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Ata da 198ª Sessão, Não Deliberativa 
em 3 de dezembro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Mão Santa, Alfredo Cotait, da Sra. Fátima Cleide, 
 e dos Srs. Neuto de Conto e Mozarildo Cavalcanti.

(Inicia-se a Sessão às 9 horas e 22 minu-
tos e encerra-se às 12 horas e 32 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP) 
– Declaro aberta a sessão.

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

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP) – 
A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senadores 
que está convocada sessão conjunta do Congresso Na-
cional, a realizar-se no dia 8 do corrente, quarta-feira, 
às 12 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, 
destinada à apreciação de projetos de lei do Congresso 
Nacional, com pareceres da Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP) 
– Concedo agora a palavra ao nobre Senador Moza-
rildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Alfredo Cotait; Srs. Se-
nadores; Srªs Senadoras, e quero-me referir à nobre 
Senadora Fátima Cleide; senhores telespectadores 
e telespectadoras da TV Senado, ouvintes da Rádio 
Senado, eu, como Presidente da Subcomissão Per-
manente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, aqui 
do Senado Federal, uma subcomissão da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, informo 
que temos feito um trabalho de audiência de vários 
setores, como o Ministério das Relações Exteriores, 
Ministério da Defesa, Polícia Federal, para fazer um 
diagnóstico da questão da faixa de fronteira e também 
da Amazônia.

E agora, com esse fato que está acontecendo no 
Rio de Janeiro, com a operação conjunta das polícias 
do Rio de Janeiro - Polícia Civil, Polícia Militar - e com 
o apoio das Forças Armadas, da Polícia Federal e da 
Polícia Rodoviária Federal, nós vemos que esse proble-
ma das fronteiras se destaca e chama a atenção para a 
sua importância. Por quê? É evidente que, nos morros 
do Rio de Janeiro, não há espaço, nem condições de 
se produzirem drogas, nem há fábrica de armas sofis-
ticadas como as que os narcotraficantes têm. Portanto, 

de onde vêm essas drogas e essas armas? Notada-
mente, através das nossas fronteiras terrestres, que 
fazem limite com países como a Colômbia, a Bolívia, 
o Paraguai, e tantos que têm ou produção de drogas 
ou servem de corredor para a entrada de armas de 
grosso calibre, sofisticadas, muitas delas até mesmo 
as nossas Forças Armadas não possuem.

Então, é importante que este momento sirva para 
alertar a Nação sobre um trabalho mais apurado so-
bre as fronteiras.

E é extremamente relevante refletirmos sobre 
a questão da faixa de fronteira, debruçando-nos so-
bre o arcabouço legal existente, baseado na doutrina 
sintetizada no binômio segurança e desenvolvimen-
to, engendrada ainda à época do regime militar. Nele 
apoiados, podemos buscar enxergar o futuro para o 
qual caminhamos em meio a mudanças céleres que 
geram todo tipo de incertezas. O assunto é complexo 
e envolve muitas variáveis para uma abordagem breve 
como a que quero fazer hoje.

A faixa de fronteira estabelecida pela legislação 
vigente ocupa, com seus 150 quilômetros de largura... 
Vejam bem: a partir da linha de fronteira com os países 
limítrofes, 150 quilômetros para dentro do Território na-
cional compõem a chamada faixa de fronteira, o que 
representa 27% do Território nacional. Essa faixa passa 
por 588 Municípios de 11 Estados brasileiros, em limite 
territorial com 10 países vizinhos. Então, vejam a im-
portância para o lado brasileiro: 588 Municípios, 27% 
do Território nacional e limite com 10 países vizinhos, 
compreendendo 11 Estados brasileiros.

Considerada área indispensável à segurança 
nacional, segundo o art. 20 da Constituição Federal, 
a faixa de fronteira sofre restrições à prática de atos 
referentes à concessão e à alienação de terras rurais, 
abertura de vias internacionais, instalação de meios 
de comunicação, construção de pontes e campos de 
pouso e ao estabelecimento de indústrias de interes-
se da segurança nacional. Qualquer dessas ações 
requer o assentimento prévio do Conselho de Defesa 
Nacional, coisa que não vem sendo observada pelas 
sucessivas ações, tanto do Governo Federal, quanto 
de particulares e dos Governos estaduais.
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Também há restrições específicas a atividades 
de estrangeiros na faixa de fronteira. Mas só o que nós 
vemos na faixa de fronteira é a ação solta de estran-
geiros de toda a ordem, seja em organizações trans-
nacionais, seja em ações pessoais, inclusive com a 
aquisição de terras. 

