, não do Paraguai? Só porque 
o Luiz Inácio e o José Dirceu foram lá e choraram no 
ombro, dava direito a todos que estudaram estarem lega-
lizados? E eu aprendi, porque eu acho que esse direito 
deve ser igual para todos, o direito é igual para todos. 
Milhares de brasileiros se formaram por aí, na Argentina, 
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no Uruguai, no Equador, na Venezuela, inclusive Cuba. 
Não estou contra, mas o direito é igual para todos. Mui-
tos se formam no Brasil e querem exercer num desses 
países. Nós temos problemas até com a nossa Pátria 
mãe, Portugal, e com a América do Sul.

Então, acho que é oportuno e nós representa-
mos aqui o País. O México está bem, isso é conversa, 
não tem nada de violência. A Cidade do México é uma 
São Paulo, ô Alfredo Cutait. Dizem que a maior cidade 
do mundo é os EUA, Tóquio. A terceira é o México, a 
quarta eu acho que seja Paris, e a quinta, São Pau-
lo. Então, se parece muito em quantidade de gente e 
trânsito complicado, muitos carros e tudo. Mas naque-
le país a democracia está mais forte, o congresso lá 
é mais forte, mais respeitado do que aqui. É isso que 
ele está dizendo. Somos todos nós.

É a conclusão a que chegamos, nós que fizemos 
parte do Fipa. É a conclusão do Presidente, Deputado 
Luiz Carlos Hauly, do PSDB, do Deputado Maurício Rand, 
do PT, do Colbert Martins, do PMDB, do Mão Santa, do 
PSC, e do José Nery, do PSOL. O Congresso – está ou-
vindo, Antonio Carlos? – é mais forte, é mais respeitado. 
Eles se valorizam mais. O Executivo não os humilha tanto. 
Então, eles têm uma democracia. Assisti a isso.

Temos de ver o seguinte. O encontro, que foi nos 
dias 16, 17, 18 e 19 passados, tinha como um dos pai-
néis, Senador Alfredo Cotait, a mulher na política. Nis-
so aí, evidentemente, o Brasil avançou muito. O Brasil 
teve a coragem, a clarividência, a independência de 
eleger uma mulher – em quem eu não votei. Eu votei 
foi no José Serra mesmo, pelas minhas crenças, pelas 
minhas convicções. Mas eu me curvo à democracia, 
que é a maioria. Mas também esse curvar é uma ad-
vertência, pois nunca vi, nos meus 66 anos de idade, 
Alfredo Cotait, uma eleição mais imoral do que a que ti-
vemos no Brasil. Nunca, nunca, nunca, nunca houve!

O Presidente da República se tornou um camisa 
10. É o Pelé. Quando ele se compara que é o Pelé, ele 
foi o Pelé mesmo. Ele entrou em campo, fez gol com 
mão! A corrupção, eu nunca vi tão grande. Antes, Ulys-
ses – ele está encantado no fundo do mar – disse que 
a corrupção é o cupim que corrói a democracia. Nunca 
se viu tanta corrupção. Olha, mandaram para o Piauí 
um tal de Alexandre Padilha. Aquilo é chefe da maior 
quadrilha que existe. Nunca se viu outra. “Alexandre 
Quadrilha”. Rapaz, eu estava conversando ali... Mas 
nunca se viu. Tem um candidatinho que arrumaram 
para o Senado, ele comprava os quatro lados. Tem 
políticos – e nós conhecemos, fazemos política – que 
há 30 anos eram inimigos, na cidade Piripiri: Dr. Luiz 
Menezes e Dr. Pinto. Rapaz, ali nem Deus uniu. Deus! 
Deus, que significa amor. Puff! Os dois voltaram. Tinha 
lugar que havia quatro, os quatro grupos. Tem uns que 

estão se digladiando na Justiça, um cassando o outro. 
Tem lá em Luís Correia, um cassando o outro. O Pre-
feito cassando, e o que perdeu está cassando, nesses 
dias. Os dois voltaram.

É por isso que Paulo Coelho, nosso grande es-
critor, diz lá no seu livro O Alquimista que “o dinheiro é 
mágico”. Só essa verdade vale. Ele diz lá: “o dinheiro é 
mágico, aproxima”. Agora, o dinheiro é bendito, quando 
vem do trabalho. Esse não, veio da roubalheira, dos 
assaltos aos cofres públicos.

Essa eleição é perigo – viu Alfredo Cotait? Eu 
digo porque sei mesmo a história deste Brasil. O Getú-
lio Vargas perdeu uma, porque disse que foi o Governo 
que tomou dele, Washington Luís tomou a eleição. E o 
Getúlio Vargas, gaúcho macho, baixinho como Antonio 
Carlos, saiu lá do Rio Grande do Sul, veio e tomou o 
Governo, porque disse que havia corrupção eleitoral, 
que Washington Luís tinha tomado a eleição para o Jú-
lio Prestes. E eu digo para o Brasil: nunca antes houve 
tanta corrupção, tanta imoralidade! Só está faltando um 
Getulinho, um macho. Ô eleição imoral! Nunca antes!

Então, é o seguinte: o Getúlio disse. Mas eu estu-
dei a vida de Getúlio, estudei tudo, João Pessoa. Não 
teve nada, o crime de João Pessoa, Alfredo Cotait... 
Aí o Getúlio conseguiu a opinião pública, porque as-
sassinaram o João Pessoa. Aí disseram que era cri-
me político. Mas não era, não. Era história de amor, 
de amante, de mulher. Mas entrou no rolo, e Getúlio 
tomou mesmo o poder e passou quinze anos, por uma 
corrupção eleitoral. Está ouvindo, Antonio Carlos? E 
esse é o perigo. Todos nós vimos. O Brasil viu. O Pre-
sidente da República rasgou a tradição de decência 
de um Presidente magistrado.

Recentemente, nós vimos a beleza de o Presi-
dente Sarney assumir e passar para o seu adversário 
da época, Collor, seu oposicionista, assumir. Fernando 
Henrique Cardoso, não ganhando a eleição. Juscelino 
Kubitschek podia continuar para o seu adversário, Jânio 
Quadros. E agora rasgou-se. Quem ganhou ganhou.

Mas a história é cheia de coisa. E eu vi. Ô Antonio 
Carlos! A história é dura. O Fujimori fez isso tudinho, 
ganhou assim. E a história está aí. Nós poderemos 
ter um Fujimori daqui um tempo, com tanta corrupção 
plantada por aí.

Queremos dizer, então, que os temas do FIPA fo-
ram, sem dúvida nenhuma, a mulher na política. Está 
aí, e eu peço que Deus abençoe a Presidente. Ela não 
teve culpa, não. Ela ganhou, ela concorreu. Ela é mu-
lher e tem as virtudes da mulher. A mulher é sempre 
mais honesta e mais honrada do que os homens. Não 
é de agora da Dilma, não. Não tem um “nunca antes”, 
não. Teve a mulher de Pilatos, muito mais firme do que 
ele. Teve a Verônica, que enxugou o rosto... Teve as 
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três Marias, teve as três... Não é nunca antes, não. A 
mulher, a minha mãe, a sua mãe, porque a mulher é 
virtuosa. A mãe do Antonio Carlos, a minha, Janete, e 
a de vocês. Não vem com esse negócio, não.

Então, ela tem isso, essa história da grandeza da 
mulher. Em administrar, também não surpreende não. 
Não é “nunca antes”, não. Então, está cheio de histórias 
aí. A Rainha Vitória! Não é o nome, Vitória?

Quer dizer, nunca antes houve tanta ignorância 
dita e falada e proclamada e aceita neste País! Nun-
ca antes se falou tanta besteira neste País! Isso sim. 
Porque a mulher está aí, a Rainha Vitória. Casou, bem 
casada, ficou viúva, parece que governou, não sei, 
mas quase setenta anos, e bem, a Inglaterra. E outras, 
que não vamos citar, recentes. Aqui mesmo, quando 
Rui Barbosa faz a lei, elas sancionam e jogam flores. 
A Princesa Isabel! 

E outra grande mulher, que entra aqui: está aqui a 
Rosalba! Rosalba, que é flor, que é rosa, é tudo. Quer 
dizer, não vamos dizer: nunca antes uma mulher... Teve 
antes e tem as do presente, tão bem simbolizadas por 
essa grande Senadora. Deus escreve por linhas tortas. 
Certo! Ela adentra aqui, significando, simbolizando a mu-
lher que nós adoramos: a mulher mãe, a mulher esposa, 
a mulher amiga, a mulher médica, a mulher profissional, 
a mulher do Nordeste. Então, nós somos orgulhosos.

Mas o primeiro painel foi a mulher na política. Tra-
gédias ecológicas. E o mundo todo está, os tsunamis, 
os vendavais, os maremotos, e tudo. Crimes organi-
zados internacionais: tráfico de drogas e armas. Cada 
vez mais, consolida-se isso.

E que a democracia esteja como o exemplo que 
teve o Parlamento Europeu. É até um conjunto. O ho-
mem é hoje uma aldeia global, como se diz. Então, 
mais uma razão para fortalecer essas democracias e 
os parlamentos fortes. Daí defender o Parlasul.

Os crimes organizados, internacionais e cida-
dania e democracia. E a democracia nós temos que 
salvaguardá-la, nós temos que preservá-la, porque foi a 
instituição, Alfredo Cotait, eu acho, a mais significativa 
da história da humanidade, criada pelo povo, quando 
gritou “liberdade, igualdade e fraternidade”.

Então, essa é a minha prestação de contas com 
essa equipe que foi ao México. Demos as nossas con-
tribuições para o fortalecimento da democracia, que 
hoje é o regime que predomina no mundo.

E, para saudar a mulher, porque era o primeiro 
simpósio, e a gente aprende, teve o antes... Sem dúvida 
nenhuma, a gente tem grandes exemplos, mas Wins-
ton Churchill é o que mais marca, porque justamente, 
quando a gente fala da democracia, foi ele que conse-
guiu juntar até adversários: Estados Unidos, Franklin 
Delano Roosevelt, e Rússia, Stalin, adversários; pegou 

o nosso Getúlio, fez aliança; o Charles de Gaulle, der-
rotado, esmagado; e uniu, para se perpetuar a demo-
cracia. Então, ele deu um grande exemplo.

E eu digo aqui que vamos acreditar na mulher, 
mas ela sempre foi acreditada. Não foi nada “nunca 
dantes”, não.

Então, quando ele ganhou a guerra... Ô Raupp, 
ele, que foi o militar que participou de duas guerras, 
foi o jornalista, o líder político que aprendeu e ganhou, 
ele disse uma grande frase da política, Raupp, Anto-
nio Carlos Júnior. Ele disse assim: “Política é como a 
guerra”. A diferença é que, na guerra, a gente só morre 
uma vez; e, na política, várias. 

Faço a minha saudação: que Deus abençoe a nos-
sa Presidente da República; não foi a minha candidata, 
e acredito em to be or not to be, that´s the question. 
Ser ou não ser oposição, mas oposição de grandeza, 
não raivosa como foi apelidado pela ignorância. Opo-
sição como Rui Barbosa fez nesta Casa: de 32 anos, 
ele passou o maior tempo na Oposição e merece o 
nosso respeito. Então, tem que ser to be or not to be. 
Só tem isso na democracia, é Governo ou Oposição. 
Nós só fizemos oposição a la Rui Barbosa.

A ignorância é quem diz que ler uma página de 
um livro é uma besteira, dá uma canseira. Não, essa 
é audaciosa. A nossa posição foi igual à de Rui Bar-
bosa. Nenhum milímetro a menos. O mesmo esforço, 
a mesma grandeza e com a mesma vocação e contri-
buição democrática.

Essa foi a nossa, viu, Antonio Carlos? Igual. Sei 
que ele é baiano, mas com a mesma. Somos do Piauí 
e igualamos. Evandro Lins e Silva igualou-se a ele no 
mundo jurídico; e nós aqui, no mundo parlamentar, 
igualamos ao seu pai, Antonio Carlos Magalhães, um 
dos símbolos de vergonha e grandeza. E tão bom como 
Joaquim Nabuco, Paulo Brossard, Gilberto Freire.

Mas ele disse o seguinte, fica esta mensagem. 
Os repórteres foram entrevistar Winston Churchill de-
pois do Dia D, depois de enterrar o absolutismo de 
Hitler, de Mussolini, do Japão - viu, Raupp? Sabe o 
que ele respondeu? “Casei-me, e tudo foi fácil”. Isso é 
um estadista. Viu, Antonio Carlos? Respeito à mulher, 
respeito à família e à dignidade.

Então, que essa mulher que vai dirigir o Brasil te-
nha esse apreço. Nada de “nunca antes” houve. Sempre 
o antes, o senhor homem respeitou a mulher.