Se, de um lado, existem restrições a determinadas 
atividades na faixa de fronteira, há, em contrapartida, 
incentivo a outras, para fomentar o desenvolvimento 
dessa área, o que é extremamente importante para a 
segurança nacional e para a soberania nacional.

O Programa de Desenvolvimento da Faixa de 
Fronteira, do Ministério da Integração Nacional, é um 
dos exemplos dessa atividade governamental de estí-
mulo. Eu diria: é ou deveria ser, porque, de fato, esse 
Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira 
ainda é muito pequeno, comparado com a grandeza 
da faixa de fronteira e da área que ela abrange.

Não menos acertada parece ser a instituição, 
também no âmbito do Ministério da Integração Nacio-
nal, por meio de decreto de 8 de setembro passado, 
da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a 
Integração da Faixa de Fronteira, quer dizer, foi criada 
uma Comissão Permanente para o Desenvolvimento 
e a Integração na Faixa de Fronteira. A Comissão tem 
por finalidade “propor medidas e coordenar ações que 
visem ao desenvolvimento de iniciativas necessárias à 
atuação do Governo Federal naquela região”.

A composição da Comissão, com membros de 
várias áreas do Governo Federal, e sua abertura à 
participação de Estados e Municípios criam condições 
para o exame acurado e de forma multifacetada dos 
problemas atinentes à faixa de fronteira e à proposição 
de soluções adequadas para eles.

Interessante, Senadora Fátima - V. Exª também 
que é de um Estado que está dentro da faixa de fron-
teira, que é fronteiriço com países que têm problemas 
- que a gente não vê, na prática, ação efetiva nem do 
Ministério da Integração, através desses programas de 
defesa da faixa de fronteira, nem ainda tenho notícias 
de algum ato efetivo dessa Comissão, que, repito, é 
importante. Todos dois são importantes, tanto o Progra-
ma de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira, que é 
do Ministério da Integração Nacional e, portanto, está 
no Ministério certo... Mas eu acho que falta ação. O 
Ministério da Integração tem que se voltar mais para a 
Amazônia. Se nós olharmos muito detidamente, a pre-
sença do Ministério da Integração Nacional tem sido 
muito forte no Nordeste, no Centro Oeste, no Sul, no 
Sudeste, mas muito pouco na Região Norte.

Sob o ângulo da segurança, olhar para o futuro 
da faixa de fronteira exige a compreensão do contexto 
geopolítico em que o Brasil se insere e a análise de 

dois eixos: o da defesa do território e o do combate 
aos crimes de fronteira, sobretudo o tráfico de armas 
e de drogas.

Do ponto de vista da defesa territorial, a preocu-
pação com a manutenção da soberania nacional se 
prende muito mais a possíveis conflitos entre nações 
vizinhas do que entre elas e o Brasil propriamente, até 
porque, do nosso ponto de vista, não temos ambições 
expansionistas nem percebemos em nossos vizinhos 
intenções de avanço sobre o nosso território.

É interessante chamar atenção sobre isto: recen-
temente, eu tomei conhecimento de um documento da 
Embaixada dos Estados Unidos, não sei se verdadeiro 
ou não, mas o certo é que está aí, nesse site tão ba-
dalado que é o WikiLeaks, que a Embaixada dos Esta-
dos Unidos teria classificado o nosso plano de defesa 
nacional como uma paranoia antiamericana. Nós não 
temos essa paranoia; nós temos preocupação, sim, com 
a nossa Amazônia, com a nossa faixa de fronteira, e 
a nossa preocupação não reside nos problemas com 
os países vizinhos em termos de algum deles querer 
invadir o Brasil ou vice-versa; o que existe, sim, é a 
necessidade de estabelecer acordos entre o Brasil e 
esses países que não se limitem só a acordo comer-
cial, mas que também incluam essa preocupação com 
a faixa de fronteira e com os delitos fronteiriços.