Essas são as minhas palavras.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, a 
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Antonio Carlos Júnior.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Em votação o Requerimento nº 908, de 2010, 
do Senador João Tenório, solicitando licença para se 
ausentar dos trabalhos da Casa no período de 30 de 
novembro a 2 de dezembro, a fim de participar da au-
diência anual da União Interparlamentar das Nações 
Unidas, na cidade de Nova York.

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

Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 908, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da 
Casa no período compreendido entre os dias 30 de 
novembro e 3 de dezembro de 2010 para integrar, in-
dicado pelo Presidente José Sarney, missão oficial do 
Senado Federal, com o propósito de Lei no 9participar 
da Audiência Anual da União Interparlamentar com as 
Nações Unidas a ser realizadas na cidade Nova Ior-
que nos Estados Unidos da América nos dias 2 e 3 de 
dezembro, conforme texto anexo.

Comunico, nos termos do art. 39, inciso I, do 
Regimento Interno, que estarei ausente do País no 
mesmo período. – Senador João Tenório.

Ofício No 119 G/AFEPA/DOI/PARL

Brasília, 26 de agosto de 2010

A Sua Excelência o Senhor
José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF 

Senhor Presidente,
Seguindo tradição deste Ministério, tenho a hon-

ra de transmitir a Vossa Excelência convite para que 9 
Senadores participem, na qualidade de observadores 
parlamentares, dos trabalhos da 65a Assembleia-Geral 
das Nações Unidas, em Nova York, nos meses de ou-
tubro e novembro do corrente ano. 

2. A fim de subsidiar a avaliação deste convite, 
encaminho anexa a relação provisória das atividades 
de cada uma das seis Comissões da Assembleia-Ge-
ral, nesses dois meses. Informo adicionalmente que 
a Audiência Anual da União Interparlamentar com as 
Nações Unidas, cujo programa estará oportunamente 
disponível na página eletrônica da organização, está 
prevista para 2 e 3 de dezembro de 2010.

3. A exemplo dos anos anteriores, em razão de 
restrições administrativas e orçamentárias, o Itama-

raty não poderá arcar com os custos da missão par-
lamentar. 

4. A fim de instruir a Missão em Nova York a adotar 
as providências necessárias de credenciamento, muito 
agradeceria ser oportunamente informado dos nomes 
dos Senadores indicados por Vossa Excelência.

Atenciosamente, Celso Amorim, Ministro das 
Relações Exteriores.

Programa Provisório das Atividades das Comis-
sões da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 

sua 65a Sessão

I Comissão 
(Desarmamento e Segurança Internacional)

A programação das atividades da I Comissão 
deverá ser aprovada em meados de setembro. Du-
rante o mês de outubro e início de novembro, deverão 
realizar-se sessões plenárias, diálogos com altos fun-
cionários das Nações Unidas e mesas-redondas so-
bre os seguintes temas: desarmamento, operações de 
manutenção da paz, consolidação da paz em cenários 
pós-conflito, responsabilidade de proteger e proteção 
de civis, entre outros.

II COMISSÃO 
(Temas Econômicos e Financeiros)

À semelhança da I Comissão, a programação de-
verá ser aprovada em meados de setembro. Durante o 
mês de outubro e início de novembro, deverão realizar-
se sessões plenárias, diálogos com altos funcionários 
das Nações Unidas e mesas-redondas sobre os temas 
econômicos e financeiros. Em novembro, deverão ser 
negociadas e adotadas resoluções sobre questões 
macroeconômicas (sistema financeiro internacional, 
dívida externa, comércio internacional e commodities); 
atividades operacionais das Nações Unidas; financia-
mento para o desenvolvimento; erradicação da pobreza; 
tecnologias de comunicação e informação (ICT);

desenvolvimento sustentável; assentamentos 
humanos; globalização e interdependência; e países 
em situações especiais.

III COMISSÃO 
(Temas Sociais, Humanitários e Culturais)

Está prevista a definição das atividades da III 
Comissão para meados de setembro. Durante o mês 
de outubro e início de novembro, deverão realizar-se 
sessões plenárias, diálogos com altos funcionários 
das Nações Unidas e mesas-redondas sobre ques-
tões referentes a temas sociais, humanitários e cultu-
rais. Durante o mês de novembro, serão negociadas 
e adotadas resoluções sobre questões como, desen-
volvimento social (juventude, pessoas idosas, família 
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e pessoas com deficiência); crime e tráfico internacio-
nal de drogas; igualdade de gênero e fortalecimento 
do papel da mulher; direitos das crianças; questões 
indígenas; refugiados e autodeterminação.

A Comissão discutirá também dois temas mais 
recentes em sua agenda, como o parecer da CIJ so-
bre a declaração de independência do Kossovo e a 
discussão sobre o escopo e aplicabilidade do conceito 
de “jurisdição universal”.

Calendário provisório:
4 de outubro Organização dos trabalhos da VI 

Comissão
4 de outubro Administração da justiça nas Na-

ções Unidas
5 e 6 de outubro Medidas para eliminar o terro-

rismo internacional
8 de outubro Responsabilidade criminal de funcio-

nários e especialistas das Nações Unidas em missão.
11 de outubro Relatório da 43ª Sessão da UN-

CITRAL
12 de outubro Estado de direito nos níveis na-

cional e internacional
12 e 13 de outubro Escopo e aplicação do prin-

cípio da jurisdição internacional
13 e 15 de outubro Status dos Protocolos Adi-

cionais da Convenção de Genebra de 1949.
13 e 15 de outubro Exame de medidas para re-

forçar a proteção e segurança das missões diplomá-
ticas e consulares

18 de outubro Relatório da Comissão Especial 
sobre a Carta das Nações Unidas e o Fortalecimento 
do Papel da Organização

19 de outubro Responsabilidade internacional 
dos Estados

25 de outubro a 3 de novembro  Relatório da 62ª 
Sessão da Comissão de Direito Internacional

11 de novembro Revitalização do trabalho da As-
sembleia Geral União Interparlamentar (UIP)

A União Interparlamentar (UIP) realizará sua 
Audiência Anual com as Nações Unidas nos dias 2 e 
3 de dezembro.

Trata-se de evento conjunto da UIP e da ONU, 
que permite 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Com a palavra o Senador Alfredo Cotait.

O SR. ALFREDO COTAIT (DEM – SP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Pre-
sidente Antonio Carlos Júnior, a quem agradeço pela 
liderança e pela orientação nesses meus dias iniciais 
de mandato, Srªs e Srs. Senadores, povo brasileiro, 
estou assomando à tribuna do Senado para informar 
que propus uma medida legislativa que estabelece 

dois prêmios nacionais: os prêmios César Lattes e 
Santos Dumont.

O prêmio César Lattes destina-se ao cidadão 
brasileiro que receber prêmio ou láurea conhecidos 
internacionalmente, a exemplo do Prêmio Nobel, por 
atividades realizadas individualmente ou em institui-
ções localizadas no Brasil, inclusive empresas, com o 
intuito de estimular o desenvolvimento do pensamento 
nacional, sendo concedido exatamente nas áreas de 
Física, Química, Fisiologia ou Medicina, Economia, Li-
teratura e Paz (Prêmio Nobel) e terá o valor em reais 
equivalente ao recebido em coroas suecas.

O prêmio Santos Dumont deve ser conferido a 
cidadãos brasileiros que, trabalhando individualmen-
te ou em instituições localizadas no Brasil, inclusive 
empresas, criarem inovações capazes de resolver de-
terminados problemas cuja solução seja de interesse 
nacional e gere benefícios para a população e/ou para 
as atividades econômicas brasileiras.

O primeiro prêmio procura incentivar os brasilei-
ros no alcance dos prêmios Nobel, oferecendo impor-
tância adicional da mesma magnitude aos brasileiros 
que o alcançarem. O Prêmio Nobel cobre as áreas de 
Física, Química, Fisiologia ou Medicina, Economia, 
Literatura e Paz.

A propósito, vale lembrar que o Brasil ocupa 
uma posição nada lisonjeira nessa premiação, pois 
seus cidadãos ainda não receberam nenhum prêmio 
desse tipo. Nosso vizinho, por exemplo, a Argentina, já 
recebeu cinco. Portanto, Argentina, cinco; Brasil, zero. 
Está na hora, Sr. Presidente, de nós mudarmos esse 
jogo. Está na hora de nós conseguirmos mudar esse 
resultado. Na verdade, esse prêmio é um incentivo à 
pesquisa, que é fundamental para o desenvolvimento 
do País.

O segundo prêmio é voltado especificamente para 
as necessidades nacionais e propõe-se seja conferido 
em cinco categorias, à razão de um em cada caso, a 
cidadãos brasileiros que, trabalhando individualmen-
te ou em instituições localizadas no Brasil, criarem 
inovações capazes de resolver determinados proble-
mas, cuja solução seja de interesse nacional e gere 
benefícios para a população e/ou para as atividades 
econômicas.

Um desses prêmios poderia ser, por exemplo, a 
descoberta de uma vacina contra a malária ou de re-
médios para a mesma enfermidade que não tivessem 
os mesmos efeitos colaterais indesejáveis dos atual-
mente aplicados. Ainda quanto à mesma doença, o prê-
mio também poderia estimular a descoberta de novas 
drogas também sem os mesmos efeitos indesejáveis 
das atuais. Outra área que poderia ser contemplada 
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é a da energia, na busca de soluções baseadas em 
recursos naturais renováveis.

Portanto, esse é um desafio, mas, acima de tudo, 
é um incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento, prin-
cipalmente para que as nossas cabeças, meu caro Pre-
sidente Mão Santa, que as nossas grandes cabeças 
fiquem no Brasil e tenham oportunidade de desenvolver 
o seu trabalho na pesquisa aplicada e sejam estimu-
ladas a obter esses dois prêmios. 

Meu caro Presidente Mão Santa, o senhor no 
seu pronunciamento falou carinhosamente do nosso 
querido Senador Romeu Tuma. O senhor tem toda a 
razão: a Polícia Federal deveria fazer uma homenagem 
a essa figura extraordinária que foi o nosso Romeu 
Tuma, que tanta saudade nos deixa e que tanta falta 
faz a esta Casa.

Muito obrigado, Senador.

Durante o discurso do Sr. Alfredo Cotait, 
o Sr. Antonio Carlos Júnior deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão San-
ta, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Após brilhante pronunciamento do Senador Alfredo 
Cotait, de São Paulo, o último orador inscrito é Valdir 
Raupp, do PMDB do Estado de Rondônia.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Mão Santa, Srªs e Srs Senadores, eu assisti 
ainda há pouco ao pronunciamento de V. Exª, Senador 
Mão Santa, sobre o Parlamento do Mercosul.

Quero aqui concordar com V. Exª que uma repre-
sentatividade exclusiva para o Parlamento do Mercosul 
poderia ter melhor aproveitamento. Vamos aqui nos 
deparar com problemas de legislação, mas nada que o 
Congresso, se quiser, não possa resolver. É no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputados, no Congresso 
Nacional, juntando as duas Casas, que se aprovam as 
leis. Então, se o Congresso quiser, em uma semana 
pode resolver esse problema e eleger uma represen-
tação exclusiva de cerca de 30 Parlamentares para o 
Mercosul. Creio que seja esse o número, que depois 
pode aumentar em uma eleição direta em 2012, quan-
do das eleições municipais e, aí sim, eleger, em todo 
o Brasil, representações de todos os Estados para re-
presentar o Brasil no Parlamento do Mercosul.

Assim, alguns Estados já fizeram. Assim é o 
Parlamento Europeu. Todos os parlamentos comuns, 
mundo afora, têm as suas representações. Então, está 
na hora de o Brasil marcar uma posição mais firme em 
relação ao Parlamento do Mercosul.

Há nesta Casa e creio que na Câmara dos De-
putados também parlamentares que não voltarão no 

próximo exercício, como V. Exª, o Senador Geraldo 
Mesquita, o Senador Valter Pereira, o ex-Senador Amir 
Lando, que já foi Ministro também e Senador destacado, 
como tantos outros que poderão ser eleitos em uma 
eleição indireta, em um primeiro momento e depois, 
em um segundo momento, em uma eleição direta para 
escolher os parlamentares do Mercosul.

Então, V. Exª já pode contar com todo o meu apoio. 
Eu sou membro suplente do Parlamento do Mercosul, 
mas não teria nenhum problema se ficasse apenas 
defendendo o meu Estado de Rondônia e o meu País 
aqui no Senado Federal, exclusivamente no Senado 
Federal, e deixar que os Parlamentares eleitos para o 
Mercosul representem o Brasil lá. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a demo-
cracia é um governo do povo, pelo povo e para o povo. 
Porém, a história nos revela que a exclusão das mulhe-
res tem representado uma das mais graves falhas no 
processo democrático. Essa falta vem sendo sanada, 
afortunadamente, em boa parte dos países, incluindo 
o Brasil, que, há pouco, elegeu sua primeira Presidente 
da República, a Presidente Dilma Rousseff.