O principal motivo para isso está na posição hege-
mônica, tanto econômica quanto política, do Brasil na 
América do Sul, na bem cuidada diplomacia brasileira 
e na existência do Mercosul, o que favorece relações 
amistosas com os nossos vizinhos. Investir nas relações 
com os demais países da América do Sul, estreitando 
os laços comerciais e de amizade, faz muito mais pela 
defesa do nosso território do que investimentos milita-
res. Então, a política diplomática do Brasil com esses 
países vizinhos tem que ser prioridade na questão da 
defesa da faixa de fronteira.

Não quero, contudo, dizer que não precisamos 
dos investimentos militares para cuidar das nossas 
fronteiras. Ameaças como a do narcoterrorismo das 
Farc e a do contrabando de drogas e armas exige aten-
ção permanente, não apenas da Polícia Federal, mas 
também das Forças Armadas, ao cumprirem seu papel 
subsidiário de polícia – papel de polícia – contra delitos 
transfronteiriços e ambientais, como previsto nas Leis 
Complementares nº 117, de 2004, e nº 136, de 2010. 
Portanto, Senadora Fátima, lei não falta.

Nesse particular, parece não haver maiores pro-
blemas, atualmente,para a ação das Forças Armadas 
e da Polícia Federal nos seus papéis constitucional e 
legal, inclusive no que diz respeito a sua atuação em 
Unidades de Conservação e em terras indígenas.
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Essa matéria parece estar pacificada tanto pela 
legislação em vigor quanto pela decisão do Supremo 
Tribunal Federal, baseada no parecer do saudoso Minis-
tro Carlos Alberto Direito, que impôs limites ao uso in-
devido de terras indígenas, dando maiores garantias às 
Forças Armadas e à Polícia Federal nessas áreas.

E aqui é bom citar que a preocupação do uso in-
devido das terras indígenas não é só de quem está fora 
da reserva indígena; é também de quem está dentro 
da reserva indígena, porque os nossos índios podem 
ser também utilizados como massa de manobra para 
interesses que não são os interesses nem deles, nem, 
portanto, interesses nacionais.

A decisão do Supremo condicionou o usufruto 
dos índios ao interesse da Política de Defesa Nacional. 
A instalação de bases, unidades e postos militares e 
demais intervenções militares, bem como atuação das 
Forças Armadas e da Polícia Federal nas áreas indí-
genas, no âmbito de suas atribuições, ficou garantida 
e poderá ocorrer independentemente de consulta às 
comunidades indígenas envolvidas e à Funai. Quer 
dizer, não depende de consultar nem as comunidades 
indígenas, nem a Funai. Lógico que não deve haver 
também um trabalho de conflito; deve haver um trabalho 
de harmonia, mas não de submissão de um a outro.

No que concerne às Unidades de Conservação, 
a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal 
também está claramente prevista e bem disciplinada 
no Decreto nº 4.411, de 2012, que regulamentou a le-
gislação atinente a esta matéria.

A atuação das Forças Armadas e da Polícia Fe-
deral em terras indígenas em Unidades de Conser-
vação pode parecer uma questão menor, mas não é. 
Para ficar apenas nas terras indígenas, há, no Brasil, 
534 reservas, excluídas aquelas ainda em estudo pela 
Funai. A extensão total dessas áreas é de 1.099.744 
quilômetros quadrados, o que significa 12,92%, isto 
é, quase 13% do território nacional. Dessas 534 re-
servas, 187 se localizam em faixa de fronteira. Vejam 
bem: de 534 reservas indígenas, 187 se localizam em 
faixa de fronteira!