Eu acho que estava na hora de o Brasil experi-
mentar isso, como muitos outros países mundo afora, 
como a Alemanha, a Argentina, o Chile e tantos outros 
países que já elegeram mulheres para dirigi-los. 

A sociedade fraterna, justa, igualitária, e radical-
mente democrática a que aspiramos, requer um novo 
papel para a mulher brasileira, que deve estar pronta 
a ocupar os espaços de poder a todos conferidos nas 
democracias modernas. Essa nova mulher tem o di-
reito a aspirar à plenitude de sua vida cidadã, que só 
se viabiliza pela ampliação, no decorrer dos próximos 
anos, da participação que lhe for garantida na política 
partidária e na administração política latu sensu., ou 
seja, não apenas na Presidência da República, mas 
em todas as demais instâncias de poder.

Vencido, no curso do século XX, o desafio da uni-
versalização do voto no Brasil, cumpre-nos doravante 
aprofundar a participação feminina na política formal.

Lamentavelmente, porém, a Lei nº 9.504, de 
1997 – cujo art. 10, § 3º, garante o mínimo de 30% de 
candidaturas dos partidos políticos ao gênero menos 
representado –, não vem sendo devidamente respei-
tada pelas agremiações partidárias. Disso resulta, ao 
menos em parte, a baixa participação feminina nas 
Assembléias e nos Executivos.

Por isso, a luta pelo aprofundamento do papel da 
mulher na política deve prosseguir no tempo, de modo 
a sanar, no mais curto prazo, a distorção representa-
tiva em todos os Poderes, e muito especialmente no 
Parlamento brasileiro.
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De fato, mesmo compondo a maior parcela do 
eleitorado brasileiro, as mulheres participam minorita-
riamente da vida pública no Legislativo: ocupam apenas 
9% dos assentos na Câmara dos Deputados; 13,5% 
das cadeiras do Senado; aproximadamente 12% do 
total dos mandatos nas Assembleias Legislativas; nas 
Câmaras Municipais somam 12% e apenas 9% das 
municipalidades brasileiras contam com uma Prefei-
ta, ou seja, nas Prefeituras, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, apenas 9% das mulheres são eleitas para 
governar os Municípios.

Malgrado o destacado papel das mulheres na 
última eleição presidencial, o Brasil lamentavelmen-
te ocupa o 111º lugar na representação feminina no 
Parlamento, entre os demais países do mundo. A Ar-
gentina, país vizinho, além de contar com uma Presi-
dente eleita, está em 11º lugar no ranking mundial da 
representação parlamentar feminina. O Brasil está 100 
posições abaixo da Argentina.

Hoje, no Senado Federal, são dez as Senadoras 
no exercício de seus mandatos parlamentares. Eu faço 
questão de citá-las nominalmente: Fátima Cleide, do 
meu Estado, do PT de Rondônia; Ideli Salvatti, do PT 
de Santa Catarina; Kátia Abreu, do DEM do Tocantins; 
Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás; Maria do Carmo Al-
ves, do DEM de Pernambuco; Marina Silva, do PV do 
Acre, que disputou a Presidência da República; Mari-
sa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul; Patrícia 
Saboya, do PDT do Ceará; Rosalba Ciarlini, do De-
mocratas do Rio Grande do Norte, que foi eleita Go-
vernadora, aumentando o número de Governadoras 
no País – Roseana Sarney que era Governadora até 
pouco tempo voltou para o Governo, pois também foi 
reeleita Governadora; Serys Slhessarenko, do PT de 
Mato Grosso. Três entre elas – Kátia Abreu, Maria do 
Carmo e Marisa Serrano – manterão seus mandatos 
na próxima legislatura. A elas se juntarão as recém-
eleitas Senadoras Ana Amélia Lemos, do PP do Rio 
Grande do Sul; Ângela Portela, do PT de Roraima; 
Gleisi Hoffmann, do PT, esposa do Ministro Paulo Ber-
nardo, do Planejamento, do Estado do Paraná; Lídice 
da Mata, do PSB da Bahia; Lúcia Vânia, do PSDB de 
Goiás, reeleita; Marinor Brito, do PSOL, do Pará; Mar-
ta Suplicy, do PT de São Paulo; e Vanessa Grazziotin, 
do PCdoB do Amazonas; bem como Ana Rita Esgário, 
do PT, do Espírito Santo, que assume como suplente 
no lugar do Governador eleito Renato Casagrande, 
do Espírito Santo.

Na Câmara dos Deputados, há apenas 45 De-
putadas em 513 cadeiras.

Então, é muito pequena ainda a representação 
feminina no nosso País, tanto aqui no Senado Federal 
como na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Le-

gislativas, nas Câmaras de Vereadores, nas Prefeituras 
Municipais e nos Estados. Mas tivemos a felicidade, 
como já falei aqui no início, de eleger a nossa Presi-
dente da República, Dilma Rousseff. Então, chegaram 
as mulheres. Apesar dessa pouca representatividade, 
elas já galgaram posições antes impossíveis no Brasil 
e, entre elas, a posição de Presidente da República.

Eu quero aqui fazer votos para que a nossa que-
rida Presidente Dilma – eu fiz parte do conselho políti-
co da campanha da Presidente, eu também trabalhei 
no meu Estado como Senador reeleito, reelegendo lá 
também a Deputada Maria Raupp, minha esposa, já 
no quinto mandato, a Deputada mais votada no Esta-
do, pela segunda vez consecutiva a mais votada, já 
no quinto mandato, e a terceira mais votada no Brasil, 
proporcionalmente. Teve quase 15% dos votos para 
Deputada Federal no meu Estado.

E lá nós pudemos apoiar a nossa Presidente, ele-
gendo também o nosso Governador, ex-Parlamentar, 
três mandatos de Deputado Federal, dois mandatos 
de Prefeito assim como nós, eu e Mão Santa já fomos 
Prefeitos também – eu fui duas vezes, V. Exª foi duas 
também? Uma vez Prefeito e uma vez Governador. 
Nós já estivemos no Executivo.

Confúcio Moura é um homem equilibrado, justo, 
humano, que, não tenho nenhuma dúvida, vai fazer 
um grande governo no meu querido Estado de Ron-
dônia, um governo alinhado com o Governo Federal. 
Já vai começar o governo numa sintonia fina com o 
Governo Federal, com a nossa Bancada também, aju-
dando. Aqui no Senado estarei, eu e o Senador Acir 
Gurgacz, do PDT.

Espero que o ex-Governador Ivo Cassol, que foi 
eleito Senador, possa nos ajudar também, somando a 
nossa Bancada para ajudar o nosso Estado; afinal de 
contas, ele já foi Prefeito e Governador, e, com certe-
za, vai ajudar o nosso Estado. E lá na Câmara Federal, 
somando-se à Deputada Maria Raupp, o Marco Ro-
gério, e tantos outros que vão ajudar também o nosso 
Estado e o nosso Governador.

De forma que estou muito contente, tivemos uma 
vitória fantástica ao eleger a Presidente da República, 
o nosso Vice-Presidente Michel Temer, que é do nosso 
Partido, PMDB, que, com certeza, vai ser um compa-
nheiro fiel, leal, sincero que vai cooperar, ao lado da 
Presidente Dilma.

Elegemos, também, o nosso Governador.
Então, para nós, no meu Estado, foi uma vitória 

completa: de Presidente da República a Governador 
e, no Parlamento, do Senado à Câmara dos Depu-
tados.

Enfim, só nos resta agora trabalhar muito, assim 
como trabalhamos neste primeiro mandato aqui no 
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Senado e em todos os mandatos que já ocupamos. 
Estou no quinto mandato e vou para o sexto mandato 
eletivo, sempre trabalhando muito para retribuir, em 
forma de muito trabalho, de muita dedicação, o cari-
nho e o apoio que tivemos do povo de Rondônia e do 
povo brasileiro.

Então, no que depender de mim, a nossa Presi-
dente Dilma vai ter todo o nosso apoio aqui no Senado 
Federal, o apoio da Bancada do PMDB. Fomos com-
panheiros já no Governo passado, compondo cargos 
do Governo.

Em qualquer democracia do mundo... Às vezes, 
vejo a mídia, setores da mídia criticando o PMDB, cha-
mando-o de fisiologista. Aponte-me uma democracia 
do mundo em que um Partido que ajuda a ganhar o 
Governo não pode ajudar a governar. Essa situação 
ocorre em qualquer democracia do mundo. É isso que 
o PMDB tem feito.

Acho que o PMDB tem cumprido o seu papel, 
ajudando os Governos. Não foi só no Governo Lula, 
nesses oito anos; foi no Governo Fernando Henrique 
também e em outros Governos, para dar governabilida-
de, para dar o equilíbrio da governabilidade ao nosso 
País. E tem dado certo.

O Governo Lula fez um grande Governo e está 
saindo com mais de 80% de aprovação, e o PMDB 
esteve inserido neste Governo. A economia vai bem e 
vai crescer mais de 7% neste ano. Há uma tendência 

de crescimento, um cenário positivo de crescimento 
econômico para os próximos anos. E o PMDB está aí, 
contribuindo, cumprindo o seu papel como um Partido 
democrático que lutou pela redemocratização do País, 
desde Teotônio Vilela, de Tancredo Neves, de Ulys-
ses Guimarães, para que hoje pudéssemos ter uma 
democracia plena em nosso País, votando em todos 
os Municípios para Prefeitos, Vereadores, Governa-
dores, Senadores, Deputados Federais, Presidente 
da República.

E as mulheres, que no passado não tinham di-
reito, hoje tendo o direito de votar e serem votadas, 
e de serem eleitas até para Presidente da República, 
graças a Deus.

Então encerro aqui a minha fala, Sr. Presidente, 
fazendo votos, mais uma vez, de que o nosso País 
continue crescendo e se desenvolvendo para dar me-
lhor qualidade de vida à nossa população.

É isso que vou fazer pelo Brasil e pelo nosso 
querido Estado de Rondônia. 

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

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs 
1.516 e 1.517, de 2010, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que concluem pela rejeição das 
seguintes matérias:

– Projeto de Decreto Legislativo nº 298, de 2002, 
tendo como primeiro signatário o Senador Fran-
cisco Escórcio, que convoca plebiscitos nos Es-
tados de Minas Gerais e de Goiás (dispõe sobre 
criação do Estado do Planalto Central); e

– Projeto de Decreto Legislativo nº 230, de 2006, 
tendo como primeira signatária a Senadora He-
loísa Helena, que autoriza a realização de plebis-
cito sobre o pagamento da dívida pública externa 
brasileira e dá outras providências.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 1.521, de 
2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, concluindo contrariamente ao Projeto de Lei do 
Senado nº 10, de 2003, de iniciativa da Comissão Par-
lamentar de Inquérito das ONGs, que altera o artigo 14 
da Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, tornando 
obrigatório o hasteamento da Bandeira Nacional nos 
núcleos habitacionais da Amazônia Legal.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência recebeu o Ofício nº 316, de 2010, do 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, comunicando a aprovação, em caráter termi-
nativo, do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 67, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

OFÍCIO No 316/10-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de novembro de 2010

Assunto: decisão terminativa.

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

combinado com o art. 284, do Regimento Interno 
desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em 

Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comis-
são, em turno suplementar, adotou definitivamente o 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara no 67, de 
2009, que “Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro 
de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de 
Aeronáutica (obriga as concessionárias de serviço 
aéreo a divulgar nota oficial 90 dias após a ocorrên-
cia de acidente aéreo com vítimas)”, de autoria do 
Deputado Vic Pires Franco.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com referência ao Ofício nº 316, de 2010, fica aberto 
o prazo de cinco dias úteis para interposição de recur-
so, 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 (Mão Santa. PSC – PI) – 
Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs 
1.524 e 1.525, de 2010, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que concluem pela prejudicialida-
de das seguintes matérias:

– Projeto de Decreto Legislativo nº 417, de 2006, de 
iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito 
dos Bingos, que estipula prazo para a CEF regu-
larizar o cronograma de substituição da Gtech na 
operação das loterias e determina a extinção do 
contrato atual em maio de 2006, não permitindo 
uma possível prorrogação; e

– Projeto de Decreto Legislativo nº 59, de 2009, de 
autoria do Senador Neuto de Couto, que susta a 
eficácia das alterações promovidas pelo art. 5º 
do Decreto nº 6.405, de 19 de março de 2008, 
no Anexo I do Decreto nº 5.906, de 26 de se-
tembro de 2006.

As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 
oportunamente, a fim de serem declaradas prejudi-
cadas, nos termos do § 1º do art. 334 do Regimento 
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu o Ofício nº 315, de 2010, do Pre-
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, comunicando a aprovação, em caráter terminativo, 
do Projeto de Lei do Senado nº 477, de 2009.

É o seguinte o Ofício:
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OFÍCIO No 315/10-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de novembro de 2010

Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto o art. 91, § 2o, com-

binado com o art. 284, do Regimento Interno desta 
Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão, em 
turno suplementar, adotou definitivamente o Substi-
tutivo ao Projeto de Lei do Senado n o 477, de 2009, 
que “Dispõe sobre a responsabilidade das empresas 
que tenham em sua atividade a venda e a instalação 
de vidros automotivos pela destinação final ou pela 
reciclagem dos produtos inservíveis”, de autoria do 
Senador Gerson Camata.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com referência ao Ofício nº 315, 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 (Mão Santa. PSC – PI) – 
Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 1.528, de 
2010, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, que 
conclui pelo arquivamento do Ofício nº S/3, de 2010.

A Presidência, em cumprimento às suas conclu-
sões, encaminha a matéria ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 1.529, 
de 2010, da Comissão de Serviços de Infraestrutu-
ra, que conclui pelo arquivamento do Ofício nº S/15, 
de 2010.

A Presidência, em cumprimento às suas conclu-
sões, encaminha a matéria ao Arquivo.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 909, DE 2010 

Fundamentado no que preceitua o Art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro voto 
de congratulações aos Superintendentes Regionais 
das Polícias Federal e Rodoviária, no Estado do Pará, 
Dr. Manoel Fernando Abbadi e Isnard Alves Ferreira, 

pela competente e importante ação desencadeada 
para apurar fraudes no Seguro Defeso, no âmbito do 
Estado do Pará. 

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 pescadores, composta de pessoas po-
bres e carentes.

O desvio de verbas desse seguro cresceu como 
um 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 e há suspeita de que as concessões 
tenham sido feitas para fins eleitorais. 

Imperativo destacar que questões como essas en-
volvendo desvios de verbas de programas do Governo, 
a exemplo de outras fraudes nos mais variados 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 essas condutas. 
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Reconhecer e manifestar votos de congratula-
ções a pessoas como os superintendentes Manoel 
Fernando Abbadi e Isnard Alves Ferreira, é sem dú-
vida valorizar todos aqueles que contribuem para a 
moralização do País.

Sala das sessões,     de novembro de 2010. – 
Senador Mário Couto.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido será encaminhado 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 910 DE 2010

Requeiro nos termos dos arts. 218 c/c e 221 do 
Regimento Interno do Senado Federal inserção em ata 
de voto de pesar pelo falecimento, no dia 22 de no-
vembro, do Desembargador Aposentado Ernani Vieira 
de Souza, aos 73 anos, em São Paulo, onde estava 
internado para tratar um câncer no fígado, bem como 
apresentação de condolências aos seus familiares.

Justificação

Ernani Vieira de Souza nasceu em Araçatuba, no 
interior paulista, em 1937, e formou-se em Direito pela 
Universidade Federal Fluminense em 1962. Ele teve a 
base educacional de sua formação em Mato Grosso; 
cursou o ensino primário em Corumbá, concluiu o gi-
násio em Cáceres e, mais tarde, deu início ao científico 
em Cuiabá, terminando essa etapa no Rio de Janeiro. O 
ex-desembargador assumiu suas funções na magistra-
tura regional em dezembro de 1967 e aposentou-se em 
novembro de 2007; portanto, foram 50 anos dedicados 
à promoção da justiça e à aplicação das leis em Mato 
Grosso. Ernani Vieira presidiu o Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso entre 1987 e 1989, também foi corregedor 
e, depois, presidente do tribunal Regional Eleitoral em 
Mato Grosso. Ernani Vieira tem várias obras publicadas, 
todas versando sobre aspectos da aplicabilidade do Di-
reito, seja no âmbito civil, administrativo ou penal. Foi 
um profundo estudioso das causas e efeitos da lei. Seus 
compromissos com o aprimoramento dos profissionais da 
Justiça levaram-no a fundar, em 1985, a Escola Superior 
da Magistratura do Estado de Mato Grosso. Uma prova 
de sua inconteste liderança na categoria foi a sua elei-
ção para a presidência da Associação Mato-grossense 
de Magistrados, em três ocasiões distintas.

Sala das Sessões, – Senador Jayme Campos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 291, DE 2010

Autoriza a União a doar a Prefeitura 
Municipal de Fortaleza o terreno que es-
pecifica.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° É autorizado o Poder Executivo a doar a 

Prefeitura Municipal de Fortaleza, terreno de proprie-
dade da União, situado na Rua José Vilar com a Rua 
Tenente Benévolo, no Bairro da Aldeota, medindo 
4.378,15 metros quadrados, conhecido como Campo 
do América. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Justificação

A ausência de equipamentos sociais nos grandes 
centros constitui-se em uma dificuldade para garan-
tir à população de baixa renda o direito ao esporte, à 
cultura e ao lazer, como instrumentos complementa-
res á educação, para um desenvolvimento saudável 
ás nossas crianças e jovens, afastando-os das drogas 
e da violência.

A não garantia destes equipamentos pelo Estado 
faz com que a população busque alternativas para o 
seu lazer. A área conhecida por “Campo do América” 
no bairro da Aldeota, na cidade de Fortaleza, 

Estado do Ceará, é um bom exemplo disso. Com 
4.378,15m², situada na confluência das ruas José Vi-
lar e Tenente Benévolo pertenceu ao Clube de Fute-
bol América do Ceará, que entregou ao INSS como 
pagamento de dívida. Há muitos anos, o terreno tem 
sido utilizado pela comunidade que vive no seu en-
torno para o lazer e especialmente para a prática do 
futebol, e mesmo com apoio incipiente do Governo do 
Estado, mais de uma centena de crianças praticam o 
esporte, com o apoio profissional, tendo inclusive o 
histórico feliz de formar jogadores aproveitados em 
times profissionais. 

Um projeto gestado pela Secretaria de Espor-
te do Estado do Ceará, para otimizar o uso da área, 
fica impedido de ser implementado, vez que o terre-
no pertence à União, criando entraves legais, motivo 
pela qual, propomos o presente Projeto, para que se 
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possibilite a doação do terreno à Prefeitura Municipal 
de Fortaleza, permitindo que o mesma seja equipada 
adequadamente para melhor legitimar o seu uso pela 
comunidade.

Sala das Sessões, – Senador Inácio Arruda. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa).

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 292, DE 2010

Institui duas premiações para cida-
dãos brasileiros atuantes individualmente 
ou em instituições localizadas no Brasil, 
inclusive empresas. O prêmio César Lat-
tes, oferecido em adição ao Prêmio Nobel. 
O Santos Dumont, aos que criarem inova-
ções de interesse nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ao cidadão brasileiro que receber prêmio 

ou láurea, conhecidos internacionalmente, a exemplo 
do Prêmio Nobel, por atividades realizadas individual-
mente ou em instituições localizadas no Brasil, inclusive 
empresas, o governo federal brasileiro lhe outorgará 
também o prêmio César Lattes, de valor em reais equi-
valente ao recebido em coroas suecas.

§ 1º No caso de recebimento do Prêmio Nobel em 
grupos, o prêmio César Lattes terá valor equivalente 
ao recebido individualmente pelo outorgado.

§ 2º Os prêmios serão concedidos nas mesmas 
áreas contempladas atualmente pelo Prêmio Nobel 
(Física, Química, Fisiologia ou Medicina, Economia, 
Literatura e Paz), bem como em outras que passem a 
ser contempladas da mesma forma.

Art. 2º Fica instituído o prêmio Santos Dumont a 
ser conferido em cinco categorias, à razão de um em 
cada caso, a cidadãos brasileiros que trabalhando in-
dividualmente ou em instituições localizadas no Brasil, 
inclusive empresas, criarem inovações capazes de re-
solver determinados problemas, cuja solução seja de 
interesse nacional e gere benefícios para a população 
e/ou para as atividades econômicas brasileiras.

§ 1º O Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) definirá os primeiros 
cinco problemas para cuja solução será oferecido o 
prêmio.

§ 2º Para os problemas definidos na forma do 
parágrafo anterior, vigorará o prazo de 03 (três) anos 
para que os candidatos apresentem suas propostas 
de solução e o prêmio seja outorgado.

§ 3º Caso a premiação ocorra ou esse prazo se 
esgote sem que o prêmio seja outorgado, um novo 

problema com igual prazo será proposto em substi-
tuição.

§ 4º As soluções serão avaliadas não apenas pela 
suas características científicas e tecnológicas, como 
também pela viabilidade de sua aplicação prática com 
ênfase na relação entre seus custos e benefícios.

§ 5º Os prêmios serão conferidos individualmen-
te ou a grupos de pessoas que trabalharem em con-
junto.

§ 6º Os prêmios terão em cada caso o valor inicial 
de R$ 1.000.000 (um milhão de reais), e em caso de 
outorga a grupos será rateado em partes iguais entre 
seus participantes.

§ 7º O valor a que se refere o parágrafo anterior 
será corrigido anualmente pelo Índice de Preços ao 
Consumidor – Amplo (IPCA), da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por 
outro índice que venha a substituí-lo se sua divulga-
ção for interrompida.

Art. 3º A outorga dos prêmios César Lattes e San-
tos Dumont será feita pelo Presidente da República em 
solenidades especiais com ampla divulgação.

Parágrafo único. Nessa solenidade os premia-
dos receberão medalhas e diplomas alusivos à pre-
miação.

Art.4º Decreto do Poder Executivo estabelecerá 
as demais regras necessárias ao cumprimento desta 
Lei. 

Sala das Sessões,     de novembro de 2010. – 
Senador Alfredo Cotait.

Justificação

Desde tempos longínquos os prêmios em dinheiro 
são um elemento importante a incentivar a pesquisa 
científica, o desenvolvimento tecnológico e as ino-
vações. Num exemplo comumente citado, o governo 
britânico estabeleceu em 1714 o Prêmio Longitude 
como a recompensa a quem inventasse uma forma 
confiável pela qual os navegantes pudessem determi-
nar sua posição longitudinal nos oceanos. O Prêmio 
Nobel, de enorme repercussão internacional quando 
anualmente conferido, é um bom exemplo da relevân-
cia atual dos prêmios.

No caso de brasileiros, merece destaque o con-
ferido a Alberto Santos Dumont quando demonstrou 
a viabilidade tecnológica do avião. Recentemente, o 
professor José Goldemberg, conhecido cientista brasi-
leiro, recebeu a edição de 2010 do prêmio Ernesto Illy 
Trieste de Ciência, no valor de U$ 100 mil, outorgado a 
eminentes cientistas de países emergentes por signi-
ficativas contribuições à ciência e ao desenvolvimento 
baseado nela.
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No Brasil há várias premiações, mas é comum 
que sejam oferecidas para projetos de pesquisa. O 
presente projeto de lei é voltado para resultados con-
cretos resultados e propõe dois prêmios de iniciativa 
do governo federal dada a carência de iniciativas filan-
trópicas nessa mesma linha no país.

O primeiro prêmio deles procura incentivar brasi-
leiros no alcance dos prêmios Nobel oferecendo impor-
tância adicional de mesma magnitude aos brasileiros 
que o alcançarem. O prêmio Nobel cobre as áreas de 
Física, Química, Fisiologia ou Medicina, Economia, Lite-
ratura e Paz. A propósito, vale lembrar que o Brasil ocu-
pa uma posição nada lisonjeira nessa premiação, pois 
seus cidadãos ainda não receberam nenhum prêmio 
desse tipo. Nosso vizinho, a Argentina, tem cinco. 

O segundo prêmio é voltado especificamente para 
necessidades nacionais e propõe-se que conferido 
em cinco categorias, à razão de um em cada caso, a 
cidadãos brasileiros que trabalhando individualmente 
ou em instituições localizadas no Brasil, criarem ino-
vações capazes de resolver determinados problemas 
cuja solução seja de interesse nacional e gere bene-
fícios para a população e/ou para as atividades eco-
nômicas brasileiras. 

Um desses prêmios poderia ser, por exemplo, a 
descoberta de uma vacina contra a malária ou de remé-
dios para a mesma enfermidade que não tivessem os 
mesmos efeitos colaterais indesejáveis dos atualmente 
aplicados. Ainda quanto à mesma doença, o prêmio 
também poderia estimular a descoberta de novas dro-
gas também sem os mesmos efeitos indesejáveis das 
atuais. Outra área que poderia ser contemplada a da 
energia, na busca de soluções baseadas em recursos 
naturais renováveis. 

Um artigo na edição de 07/8/10 da revista The 
Economist, de conhecido prestígio internacional, des-
taca que os prêmios são reconhecidos como tendo 
resultados satisfatórios, e sabe-se que vem crescen-
do o número de prêmios outorgados mundialmente. 
A reportagem mostra que a concessão de prêmios 
vem crescendo e os de alcance mundial de valor de 
U$ 100 mil ou mais, aumentaram em cerca de 50 em 
1995 para perto de 300 em 2009. A mesma revista 

menciona estudos que observando os vencedores en-
contraram relações entre seus prêmios e patentes sub-
seqüentes. Além disso, esses vencedores de prêmios 
apresentaram maior propensão a renovar patentes, e 
mesmo os concorrentes que não receberam láureas 
se destacaram na produção de inovações. Os prêmios 
também atraem pessoas que não estão envolvidas na 
área científica ou industrial relativa ao prêmio, mas que 
se esforçam e também costumam aparecer entre os 
vencedores. Além disso, stimulam novas alianças entre 
instituições e equipes de trabalho. A matéria também 
menciona várias iniciativas novas de premiação vindas 
de governos, empresas e entidades filantrópicas. 