Eu até diria que não é grande o problema de as 
reservas estarem na faixa de fronteira. O importante é 
que, estando na faixa de fronteira, existe, como agora 
está pacificado, a tranquilidade de as Forças Armadas 
e de a Polícia Federal atuarem no interesse da defesa 
nacional. Apenas no meu Estado, o Estado de Rorai-
ma, há 32 terras indígenas, ocupando uma área total 
de 103.415 quilômetros quadrados, o que representa 
46,11% do território do Estado de Roraima! Vejam bem. 
Portanto, metade do Estado de Roraima está destina-
da a reservas indígenas, e uma quantia significativa, 
talvez 20%, é de reservas ecológicas, Unidades de 

Conservação. Então, sobra para o Estado menos de 
40% da sua área territorial, e aí ainda estão incluídas 
as terras federais, que são, de alguma forma, institu-
cionais, e outras que estão indevidamente ainda na 
mão do Governo Federal.

Todas essas reservas de Roraima, exceto três, 
localizam-se nas áreas de fronteira. Dos 17.500 qui-
lômetros de fronteira do nosso País, cerca de 5.700 
quilômetros estão em terras indígenas. Vejam bem! 
Nós temos 17.500 quilômetros de fronteira – portan-
to, dentro da faixa de fronteira -, e, desses, 5.700 qui-
lômetros, um terço, estão em terras indígenas, o que 
representa 31% do total dessa extensão.

Dito isso, passemos a outro vetor do binômio 
segurança-desenvolvimento - em que a extensão das 
terras indígenas e das Unidades de Conservação 
também é importantíssimo -, aquele que diz respeito 
à vivificação - isto é, povoar as fronteiras -, ao desen-
volvimento e à integração da nossa faixa de fronteira 
ao restante do País. Esse é um tema dos mais caros 
para mim e ao qual tenho me devotado ao longo dos 
anos da minha vida política, na representação do meu 
Estado, o querido Estado de Roraima.

O desenvolvimento e a integração das regiões de 
fronteira ao restante do Brasil, que tanto interessam à 
nossa soberania territorial, enfrentam alguns obstáculos 
aparentemente inamovíveis. Refiro-me, principalmente, 
às terras indígenas e às Unidades de Conservação, 
em que, evidentemente, estão vedadas a presença e 
os negócios dos outros cidadãos brasileiros.

A mesma dificuldade criada pela demarcação 
das terras indígenas e pela instituição de Unidades de 
Conservação na faixa de fronteira se impõe à integra-
ção comercial com os países vizinhos, num tempo de 
globalização, de integração regional e de construção 
de blocos econômicos.

Quero dizer claramente, deixar bem claro, mais 
uma vez, que eu nada tenho contra a demarcação de 
terras indígenas, muito menos contra os índios, que são 
seres humanos, que, como médico, prezo bastante; nem 
contra a demarcação, muito menos contra a preserva-
ção ambiental, que encontrou como solução, em nosso 
País, a criação de Unidades de Conservação. Mas é 
preciso pensar com largueza e compreender que, se, 
de um lado, beneficiamos os índios, respeitando-lhes 
direitos, e preservamos a natureza, como é o desejo 
de todos, de outro, estamos desprotegendo as nossas 
fronteiras e renunciando a soluções de muitas outras 
questões de interesse nacional. 

Resta esperar que as Forças Armadas e a Polícia 
Federal consigam cumprir seu papel nessas áreas, de-
fendendo o território nacional e coibindo o contraban-
do de drogas e armas, entre outros, já que criamos, 
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junto com as reservas indígenas e as Unidades de 
Conservação, espaços que não podem ser ocupados 
na nossa faixa de fronteira. Isso dificulta sobremanei-
ra a sua colonização e a sua integração ao restante 
do País, o que, como já disse, tanto interessa à segu-
rança nacional.

E aqui eu quero dizer que também lamento que, 
depois de criadas as reservas indígenas e as Unida-
des de Conservação, não haja um passo seguinte, qual 
seja, o de valorizar o ser humano, índio, índia, que está 
lá nas reservas, de valorizar também populações que 
vivem do extrativismo em algumas Unidades de Con-
servação. Quer dizer, falta o vetor humano, que deveria 
ser o prioritário. Mas não. Nessas questões, não há a 
preocupação com o vetor humano, e ainda se criam 
esses vácuos na nossa faixa de fronteira.