Segundo um estudo da consultoria internacio-
nal McKinsey(*), os prêmios alcançam seu resultado 
influenciando sociedades, comunidades e indivíduos 
em sete diferentes formas: identificando a excelência, 
influenciando a percepção pública, focalizando as comu-
nidades em programas específicos, mobilizando novos 
talentos, fortalecendo comunidades voltadas para as 
soluções de problemas, educando indivíduos e alavan-
cando iniciativas de patrocinadores em mobilizar capital 
humano e financeiro em apoio a uma solução.

A denominação dos prêmios homenageia o físico 
César Lattes, considerado o mais importante físico da 
história do país e o cientista brasileiro que mais perto 
esteve da premiação do Nobel, e Santos Dumont pela 
sua engenhosidade como pioneiro da aviação.

Firme nas razões, conclamo a meus eminentes 
pares do Senado da República e da Câmara dos De-
putados a aprovarem esta proposição no Congresso 
Nacional.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, em decisão terminativa)

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

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica às Senhoras e aos Senhores 
Senadores que o Período do Expediente da sessão 
deliberativa ordinária do dia 25 de novembro, amanhã, 
quinta-feira, será destinado a comemorar o Centenário 
da Associação Psicanalítica Internacional, nos termos 
dos Requerimentos nºs 793 e 855, de 2010, da Se-
nadora Marisa Serrano.

Será uma homenagem deste Senado à Psicaná-
lise e ao pai da Psicanálise, que é Freud, que mostrou 
que o mundo precisa de amor.

Drs. José Roberto e João Pedro, tem alguma 
coisa?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência recebeu o Parecer n° 43, de 2010-CN, 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, que concluiu pela apresentação de pro-
jeto de decreto legislativo, disciplinando as relações 
jurídicas decorrentes da vigência da Medida Provisória 
n° 490, de 7 de junho de 2010.

O parecer será publicado em avulsos e no Diário 
do Senado Federal de 25 de novembro do corrente.

Nos termos do art. 142 do Regimento Comum, o 
projeto será encaminhado à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
Srs. Senadores Alvaro Dias e Papaléo Paes enviaram 
discursos à Mesa, para serem publicados na forma do 
disposto no art. 203, combinado com o Inciso I e §2º 
do art. 210, do Regimento Interno.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fa-
zer o registro da matéria intitulada, UMA CONFISSÃO 
DESCONCERTANTE, publicada na revista Veja em 
sua edição de 11 de agosto de 2010.

A matéria destaca que o advogado Gerardo San-
tiago revela que o gabinete da presidência da Previ, o 
poderoso fundo de pensão dos funcionários do Banco 
do Brasil, no Rio de Janeiro, foi usado como um centro 
de montagem de dossiês para constranger e intimidar 
adversários do governo.

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. PAPALÉO PAES (PSDB – AP Sem apanha-
mento taquigráfico) – Sr Presidente, Srªs Senadoras e 
Srs Senadores, há 20 anos, no final da Presidência de 
José Sarney, foi editada uma Medida Provisória que, 
mais tarde, foi transformada em uma lei de grande im-
portância e significado social. Refiro-me, Sr. Presidente, 
à Lei nº 8.009, de 1990, conhecida como Lei do Bem de 
Família ou, ainda, como Lei da Impenhorabilidade.

Essa lei, como se sabe, impede a penhora, por 
dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra 
natureza, do imóvel em que a família reside, se próprio, 
e de todos os equipamentos e móveis existentes na 
casa. Trata-se de proteger, em última instância, não a 
propriedade do devedor insolvente, mas o lar, isto é, 
o abrigo da família, o lugar onde esta célula da socie-
dade, que é a instituição familiar, encontra seu refúgio 
e pode prosperar. 

Essa lei, Senhoras Senadoras, Senhores Sena-
dores, representou, sem dúvida nenhuma, um avanço 
considerável. Todos nos lembramos das incertezas com 
que lidávamos cotidianamente naquela época de infla-
ção descontrolada, de absoluta falta de confiança na 
moeda, com a inevitável insegurança financeira que a 
acompanha. A proteção oferecida pela Lei da Impenho-
rabilidade, em meio à intempérie econômica daqueles 
anos, foi uma pequena âncora, um ponto de apoio fixo 
para a família, que, mesmo no desastre econômico, 
teria garantido o seu porto seguro – o seu lar.

A lei foi um grande avanço, como disse, o que 
não impede, Senhor Presidente, que, ao longo desses 
20 anos, tenha surgido a necessidade de aperfeiçoá-
la. Um dos pontos que pede aperfeiçoamento foi, jus-
tamente, objeto de um Projeto de Lei de minha auto-
ria – o PLS nº 408, de 2008 –, que visa a estender o 
benefício da impenhorabilidade do bem de família ao 
imóvel residencial do fiador locatício.

Efetivamente, Senhoras Senadoras, Senhores 
Senadores, a Lei 8.009/90 originalmente não abria 
exceção para a proteção ao bem familiar no caso de 
contratação de fiança, mas isso foi alterado por outro 
diploma legal, a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, 
que, no seu artigo 82, modificou a Lei de Impenhora-
bilidade, sujeitando à penhora o imóvel de residência 
do fiador de contrato de locação.

Ora, isso criou uma situação completamente ab-
surda: o locatário, na condição de devedor principal, 
pode invocar a impenhorabilidade do bem de família, 
mas o fiador, embora seja devedor secundário, não tem 
esse mesmo direito e pode ter o seu imóvel penhorado. 
Mais ainda: caso opte por uma ação de regresso con-
tra o afiançado inadimplente, o fiador não pode obter 
a penhora de imóvel pertencente a seu devedor.

Essa assimetria, Senhor Presidente, é não apenas 
injusta, é totalmente grotesca. Para restaurar a isono-
mia, propus, então, no Projeto de Lei a que me referi, 
a revogação do inciso VII do artigo 3º da Lei nº 8.009, 
de 1990, e o artigo 82 da Lei nº 8.245, de 1991, que 
introduziu aquele inciso na Lei de Impenhorabilidade. 
A solução é, do ponto de vista legislativo, simples, e 
não tem efeitos negativos sobre a segurança das re-
lações envolvidas nos contratos locatícios.

Esse projeto foi encaminhado à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal 
para decisão terminativa. Teve parecer favorável apro-
vado na Comissão, mas houve recurso para submissão 
ao Plenário, onde recebeu duas emendas. Encontra-se 
novamente na CCJ, e deverá continuar sua tramitação 
na próxima legislatura. Tenho certeza de que esta Casa 
saberá reconhecer o valor desta pequena contribuição 
ao aperfeiçoamento dessas relações jurídicas que en-
volvem diretamente direitos fundamentais, sem falar 
nas condições básicas para o bem-estar e a segurança 
da família, base de toda a nossa sociedade.

Aproveito a ocasião, Sr. Presidente, para chamar 
a atenção da Casa para outra proposta por mim enca-
minhada, também referente à propriedade de imóvel 
residencial.

Como sabem, a Lei nº 11.196, de 21 de novem-
bro de 2005, estabeleceu a isenção de tributos sobre 
o ganho de capital auferido pela venda de imóvel re-
sidencial, desde que o produto total da alienação seja 
aplicado na compra de novo imóvel no prazo de seis 
meses – medida que todos reconhecemos como jus-
ta, dado que se trata não de uma transação que vise 
ao lucro, mas à busca de uma moradia mais satisfa-
tória, e adequada, já que a prática de mercado tende 
a mostrar que a venda de imóveis residenciais é, em 
geral, seguida da compra de novo imóvel para o mes-
mo fim. Além do mais, já se isentava a troca direta de 
um imóvel por outro, mas se tributava a venda de um 
para a compra de outro, o que é incoerente.

A norma, portanto, é boa e representa um avanço 
em relação à situação anterior. Minha proposta, Se-
nhoras Senadoras, Senhores Senadores, é que seja 
ainda aperfeiçoada no sentido de dar mais tempo aos 
proprietários, aumentando de seis para doze meses o 
período em que podem usufruir da isenção tributária.

Essa extensão me parece igualmente justa e 
adequada, dadas as peculiaridades dos negócios imo-
biliários, que envolvem, em geral, valores monetários 
elevados, procedimentos às vezes demorados, no caso 
dos financiamentos, por exemplo, estando sujeitos ain-
da a muitas variáveis que, quase sempre, fogem ao 
controle dos envolvidos. Dar um prazo maior, portanto, 
não implica alterar o princípio estabelecido pela Lei nº 
11.196/2005 – ao contrário, está plenamente de acor-
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do com o seu espírito, dado que a isenção se justifica 
como reconhecimento de que a mutação patrimonial, 
no caso em questão, não visa ao lucro. Dar um tem-
po razoável para que o ciclo de compra e venda se 
processe com tranquilidade, levando-se em conta a 
complexidade das diversas transações envolvidas e 
do impacto que essa troca patrimonial representa na 
vida das famílias, parece-me mais do que justo.

Esse meu Projeto de Lei, que recebeu o número 
21, de 2009, já teve parecer favorável na CCJ e en-
contra-se, atualmente, com a relatoria na Comissão de 
Assuntos Econômicos. Deve igualmente continuar sua 
tramitação na próxima legislatura, e peço uma atenção 
especial dos nobres colegas que aqui estarão para que 
a matéria seja discutida e aprovada rapidamente.

Tenho certeza de que esta Casa saberá reco-
nhecer o mérito dos projetos que mencionei, no que 
se refere ao aperfeiçoamento de nossa legislação, e 
faço votos de que sejam celeremente aprovados e in-
corporados em nosso ordenamento jurídico.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta ses-
são do Senado da República do Brasil, de 24 de no-
vembro de 2010, com os agradecimentos a todos os 
funcionários. E citamos o exemplar Zezinho, que serve 
a todos com muita dedicação e carinho. 

Lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que 
constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a 
realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA 

1  
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 13, DE 2010 
PROVENIENTE DA MEDIDA PROVISÓRIA  

Nº 495, DE 2010) 
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do § 

6° do art. 62 da Constituição Federal. 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 13, de 2010, que altera 
as Leis nºs 8.666, de 21 de junho de 1993, 
8.958, de 20 de dezembro de 1994, e 10.973, 
de 2 de dezembro de 2004; e revoga o § 1º 
do art. 2º da Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro 
de 2006 (proveniente da Medida Provisória nº 
495, de 2010). 

(Lido no Senado Federal no dia 24-11-
2010) 

Relator revisor: Aloizio Mercadante 
(Sobrestando a pauta a partir de: 16-9-

2010) 

Prazo final prorrogado: 29-11-2010 

2  
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. 

3 
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. 

4 
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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5  
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.

6  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 100, DE 2007 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
100, de 2007 (nº 5.741/2001, na Casa de ori-
gem, da Deputada Ana Corso e de outros 
Senhores Deputados), que dispõe sobre a 
criação dos Comitês de Estudos e Prevenção 
à Mortalidade Materna. 

Parecer sob nº 1.477, de 2010, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, que oferece a redação do vencido. 

(Relator no turno único: Senador Mão 
Santa) 

7 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 87, DE 2008 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao 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 1.476, de 2010, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido. 

(Relator no turno único: “ad hoc” Senador 
Cícero Lucena, CI) 

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 107, DE 2008 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 107, 
de 2008 (nº 2.093/2003, na Casa de origem, do 

Deputado Júlio Delgado), que dispõe sobre a 
advertência em rótulos de alimentos e bulas de 
medicamentos que contêm fenilalanina. 

Parecer sob nº 1.478, de 2010, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido. 

(Relator no turno único: “ad hoc” Senador 
Flávio Arns, CAS) 

9 
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. 

10 
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. 

11 
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. 
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12 
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. 

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 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. 

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 150, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Vanderlei Macris), 
que altera o inciso I do caput do art. 38 da Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso, para reservar aos 
idosos pelo menos três por cento das unidades 
residenciais em programas habitacionais públicos 
ou subsidiados com recursos públicos. 

Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de 
2009, das Comissões 

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009). 

16 
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). 

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 182, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor). 

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: 
Senador Leomar Quintanilha. 

651ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 52819 

18  
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. 

19 
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. 

20 
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. 

21  
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. 

22  
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. 

23 
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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24  
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. 

25  
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 Ci-
dadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio 
Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre o 
Projeto, em turno único, perante a Comissão): 
favorável, nos termos de emenda substituti-
va, que oferece; 2º pronunciamento (sobre as 
emendas, apresentadas ao 

26  
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. 