Não sei se trouxe respostas à pergunta sobre, 
como todos nós desejamos, qual seria a vocação da 
faixa de fronteira no século XXI. Esse é o grande pro-
blema que nós queremos equacionar com o trabalho 
da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa 
de Fronteira. Acho que trouxe muito mais inquietações 
do que soluções, sobretudo sobre os vácuos de ocupa-
ção nelas criados por terras indígenas e por Unidades 
de Conservação.

Contudo, parece-me que a política nacional em 
relação à faixa de fronteira é satisfatória, pelo menos 
no papel, na concepção, faltando apenas, talvez – eu 
diria até mais –, com certeza, mais esforço da parte das 
autoridades, sobretudo e principalmente as federais, 
já que as terras são federais, no sentido de estimular 
a ocupação ordenada, planejada, inteligente desse 
território, quer por meio de atividades produtivas na-
cionais, quer por ações voltadas à integração regional, 
que estimulem o comércio bilateral com esses onze 
países que fazem fronteira com o Brasil.

Sr. Presidente Neuto de Conto, essa matéria já 
há muito tempo se cogita aqui e precisamente tomou 
ênfase na época do regime militar, mas, agora, com 
esse evento do Rio de Janeiro, mostra-se claramente 
à Nação a quantidade que ninguém imaginava que 
existisse de drogas, de armas e até de aparelhos de 
inteligência dentro daqueles morros. Aqui nós já dis-
semos que um dos vetores principais para coibir o que 
está acontecendo no Rio e em vários Estados brasi-
leiros é exatamente cortar o suprimento das drogas, 
o suprimento das armas.

Ontem, aqui, o Senador Valadares falou do pro-
jeto dele que torna todas essas atividades enquadra-
das nos crimes de lavagem de dinheiro, porque, se 
cortarmos a possibilidade de lucro e o abastecimento, 
vamos, evidentemente, acabar com essa atividade dos 

narcotraficantes no Brasil e do poder paralelo armado 
por esses elementos.

Então, quero deixar para reflexão essa matéria 
que reputo estar agora na pauta por causa desse pro-
blema no Rio de Janeiro, mas que deveria já estar muito 
mais bem encaminhada pelo Governo Federal, já que, 
repito, a faixa de fronteira dos diversos Estados é, na 
verdade, uma faixa federal, porque tudo que se faz lá 
depende, em tese, do Conselho de Defesa Nacional. 
Mas não se ouve o Conselho de Defesa Nacional na 
criação de reservas, sejam elas de conservação, se-
jam indígenas, nessa faixa.

Então, quero aqui deixar claro que acho que esse 
tema não pode ser tratado sob o viés ideológico nem 
partidário, nem de qualquer conotação. Deve ser anali-
sado sob o viés do interesse nacional, portanto, do na-
cionalismo mais correto e desapaixonado possível.

Era o que eu tinha a dizer, Senador Neuto de 
Conto.

Com muito prazer, faço essa fala hoje em nome 
da faixa de fronteira da Amazônia e do meu Estado.

Durante o discurso do Sr. Mozarildo Caval-
canti, o Sr. Alfredo Cotait deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Sra. Fátima Cleide.

Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, a Sra. Fátima Cleide deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Neuto 
de Conto.

O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 
SC) – Eminente Senador Mozarildo Cavalcanti, cum-
primento-o pela sua manifestação sobre um tema 
muito importante, presente e tão necessário para en-
contrarmos uma solução para o desenvolvimento e o 
crescimento da área social, e que vai atingir todos os 
segmentos da sociedade do Brasil.

Parabéns.
Neste momento, damos a palavra à eminente 

Senadora Fátima Cleide.
A SRª FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente Neuto de Conto, Senador Mozarildo, 
senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, 
o que me traz a esta tribuna, neste final de semana, 
é a alegria de ter assistido, na quarta-feira, à aprova-
ção, na Câmara Federal, de emenda que já tinha sido 
aprovada pelo Senado Federal, de minha autoria, com 
a participação da Senadora Ideli Salvatti, do Senador 
Inácio Arruda e do nosso querido Senador João Pe-
dro, que destina 50% dos recursos do Fundo Social 
do Pré-Sal para a educação.

A minha alegria se dá, Sr. Presidente, em função 
de que há, na sociedade brasileira, principalmente 

DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL4



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 4 55861 

entre os gestores e os administradores do Executivo 
municipal, do Executivo estadual, uma falsa ideia de 
que a educação já tem muito dinheiro e de que a gen-
te não precisa se preocupar com mais dinheiro para 
educação.

Ora, Sr. Presidente, se estivermos falando da 
educação que finge que ensina e o aluno finge que 
aprende, eu diria que temos realmente muito dinheiro. 
Mas nós estamos falando de uma educação que deve 
qualificar, deve formar, deve capacitar as pessoas para 
o exercício da cidadania plena, e, para esta educação, 
nós precisamos ainda de muito dinheiro.

O Presidente Lula vai sair da Presidência da Re-
pública deste País, após o exercício de dois manda-
tos, em oito anos, como o Presidente que mais inves-
tiu em educação na história do Brasil. Sabe por quê, 
Presidente? Porque os recursos para a educação no 
período de 2003 a 2010 foram triplicados. Quando o 
Presidente Lula assumiu, nós tínhamos um orçamento 
da educação brasileira que beirava R$20 bilhões; hoje 
nós temos quase R$70 bilhões de investimentos.

Mas nós, segundo estudos de cientistas da edu-
cação, ainda precisamos de mais R$120 bilhões para 
fazer a educação de qualidade, a educação integral com 
a qual tanto sonhamos, para combater principalmente 
a violência que assola as grandes cidades brasileiras 
– e quem dera fossem apenas as grandes cidades! –, 
mas o Brasil, principalmente no seu interior. Aconteceu 
ontem, no Estado de Mato Grosso, numa cidade do 
interior, um assalto a banco em que mais de 40 pesso-
as foram feitas reféns. Agora, os bandidos aprenderam 
também a queimar as câmeras de vídeo, para que não 
haja nenhuma prova da sua ação criminosa.

Então, contra isso, é importante aparelhar as 
polícias e, principalmente, a inteligência das polícias 
– não é verdade? E isso se faz com recursos, com or-
çamento, com pagamento, com salário digno, para que 
os nossos policiais não sejam corrompidos, bem como 
toda a estrutura de segurança dos nossos Estados. 
Mas, para mim, no meu entendimento, o que combate 
a violência, de fato, é a educação, que forma o cidadão 
pleno. E, para essa educação, nós ainda precisamos 
de muito dinheiro – torno a repetir.

Por isso, fico muito feliz com a aprovação, na Câ-
mara, da nossa emenda, de todos os projetos que se 
relacionam à questão do pré-sal, mas, em particular, 
a essa questão dos 50% para a educação brasileira. 
A partir daí, a gente tem condições de garantir, de fato 
– com esse recurso, com o Fundeb, com os recursos 
do ProUni e com os recursos do Reuni –, neste País, 
qualificação dos nossos profissionais da educação, 
valorização profissional, salários dignos e escolas 
fisicamente adequadas para o atendimento a essa 

educação integral com a qual sonhamos. As escolas 
precisam ter teatro, as escolas precisam ter professo-
res de música, as escolas precisam ter professores de 
dança e precisam também que os nossos professores 
de Língua Portuguesa, de Matemática, de História e 
de Ciências sejam muito bem preparados.

Por isso, Sr. Presidente, eu parabenizo a Câmara 
Federal, os nossos líderes, tanto da situação quanto 
da oposição, por essa decisão importante.

Chegou-se a ventilar que o governo seria contra 
e que essa matéria não seria votada. Creio que a vo-
tação e a aprovação por unanimidade dessa emenda 
que garante os 50% do pré-sal, do Fundo Social do 
Pré-Sal, para a educação é, mais uma vez, um significa-
do, uma demonstração muito clara do compromisso do 
Presidente Lula para com a educação brasileira. Afinal, 
quem é contra mais recursos para a educação?