27  
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. 

28 
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). 
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania 

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

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

29 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que altera 
o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990, que dispõe sobre 
inelegibilidade cominada aos que tiveram suas 
contas relativas ao exercício de cargos ou funções 
públicas rejeitadas pelo órgão competente. 

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

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

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

30 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

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

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

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

31 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

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

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

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

32 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

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

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

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

33 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo. 

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

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

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

34 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

35  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon que 
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e 
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art. 
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Comple-
mentar nº 64, de 1990. 

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

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

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

36  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

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

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

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

37 
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). 
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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 tramitação con-
junta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favo-
rável ao Projeto de Lei do Senado nº 390, de 2005-
Complementar, nos termos da Emenda nº 6-CCJ 
(Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 

38  
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. 

39  
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-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. 

40 
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 

657ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 52825 

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. 

41 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complemen-
tar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, 
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para tornar inelegível o candidato que tenha 
parentes ocupantes de cargos comissionados, 
na mesma circunscrição e estender aos paren-
tes próximos as condições de inelegibilidade 
aplicáveis aos agentes políticos. 

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

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

Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

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

42 
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-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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43 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008) 

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

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

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

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

44  
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. 

45  
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. 
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46 
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. 

47  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

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

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para fazer constar que a contagem 
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em 

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

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

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

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

48  
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-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 
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Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

49 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 14, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

Recurso nº 1, de 2009) 

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

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

50  
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. 

51  
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.

52  
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. 

53  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 441, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, 
de 2008, da Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 da 
Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei 
dos Cartórios), para incluir, entre os deveres 
dos notários e oficiais de registro, o encami-
nhamento de relatório pertinente ao quantita-
tivo de emolumentos recebidos no exercício 
anterior à corregedoria do tribunal. 

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande. 
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54 
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. 

55 
REQUERIMENTO Nº 834, DE 2010 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 834, de 2010, do Senador Francisco 
Dornelles, solicitando o desapensamento dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 291, de 2006, 
e 63, de 2007, a fim de que tenham tramita-
ção autônoma. 

56  
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2010 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 848, de 2010, do Senador Flávio 
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 160, de 2009, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Sociais (dispõe sobre as Garantias e Direitos 
Fundamentais ao livre exercício da crença e 
dos cultos religiosos). 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 15 
minutos.)

PARECER N° 43, DE 2010–CN

Disciplina as relações jurídicas decor-
rentes da Medida Provisória n° 490, de 2010, 
que “Abre crédito extraordinário, em favor 
da Presidência da República e dos Ministé-
rios da Educação e da Integração Nacional, 
no valor global de R$1.287.072.416,00 (um 
bilhão, duzentos e oitenta e sete milhões, 

setenta e dois mil, quatrocentos e dezes-
seis reais), para os fins que especifica”, nos 
termos do disposto no art. 11 da Resolução 
n° 01-2002-CN

Relator: Deputado Colbert Martins

I – Relatório

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República adotou e submeteu ao Con-
gresso Nacional a Medida Provisória nº 490, de 7 de 
junho de 2010, que abre crédito extraordinário, em fa-
vor da Presidência da República e dos Ministérios da 
Educação e da Integração Nacional no valor global de 
R$1.287.072.416,00 (um bilhão, duzentos e oitenta e 
sete milhões, setenta e dois mil, quatrocentos e dezes-
seis reais) para atender a programações relevantes e 
urgentes a cargo dos seguintes órgãos:

Acompanha a referida Medida Provisória a Ex-
posição de Motivos no 00102/2010/MP, de 17 de maio 
de 2010, de autoria do Ministro de Estado do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, que contém as seguintes 
informações e justificativas referentes às programações 
atendidas pelo crédito:

a) Em relação à Presidência da Repúbli-
ca, o presente crédito extraordinário permitirá 
a execução de obras relativas ao reforço do 
molhe de abrigo e à realização de dragagem 
de aprofundamento na bacia de manobras 
do Porto de Santo Antônio, no Arquipélago 
de Fernando de Noronha, cuja estrutura fi-
cou seriamente deteriorada com a ressaca 
marítima que ocorreu no mês de dezembro 
de 2009;

b) Os recursos para o Ministério da Edu-
cação possibilitarão a transferência de recursos 
financeiros a Estados e Municípios, com vistas 
a reconstruir, reformar e adequar a infraestru-
tura física predial de escolas públicas, bem 
como reequipá-las, e promover outras ações 
necessárias à continuidade do atendimento aos 
alunos dessas escolas, em função de prejuízos 
ocasionados por desastres naturais, tais como 
enchentes e deslizamentos de encostas;
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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
Maioria-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Minoria-DEM - José Agripino*
Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
PDT - Acir Gurgacz**

Minas Gerais
Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Hélio Costa*
Minoria-DEM - Eliseu Resende**

Santa Catarina
Bloco-PT - Ideli Salvatti*
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)

Minoria-DEM - Raimundo Colombo**

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Goiás
Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
Minoria-PSDB - Marconi Perillo**

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)

Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

Amapá
Maioria-PMDB - Gilvam Borges*
Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

Mato Grosso
Minoria-DEM - 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



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel  (DEM-PE) (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE) (2)

RELATOR:  Senador Gerson Camata  (PMDB-ES)
Leitura: 05/03/2008

Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009
Prazo prorrogado: 17/07/2010

Prazo final prorrogado: 22/12/2010
MEMBROS

Senador Gerson Camata   (PMDB)
Senador César Borges   (PR)
Senador Papaléo Paes   (PSDB)
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.
*****. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.584, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 17.07.2010.
******. Em 1º.09.2010, lido e aprovado o Requerimento nº 799, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br
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2) TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco. 

(Requerimento nº 115, de 2008, tendo como primeiro
signatário o Senador Cícero Lucena, aprovado em 02.07.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.621, de 2009, aprovado em 9.12.2009).

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (2)

RELATOR:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
Leitura: 02/07/2008

Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008

Prazo: 22/12/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Efraim Morais   (DEM)

2. Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) 1. Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1) 1. Senador Almeida Lima   (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB) (3,4) 1. Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
2. Vago, em virtude de o PTB ter cedido a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB).
3. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
4. Em 12.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular em vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo pelo PTB na Comissão (Of.
nº 055/2009-GLDBAG).
*. Em 09.12.2009, aprovado o Requerimento nº 1.621, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Irani Ribeiro dos Santos
Telefone(s): 33034854

Fax: 33031176
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3) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais. 

(Requerimento nº 8, de 2009, do Senador Garibaldi Alves Filho, aprovado em 10.03.2009)

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Eliseu Resende   (DEM)
2. Senador Jayme Campos   (DEM) (2)

3. Senador Flexa Ribeiro   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
Senador Tião Viana   (PT)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

1. Senador Marcelo Crivella   (PRB)
2. Senador Magno Malta   (PR)
3. Senadora Marina Silva   (PV) (1,3)

Maioria ( PMDB, PP )
1.
2.
3.

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. 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
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5) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília. 

(Requerimento nº 247, de 2009, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF) (3)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG) (3)

RELATOR:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC) (3)

Instalação: 16/09/2009
MEMBROS

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Adelmir Santana   (DEM)

Senador Eduardo Azeredo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Eduardo Suplicy   (PT)
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1,2)

PTB
Senador Gim Argello 

Notas:
1. Em 23/06/2009, o Senador Mauro Fecury é designado Titular do Bloco da Maioria, na Comissão (Of. GLPMDB nº 008-A-2009).
2. Em 24.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita Junior é designado membro do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Mauro Fecury
(OF. GLPMDB Nº 019-A-2009).
3. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente o Senador Aldemir Santana e Vice-Presidente o Senador Eduardo Azeredo. O Senador Geraldo Mesquita
Júnior foi designado relator (Of. nº 031/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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6) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte. 

(Requerimento nº 449, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, aprovado em 20.05.2009)

Número de membros: 7

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Arthur Virgílio   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (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
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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



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.

Número de membros: 11

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana  (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  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) (110)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Eduardo Suplicy   (PT) (34)

Delcídio Amaral   (PT) (28)

Aloizio Mercadante   (PT) (38)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (37,93,104)

Marcelo Crivella   (PRB) (35)

Inácio Arruda   (PC DO B) (40)

César Borges   (PR) (31)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (30)

 3.  Paulo Paim   (PT) (11,41,94,105)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (36,107,114,121,122)

 5.  VAGO (29,72)

 6.  VAGO (4,39,81,82,83,84,87,95)

 7.  João Ribeiro   (PR) (32)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (66,68)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (56,59,111)

Gerson Camata   (PMDB) (54,70)

Valdir Raupp   (PMDB) (63)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,53,69,117,119)

Pedro Simon   (PMDB) (57,62)

Renan Calheiros   (PMDB) (58,78)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (55,61)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (64,67,88,92,100,101)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (3,60,97,98)

 4.  VAGO (2,60,80,85,86,91)

 5.  Edison Lobão   (PMDB) (9,65,71,96,99)

 6.  Regis Fichtner   (PMDB) (1,60,109,116)

 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)

Raimundo Colombo   (DEM) (52,106,108,113,123,126)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,47)

Jayme Campos   (DEM) (13,51,76,79,89,90)

Cícero Lucena   (PSDB) (24)

João Tenório   (PSDB) (27)

Arthur Virgílio   (PSDB) (24,73)

Tasso Jereissati   (PSDB) (24)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (43,102,103,118,120)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (18,50)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (46)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (43)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (48)

 6.  José Agripino   (DEM) (5,45,112,115,124,125)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (23)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,25,74)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (26)

 10.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (22,75)

PTB (7)

João Vicente Claudino (42)

Gim Argello (42)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,42)

 2.  Fernando Collor (42)
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PDT
Osmar Dias (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
28. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
30. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
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32. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
39. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
40. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
41. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
53. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
56. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
58. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
60. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
61. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
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62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 -
GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
92. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(OF. GSALFN nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
95. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
96. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
97. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
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98. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 51/2010).
99. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 47/2010).
100. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
101. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
102. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
103. Em 13.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 33/2010).
104. Em 1º.06.2010, o Senador Roberto Cavalcanti deixa de compor a Comissão como membro suplente e é designado como membro titular em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. n° 34/2010-GLDBAG)
105. Em 1º.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 35/2010-GLDBAG).
106. 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).
107. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
108. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
109. 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).
110. Senador Garibaldi Alves encontra-se licenciado nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
112. 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, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 55/10-GLPSDB).
114. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 049/2010-GLDBAG).
115. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
116. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 110/2010)
117. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
118. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
119. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
120. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
121. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
122. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 070/10-GLDBAG).
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.
124. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
125. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 069/10-GLDEM).
126. Em 16.11.2010, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 067/10-GLDEM).

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) (6,56,109,116)

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)

Raimundo Colombo   (DEM) (46,108,112,114,123,125)

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 Agripino   (DEM) (4,40,111,115,124,126)

 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. 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).
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. 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).
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 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.
116. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 103/2010).
117. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
118. Em 18.08.2010, a Senadora Selma Elias é designada membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 125/2010).
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.
124. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
125. Em 16.11.2010, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 067/10-GLDEM).
126. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 069/09-GLDEM).

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 (17)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Efraim Morais   (DEM)

VAGO (2,16)

 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
Regis Fichtner (8,18,19)  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. Em 25.05.2010, vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
17. Vago, em 25.05.2010, 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).
19. Em 16.11.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 131/10-PRES/CAS).



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) (8)

Papaléo Paes   (PSDB) (7,17,19)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,4,20)

 2.  VAGO (2,12,16)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (5,23)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (2,6)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (9,14,15)  1.  Regis Fichtner (3,21,24)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (11)  1.  João Durval   (PDT) (10)
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador 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 Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. 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).
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 Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
11. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. 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.
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.
24. Em 16.11.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 131/10-PRES/CAS).



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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 (103)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Serys Slhessarenko   (PT) (38,74,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,31)

Eduardo Suplicy   (PT) (38)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (39)

Ideli Salvatti   (PT) (38,110,113,120,121)

Tião Viana   (PT) (34,40,87,88,89,100)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,33)

 2.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (1,15,17,30,116)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (35)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,32,73)

 5.  César Borges   (PR) (37,40)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,36,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (58,67)

Almeida Lima   (PMDB) (62,67)

Gilvam Borges   (PMDB) (57,67,96,99,106,107)

Francisco Dornelles   (PP) (60,67)

Valter Pereira   (PMDB) (2,67)

Edison Lobão   (PMDB) (9,18,55,63,102,104)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (54,68)

 2.  Renan Calheiros   (PMDB) (56,69,86,93)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (61,64,78)

 4.  Hélio Costa   (PMDB) (5,66,76,101,105)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (41,59,65)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,67,115,119)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Kátia Abreu   (DEM) (47)

Demóstenes Torres   (DEM) (43)

Jayme Campos   (DEM) (50,82,85,97,98)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (51)

Alvaro Dias   (PSDB) (24,75)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB) (29,70,91)

Lúcia Vânia   (PSDB) (24)

Tasso Jereissati   (PSDB) (24)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (45)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (46)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (52,111,117,118,123,125)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,49,112,114,124,126)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,44)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (26)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (28)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (25,71)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (27,72,90,92)

PTB (7)

VAGO (48,122)  1.  Gim Argello (42,108,109)

PDT
Osmar Dias (12,13,22)  1.  Patrícia Saboya (11,23,53,79,80,94,95)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
27. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
28. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
29. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
31. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
32. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
33. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
34. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador César Borges.
36. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
38. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
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39. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
40. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
41. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
42. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
43. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
45. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
46. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
47. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
48. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
49. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
50. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
51. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 -
GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
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70. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
71. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
72. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
73. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
75. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
102. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
103. 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).
104. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).
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105. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 52/2010).
106. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
107. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
108. Em 19.05.2010, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello(OF.
GLPTB nº 063/2010).
109. Em 26/05/2010, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Zambiasi (Of. nº
64/2010/GLPTB).
110. 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).
111. 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).
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.
124. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
125. Em 16.11.2010, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 067/10-GLDEM), em vaga cedida
temporariamente ao PSDB.
126. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (OF. GLDEM nº 069/2010).

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



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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) (31,81,89,93,94)

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) (38,76,78,80,95,116,120,132,133)

VAGO (35,85,86,87,98,101,107)

 1.  VAGO (1,36,108)

 2.  Gim Argello   (PTB) (37,95,100)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,34)

 4.  José Nery   (PSOL) (33)

 5.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (30,67,94,96)

 6.  João Ribeiro   (PR) (30,71)

 7.  Marina Silva   (PV) (30,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (56)

Mauro Fecury   (PMDB) (8,16,57,70,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (54,102,105,111,112)

VAGO (64,109,127,130)

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) (58,125,131)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (62)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,63,119)

 7.  VAGO (59,110)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,50,115,118,121,135,138)

Marco Maciel   (DEM) (40)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,41)

Heráclito Fortes   (DEM) (42)

José Agripino   (DEM) (13,49,117,122,123,124,136,137)

Adelmir Santana   (DEM) (45)

Alvaro Dias   (PSDB) (26)

Flávio Arns   (PSDB) (22,91)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (28,68,73,75)

Marisa Serrano   (PSDB) (25)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (48,113,114,128,129)

 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:



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
23. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
25. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
26. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
28. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
29. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
30. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
31. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
33. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
35. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
37. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
38. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
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39. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
40. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
41. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
43. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
45. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
46. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
47. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
48. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
49. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
50. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
51. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
52. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
53. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como membro titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 -
GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
90. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
91. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
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 deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
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, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
96. 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).
97. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
98. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
99. Em 18.11.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 194/09-GLPSDB).
100. Em 02.12.2009, o Senador Gim Argello é designado suplente, na Comissão, em vaga cedida ao PDT (Of. 161/2009-GLDBAG e Of.
286/2009/GLPTB)
101. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 159/2009-GLDBAG).
102. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
103. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
104. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
105. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
106. A Senadora Fátima Cleide foi eleita Presidente da Comissão em 03.03.2010, conforme Of. nº 014/2010/CE, lido na sessão deliberativa ordinária de 9
de março de 2010.
107. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
108. O Senador 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).
109. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
110. O Senador 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. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
119. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
120. Em 15.07.2010, 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. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
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. 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).
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.
136. Vago em virtude de o Senador João Faustino ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves Filho, em 13.11.2010.
137. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro titular na Comissão em vaga cedida, temporariamente, ao PMDB (Of. nº
070/2010-GLDEM).
138. Em 16.11.2010, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 067/10-GLDEM).

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).
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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.
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5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS
DA USINA DE BELO MONTE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)
Leitura:  10/05/2010

Instalação:  13/05/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Renato Casagrande   (PSB)
Delcídio Amaral   (PT)

 1.  Jefferson Praia   (PDT)
 2.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Romero Jucá   (PMDB)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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 (10,12,33,78)

 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 Agripino   (DEM) (2,25,77,81,82,84)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (32)

Eliseu Resende   (DEM) (4,26)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (18)

Cícero Lucena   (PSDB) (18)

Flávio Arns   (PSDB) (1,5,61)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (27)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (28,51,54,69,70)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (29)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,31)

 5.  VAGO (16,47,60,62,79,83)

 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. 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).
78. 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).
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.
82. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
83. Vago em virtude de o Senador João Faustino ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves Filho, em 13.11.2010.
84. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 069/10-GLDEM).



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) (4,100,103)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (2,94,96)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,63)

 5.  Gilvam Borges   (PMDB) (10,21,62,92,93,97,98)

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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.  VAGO (23,27,56,101,102,104,105,109)

 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. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
101. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
102. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
103. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 105/2010).
104. Em 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).
109. Vago em virtude de o Senador João Faustino ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves Filho, em 13.11.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS 10:00 hs - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546

E-mail: scomcre@senado.gov.br



7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (3,4,6)

João Ribeiro   (PR)
 1.  VAGO (7)

 2.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (11)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (9,10)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  VAGO (8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Serys Slhessarenko   (PT) (18)

Delcídio Amaral   (PT) (18,33,56)

Ideli Salvatti   (PT) (18,90,92,98,99)

Inácio Arruda   (PC DO B) (23)

Fátima Cleide   (PT) (20)

João Ribeiro   (PR) (21)

 1.  Marina Silva   (PV) (16,66,68)

 2.  Paulo Paim   (PT) (25,33,57)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19)

 4.  VAGO (17,70,72,73)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (24)

 6.  VAGO (22,81)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (52,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (53,76,79,85,86)

Regis Fichtner   (PMDB) (45,91,93)

Mão Santa   (PSC) (5,9,49,71,74)

Valdir Raupp   (PMDB) (48,60)

Edison Lobão   (PMDB) (43,80,83)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,54,94,97)

 2.  Hélio Costa   (PMDB) (29,50,82,84)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,44)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (46)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (47,64,89)

 6.  Almeida Lima   (PMDB) (51,55,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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.



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

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

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
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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) (57,58,67,72)

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) (25)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,28)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (27)

José Nery   (PSOL) (26)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,24)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (23,50)

 3.  Tião Viana   (PT) (23,54)

 4.  VAGO (23)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB) (38,46,55,56,68,71)

Valter Pereira   (PMDB) (1,44)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,43)

Almeida Lima   (PMDB) (41)

 1.  VAGO (48,62)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (45)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (42)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (47,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM) (33,65,66,73,74)

Marco Maciel   (DEM) (32)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (31)

Adelmir Santana   (DEM) (29)

Lúcia Vânia   (PSDB) (20)

Marconi Perillo   (PSDB) (22)

Sérgio Guerra   (PSDB) (18,61)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (35,63,64,69,70)

 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) (17)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (10,13,21,61)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (19)

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, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
18. 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.
19. 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.
20. 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).
21. 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.
22. 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.
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
25. 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.
26. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
27. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, 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 Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
42. 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).
43. 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).
44. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
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47. 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).
48. 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).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
57. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).
59. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
60. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
61. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 07/10-GLPSDB).
62. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
63. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
64. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
65. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
66. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
67. Vago (art. 88, § 5º), em virtude de o Senador Neuto de Conto ter se afastado do exercício do mandato nos termos do art. 39, II - RISF.
68. O Senador Neuto de Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
69. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
70. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
71. 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).
72. Em 06.10.2010, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 79/2010-CDR).
73. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
74. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 069/09-GLDEM).

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) (19)

VAGO (18,63,67,70,75)

Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (17,25,49,87)

César Borges   (PR) (22,54)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19,71)

 2.  Fátima Cleide   (PT) (4,6,20)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (23,60,61,62,65)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (21,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (2,11,44,47,59,68,69,74)

Neuto De Conto   (PMDB) (34,43,86,90)

Gerson Camata   (PMDB) (39,46)

Valter Pereira   (PMDB) (37,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (40,45)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (36,38)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (35,41)

 4.  Regis Fichtner   (PMDB) (42,48,82,85)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (29,77,78,88,89)

Raimundo Colombo   (DEM) (30,80,84,93,94)

Kátia Abreu   (DEM) (31)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,27,57,58,72,73)

VAGO (16,53,55,64,66,83,92)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (12,56)

Marisa Serrano   (PSDB) (13)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM) (3,32)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM) (26)

 3.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,28)

 4.  José Agripino   (DEM) (24,81)

 5.  Mário Couto   (PSDB) (15,56)

 6.  João Tenório   (PSDB) (13)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (14)

PTB (5)

VAGO (9,33,91)  1.  Sérgio Zambiasi (33,51)

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 Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
13. 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).
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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).
20. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
21. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
22. 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.
23. 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.
24. 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).
25. 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).
26. 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).
27. 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).
28. 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).
29. 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).
30. 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).
31. 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).
32. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
33. 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).
34. 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).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
42. Em 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).
43. 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).
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44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
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 Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
64. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
65. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
76. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
77. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
78. Em 18.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM), em substituição ao Senador Gilberto
Goellner (OF. Nº 037/10-GLDEM).
79. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão (OF. Nº 037/10-GLDEM).
80. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
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81. 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).
82. 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).
83. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 56/10-GLPSDB).
84. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
85. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 111/2010).
86. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
87. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
88. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, 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.
92. Vago em virtude de o Senador João Faustino ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves Filho, em 13.11.2010.
93. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
94. Em 16.11.2010, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 068/10-GLDEM).

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) (64,78)

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) (18,70)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (19,41,47)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (20)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (22,52,54)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19,46)

 4.  João Ribeiro   (PR) (19,45)

Maioria ( PMDB, PP )
Hélio Costa   (PMDB) (34,63,66)

Leomar Quintanilha   (PMDB) (40,65,72)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,37)

Valdir Raupp   (PMDB) (38,42)

 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) (2,53,56,58,61,73,75,76)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,25)

José Agripino   (DEM) (6,12,24,74,77,81,82)

Efraim Morais   (DEM) (26)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,29)

Sérgio Guerra   (PSDB) (16,62)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (28,69,71,79,80)

 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) (11,14,44)

PTB (5)

Sérgio Zambiasi (31)  1.  Fernando Collor (31)

PDT
Acir Gurgacz (13,32,50,51,55,57)  1.  Cristovam Buarque (33)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
16. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
30. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(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 Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (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 Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
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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 Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
55. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
59. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
60. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
61. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
62. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 06/10-GLPSDB).
63. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
64. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
65. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
66. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 50/2010).
67. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
68. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
69. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
70. Em 05.05.2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Magno Malta (OF nº 30/2010-GLDBAG)
71. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
72. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 73/2010).
73. Em 26.05.2010, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 75/2010).
74. 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).
75. 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).
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).
81. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
82. Em 16/11/2010, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 069/10-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 (2,17)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Gim Argello  (PTB-DF) (4)

1ª Eleição Geral:  19/04/1995
2ª Eleição Geral:  30/06/1999
3ª Eleição Geral:  27/06/2001

4ª Eleição Geral:  13/03/2003
5ª Eleição Geral:  23/11/2005
6ª Eleição Geral:  06/03/2007

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (3)

VAGO (14)

VAGO (1)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (18)

 1.  Delcídio Amaral   (PT-MS)
 2.  Ideli Salvatti   (PT-SC) (16,19)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT-SP)
 4.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO-RR)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (15)

Almeida Lima   (PMDB-SE)
Gilvam Borges   (PMDB-AP)
VAGO

 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 (10)

VAGO (12)

VAGO (7)

VAGO (9)

VAGO (9)

 1.  VAGO (11)

 2.  VAGO (6)

 3.  VAGO (8)

 4.  VAGO (9)

 5.