A juventude brasileira está de parabéns, porque 
essa matéria nasceu, Sr. Presidente, com a luta da 
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e da 
União Nacional dos Estudantes. Foram os estudantes 
que puxaram a bandeira dos 50% do Fundo Social 
do Pré-Sal para a educação. Na Conferência Nacio-
nal de Educação – Conae, essa proposta passou por 
unanimidade e, aqui no Senado, ela foi apresentada 
por nós e aprovada, e agora aprovada também na 
Câmara Federal. 

De forma que a nossa satisfação é muito grande 
de, neste momento, parabenizar a Câmara e parabe-
nizar também o Governo Lula pela disposição de ter 
sempre mais recursos para a educação, para poder-
mos, dessa forma, garantir a cidadania plena e garan-
tir também o combate à violência, a segurança dos 
nossos cidadãos. Acredito que esse futuro está muito 
perto, na medida em que nós estamos, cada dia mais, 
investindo em educação.

Mas, Sr. Presidente, eu gostaria de aproveitar este 
momento para dizer que também estou muito contente, 
porque o Ministério das Cidades aprovou 13 propos-
tas de Rondônia para o PAC 2, que será lançado na 
segunda-feira que vem, com a presença do Presidente 
Lula. Esses recursos somam R$243 milhões. Já está 
publicada no Diário Oficial da União a relação dos 13 
Municípios. Entre eles, nós temos cidades importan-
tes do Estado de Rondônia, como Porto Velho, nossa 
capital, Cacoal, Ariquemes e Ji-Paraná.

Em Porto Velho, foram aprovadas seis propostas. 
Nossa Capital terá a maior parte dos recursos: R$130 
milhões. As propostas selecionadas dizem respeito à 
ampliação do sistema de abastecimento de água, com 
ligações intradomiciliares; sistema de drenagem pluvial, 
melhorias do Canal da Penal, entre o bairro Igarapé e 
Flodoaldo Pontes Pinto, com reassentamento de 161 
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moradias; urbanização integrada do loteamento Flam-
boyant; pavimentação e drenagem de bairro da zona 
leste; pavimentação e drenagem de bairro da zona sul 
e urbanização integrada dos canais Tomé de Souza e 
da Balsa. Portanto, Sr. Presidente, são R$130 milhões, 
no PAC 2, para o Município de Porto Velho.

Em Ariquemes, são R$47 milhões, para a am-
pliação do sistema de abastecimento de água e insta-
lação da Estação de Tratamento de Água; elaboração 
de estudo de concepção; projeto básico e executivo 
para questões relacionadas aos resíduos sólidos e 
planos municipais de saneamento básico e sanea-
mento integrado.

No Município de Ji-Paraná, foram aprovadas duas 
propostas: ampliação do sistema de abastecimento 
de água, para atingir 100% de cobertura, e pavimen-
tação dos bairros Jardim Migrantes e Presidencial, 
totalizando o valor de R$31 milhões para o Município 
de Ji-Paraná.

Para Cacoal, serão destinados R$28 milhões, 
para serem empregados na ampliação do sistema de 
esgoto sanitário e pavimentação e drenagem dos bair-
ros Village 2 e Jardim da Saúde.

Então, Sr. Presidente, quero aqui, mais uma vez, 
agradecer ao Presidente Lula e parabenizar o trabalho 
dos prefeitos das nossas cidades. Tão logo foi lança-
do o PAC 2, nosso gabinete teve todo um trabalho de 
também ajudar tecnicamente, porque infelizmente as 
nossas prefeituras ainda não têm, não contam com 
estrutura técnica suficiente para garantir sempre a 
elaboração de projetos e a conquista do dinheiro, no 
final, que é o que vai beneficiar as cidades.

Então, é um longo processo. E estou muito feliz, 
porque o meu gabinete tem participado diretamente 
do apoio aos Municípios para garantir que esses proje-
tos sejam selecionados, aprovados e que os recursos 
sejam efetivamente implementados nos Municípios do 
nosso Estado. Então, são mais R$250 milhões para o 
Estado de Rondônia, com o Programa de Aceleração 
do Crescimento na sua etapa número 2.

Quero agradecer, Sr. Presidente, neste momen-
to, ao Presidente Lula, à nossa gestora do PAC, que 
agora será a nossa Ministra do Planejamento, Miriam 
Belchior, e parabenizar os Municípios que tiveram os 
seus projetos selecionados e aprovados.