PTB
Gim Argello   (DF)  1.  João Vicente Claudino   (PI)

PDT
João Durval   (BA)  1.  Jefferson Praia   (AM)

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
VAGO (/) (20)

Atualização:  03/11/2010
Notas:
1. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
2. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
3. O Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.GSACV nº 161/2009, de
03.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
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4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
7. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
8. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
9. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
10. O Senador Demostenes Torres (DEM-GO) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.116/2009-GLDEM, de 25.08.2009,
lido em sessão plenária da mesma data.
11. O Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.118/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
14. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
15. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
16. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
17. O Senador Paulo Duque deixou o exercício do mandato em 14.07.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Regis Fichtner.
18. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme Of. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.10.
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
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Demóstenes Torres   (DEM/GO) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 João Tenório   (PSDB/AL) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 Antonio Carlos Valadares   (PSB/SE) (2)   Bloco de Apoio ao Governo

  PMDB

 Gim Argello   (PTB/DF) (1)   PTB

Atualização:  17/04/2008

Notas:

1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ

(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)

Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (3)

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

MEMBROS
PMDB

VAGO (4,5)

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO)

PTB
VAGO (2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (6,8,9)

PR
Magno Malta   (ES) (1,7,10)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ) (11)

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  29/04/2010
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
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2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
7. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
8. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
9. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
11. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.
*. Em Sessão Solene do Congresso Nacional, realizada em 09.03.2010, foram agraciadas na 9ª Premiação do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz as senhoras Andréa Maciel Pachá, Clara Perelberg Steinberg, Cleuza Pereira do Nascimento, Maria Augusta Tibiriçá Miranda e Leci Brandão da
Silva; recebeu homenagem especial a Senhora Maria Lygia de Borges Garcia e homenagem in memoriam a Senhora Fani Lerner.
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Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES

(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)

Número de membros: 14 titulares

PRESIDENTE: Senador João Tenório   (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles   (PP-RJ)

1ª Designação:  23/03/2010

MEMBROS
PMDB

DEM
Adelmir Santana   (DF)

PSDB
João Tenório   (AL) (2)

PT
Tião Viana   (AC) (3)

PTB
Gim Argello   (DF) (5)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (4)

PR
César Borges   (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares   (SE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ)

PSOL
José Nery   (PA)

PSC
Mão Santa   (PI)

PV
Marina Silva   (AC) (1)

Atualização:  27/04/2010



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.
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CONSELHOS 

                     CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL 
(Criado pelo Decreto Legislativo nç 70, de 23.11.1972) 

(Regimento Interno baixado pelo Ato nç 1, de 1973-CN)  

 

COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal 

Chanceler: Presidente da C“mara dos Deputados 

 

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS MESA DO SENADO FEDERAL 

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP) 

PRESIDENTE

Senador Jos� Sarney (PMDB-AP) 

1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS) 

1º VICE-PRESIDENTE

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) 

2º VICE-PRESIDENTE

Deputado Antonio Carlos Magalh‘es Neto (DEM-BA) 

2º VICE-PRESIDENTE

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT) 

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

1º SECRETÁRIO

Senador Her–clito Fortes (DEM-PI)

  2º SECRETÁRIO

Deputado InocŸncio Oliveira (PR-PE)  

2º SECRETÁRIO

Senador Jo‘o Vicente Claudino (PTB-PI) 

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG) 

3º SECRETÁRIO

Senador M‘o Santa (PSC-PI) 1 

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) 

4º SECRETÁRIO

Senadora Patr¤cia Saboya (PDT-CE) 

LÍDER DA MAIORIA

Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) 

LÍDER DA MAIORIA

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL) 

LÍDER DA MINORIA

Deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR) 4 

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS) 2 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA

Senador Dem‡stenes Torres (DEM-GO) 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Deputado Emanuel Fernandes (PSDB-SP) 3   

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 

(Atualizada em 13.05.2010) 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 
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Senado Federal ò Anexo II - T�rreo 
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1
 Em 23.09.2009, o Senador M‘o Santa comunicou sua desfilia÷‘o do Partido do Movimento Democr–tico Brasileiro (PMDB), a partir dessa data, 

conforme comunicado lido em Plen–rio e, em 01.10.2009, a sua filia÷‘o ao Partido Social Crist‘o (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS 

098/2009, lido em Plen–rio em 01.10.2009. 
2
 O Deputado Eliseu Padilha foi eleito Presidente da Comiss‘o de Constitui÷‘o e Justi÷a e de Cidadania da C“mara dos Deputados, em Reuni‘o 

Ordin–ria realizada em 03/03/2010. 
3
 O Deputado Emanuel Fernandes foi eleito Presidente da Comiss‘o de Rela÷‰es Exteriores e de Defesa Nacional da C“mara dos Deputados, em 

Reuni‘o Ordin–ria realizada em 03/03/2010. 
4
 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Lideran÷a da Minoria na C“mara dos Deputados, conforme Of. nç 41/2010/SGM da C“mara dos 

Deputados, datado de 23 de mar÷o de 2010. 



 

 

 

 

 

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
        (13 titulares e 13 suplentes) 

 

           (Criado pela Lei nç 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 

            (Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nç 1, de 2004) 

Presidente:  

Vice-Presidente:  
 

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º TITULARES SUPLENTES

Representante das empresas de r–dio 

(inciso I) 
  

Representante das empresas de 

televis‘o (inciso II) 
  

Representante de empresas da 

imprensa escrita (inciso III) 
  

Engenheiro com not‡rio conhecimento 

na –rea de comunica÷‘o social (inciso 

IV) 

  

Representante da categoria profissional 

dos jornalistas (inciso V) 
  

Representante da categoria profissional 

dos radialistas (inciso VI) 
  

Representante da categoria profissional 

dos artistas (inciso VII) 
  

Representante das categorias 

profissionais de cinema e v¤deo (inciso 

VIII) 

  

Representante da sociedade civil  

(inciso IX) 
  

Representante da sociedade civil  

(inciso IX) 
  

Representante da sociedade civil 

(inciso IX) 
  

Representante da sociedade civil 

(inciso IX) 
  

Representante da sociedade civil 

(inciso IX) 
  

1å Elei÷‘o Geral: Sess‘o do Congresso Nacional de 5.6.2002 

2å Elei÷‘o Geral: Sess‘o do Congresso Nacional de 22.12.2004 
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CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
(Criado pela Lei nç 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 

(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nç 1, de 2004) 
 

 

 

COMISSÕES DE TRABALHO 

 

01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA 

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL 

 

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA 

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO 

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Secretaria de Apoio a Conselhos e ×rg‘os do Parlamento (SCOP) 

Senado Federal ò Anexo II - T�rreo 

Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258 

scop@senao.gov.br 

www.senado.gov.br/ccai 

 

 



 

 

 

 

             REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Resolução nº 01, de 2007 – CN 

COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados) 

Designação: 27/04/2007 
Presidente: Deputado Jos� Paulo T‡ffano (PV - SP) 12   

Vice-Presidente: Senador In–cio Arruda (PCdoB - CE) 12 

Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM ò RS) 12 

SENADORES
TITULARES SUPLENTES 

Maioria (PMDB) 
PEDRO SIMON (PMDB/RS) 1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC) 17 

GERALDO MESQUITA J½NIOR (PMDB/AC) 2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO) 

DEM
EFRAIM MORAIS (DEM/PB) 1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF) 

ALFREDO COTAIT (DEM/SP) 18 2. RAIMUNDO COLOMBO (DEM/SC) 6 16 

PSDB
MARISA SERRANO (PSDB/MS) 1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG) 

PT 
ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP) 1. FLÐVIO ARNS (PSDB/PR) 13 

PTB 
SÃRGIO ZAMBIASI (PTB/RS) 1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)  

PDT 
CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF) 1. OSMAR DIAS (PDT/PR) 4 

PCdoB 
INÐCIO ARRUDA (PCdoB/CE) 1. JOSÃ NERY (PSOL/PA) 8 

DEPUTADOS
TITULARES SUPLENTES 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
VALDIR COLATTO (PMDB/SC)10 1. MOACIR MICHELETTO7 (PMDB/PR)  

DR. ROSINHA (PT/PR) 2. NILSON MOUR�O (PT/AC) 

GEORGE HILTON (PP/MG) 3. RENATO MOLLING (PP/RS) 

ýRIS DE ARA½JO  (PMDB/GO) 4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)11  

PSDB/DEM/PPS 
PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB/RS)14 1. LEANDRO SAMPAIO (PPS/RJ) 5  

GERALDO THADEU (PPS/MG) 9 2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB/SP) ³ 
GERMANO BONOW (DEM/RS) 3. CELSO RUSSOMANNO1 (PP/SP) 

  PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN 
BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS) 1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS) 

PV
JOSÃ PAULO T×FFANO (PV/SP) 1. ANT¹NIO ROBERTO (PV/MG) 15  

                                                 (Atualizada em 18.11.2010) 

                                                          
1 Indicado conforme Of¤cio nç 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do L¤der do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalh‘es Neto, lido na Sess‘o do SF de 

05.06.08. 

� Eleito em 14.8.2007, para o biŸnio 2007/2008.  

ƒ Indicado conforme Of. PSDB nç 856/2007, de 28.11.2007, do L¤der do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sess‘o do SF de 

19.12.2007. 
4 Indicado conforme Of¤cio nç 28/08-LPDT, de 09.07.08, do L¤der do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sess‘o do SF de 09.07.08, em substitui÷‘o 

ao Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renÂncia, conforme Of. s/nç, datado de 09.07.2008. 
5 Indicado pela Lideran÷a do PPS, nos termos do OF/LID/Nç 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal dessa mesma data, 

tendo em vista a renÂncia do Deputado Ilderlei Cordeiro, conforme OF GAB Nç 53/2008, de 18.06.2008. 
6 O Senador Raimundo Colombo retornou ao exerc¤cio do mandato em 25.10.2008, conforme comunicado datado de 28.10.2008, lido na Sess‘o 

do Senado Federal dessa mesma data. 
7  Indicado pela Lideran÷a do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/nç 949/2008, de 11.11.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal de 12.11.2008. 
8  Indicado pela Lideran÷a do PC do B, nos termos do Of¤cio IA/Nç 269/2008, de 16.12.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal de 17.12.2008. 
9 Indicado pela Lideran÷a do PPS, nos termos do OF/LID/Nç 266/2007, de 17.07.07, em substitui÷‘o ao Deputado Geraldo Resende. 
10 Vaga anteriormente ocupada pelo Deputado Cezar Schirmer, que renunciou — suplŸncia do mandato de parlamentar, conforme Of. 

29/2009/SGM/P, de 14.01.2009. O Deputado Valdir Colatto renunciou — vaga de suplente para assumir a de titular, conforme o Of¤cio nç 034/2009-

GAB610-CD, de 11.02.2009, e o OF/GAB/I/Nç 12, de 28.01.2009.   
11 Indicado pela Lideran÷a do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/Nç 177,  de 12.03.2009, lido na Sess‘o do Senado Federal de 12.03.2009. 
12 Eleitos para o biŸnio 2009/2010, em reuni‘o realizada no dia 27.05.09, conforme Of¤cio P/48/2009, de 28.05.2009, lido nessa mesma data. 
13 O  Senador Fl–vio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores (PT), conforme comunica÷‘o lida na sess‘o do SF em 10.09.09, e filiou-se ao 

Partido da Social Democracia Brasileira ( PSDB),  em 02.10.2009, conforme Of./GSFA/0898/2009, de 06.10.09, lido na sess‘o do SF de 08.10.2009. 
14 Indicado, conforme Of. nç 965/2009/PSDB, datado de 11/11/09, do L¤der do PSDB, Deputado Jos� An¤bal, em substitui÷‘o ao Deputado Cl–udio 

Diaz, em virtude de sua renÂncia, conforme Of. nç 0516/2009, de 09.11.09, lidos na Sess‘o do SF de 13.11.09. 
15 Indicado, conforme Of. nç 067/10/LIDPV, datado de 17/03/2010,  do Deputado Edson Duarte, L¤der do PV, em substitui÷‘o ao Deputado Dr. 

Nechar, em virtude de sua renÂncia, conforme Of. s/nç, de 02.03.10, lidos na Sess‘o do SF de 22.03.2010. 
16 O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010 

(Requerimentos nçs 702 e 703, de 2010, aprovados na sess‘o de 07.07.2010. 
17  O Senador Neuto de Conto afastou-se, nos termos do art. 39, inciso II, do Regimento Interno, para assumir o cargo de Secret–rio Executivo 

de Articula÷‘o Nacional, do Estado de Santa Catarina, a partir de 05.08.2010. 
18 Indicado como titular em substitui÷‘o ao Senador Romeu Tuma, falecido em 26.10.2010, conforme Of. nç 073/10-GLDEM, do Senador Antonio 

Carlos JÂnior, Vice-L¤der no exerc¤cio da Lideran÷a do Democratas,  datado de 18.11.2010,  lido na Sess‘o do SF de 18.11.2010.  
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COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA – CCAI 

 (Art. 6ç da Lei nç 9.883, de 1999) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Senador Eduardo Azeredo 1 

Vice-Presidente: Emanuel Fernandes 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS SENADO FEDERAL 

LÍDER DA MAIORIA
 

HENRIQUE EDUARDO ALVES 

PMDB-RN 

 

LÍDER DA MAIORIA
 

RENAN CALHEIROS 

PMDB-AL 

LÍDER DA MINORIA
 

GUSTAVO FRUET � 

PSDB-PR 

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA
 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

 

EMANUEL FERNANDES 

PSDB-SP 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

 

EDUARDO AZEREDO 

PSDB-MG 

(Atualizada em 13.05 .2010) 
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__________________ 

1 O Senador Eduardo Azeredo assumiu a presidŸncia em 23.03.2010, conforme altern“ncia estabelecida na 1å reuni‘o da Comiss‘o, realizada em 18.08.2001. 

2 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Lideran÷a da Minoria na C“mara dos Deputados, conforme Of. nç 41/2010/SGM da C“mara dos Deputados, datado de 23 

de mar÷o de 2010. 
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