Meu muito obrigada, Sr. Presidente.
Era isso o que eu tinha a falar nesta manhã.

Durante o discurso da Sra. Fátima Cleide, o 
Sr. Neuto de Conto deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
- RR) – Parabenizando a Senadora Fátima Cleide, pelo 

seu brilhante pronunciamento, concedo a palavra, nes-
te momento, ao Senador Neuto de Conto, do PMDB 
de Santa Catarina.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assomo a esta 
tribuna para produzir um relato que trata do Mercosul, 
de cujo parlamento faço parte.

Lá estive no último fim de semana, no domingo, 
na segunda e na terça feira, para tratarmos de vários 
temas de muita importância. Mas o que nos traz um 
alerta muito forte é o acordo político feito na oportuni-
dade, segundo documento que passo a ler:

Parlamento Mercosul - Acordo Político.
Conselho do Mercado Comum aprova 

critério de representação cidadã para a com-
posição do Parlamento do Mercosul.

Reunidos em Sessão Extraordinária 
do Conselho do Mercado Comum (CMC), os 
Chanceleres dos Estados Partes [Brasil, Pa-
raguai, Uruguai e Argentina] aprovaram, no 
último dia 18 de outubro, em Montevidéu, por 
meio da Decisão CMC nº 28/10, o chama-
do “Acordo Político para a Consolidação do 
MERCOSUL”.

Proposto pelo Parlamento do Mercosul, 
em abril de 2009, o “Acordo Político” prevê a 
adoção da chamada representação cidadã, 
assim como a ampliação das competências 
legislativas e de controle do Parlamento do 
Mercosul. Prevê, ademais, a elaboração de 
uma agenda de trabalho com vistas à criação 
de um Tribunal de Justiça do Mercosul (TJM) e 
à atribuição de novas competências ao Tribu-
nal Permanente de Revisão (TPR), que já faz 
parte da estrutura institucional do bloco.

A adoção da “representação cidadã” im-
plicará atribuição de pesos diferenciados na re-
presentação da população dos Estados Partes 
no Parlamento do Mercosul, o que será feito 
com base no critério da denominada propor-
cionalidade atenuada.

A proposta de representação cidadã apro-
vada consiste no estabelecimento de um nú-
mero mínimo de representantes por todos os 
Estados Partes (18 por país) e de uma esca-
la de assentos adicionais para os países em 
proporção à sua população.

Tal escala, contudo, não estabelece cor-
respondência exatamente proporcional entre a 
dimensão da população e o número de assen-
tos no Parlamento. Define taxas decrescentes 
de proporcionalidade, por faixas de população 
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(daí a utilização da denominação “proporcio-
nalidade atenuada”), como se segue:

População Número de assentos

abaixo de 15 milhões 18 (número mínimo)

de 15 a 40 milhões Acréscimo de 1 assento 
para cada 1 milhão de 
habitantes adicionais

de 40 a 80 milhões Acréscimo de 1 assento
para cada 2,5 milhões de 

habitantes adicionais

de 80 a 120 milhões Acréscimo de 1 assento 
para cada 5 milhões de 

habitantes adicionais

acima de 120 milhões Acréscimo de 1 assento 
para cada 10 milhões de 

habitantes adicionais.

Nos termos da fórmula prevista no “Acor-
do Político”, o Parlamento passará a ter a se-
guinte composição:

Até 31 de dezembro de 2014 ou até a 
adesão de novo Estado Parte (o que ocorrer 
antes): [será esta nova legislatura no Parla-
mento do Mercosul a partir de 1º de fevereiro 
de 2011]

Uruguai 18
Paraguai 18
Argentina 26
Brasil 37

Após 31/12/2014 [obedecendo-se a pro-
porcionalidade devidamente aprovada e já re-
latada neste momento] ou a partir da adesão 
de novo Estado Parte (o que ocorrer antes:

Uruguai 18
Paraguai 18
Argentina 43
Brasil 74

Prevê-se, portanto, que, até que se complete a 
adesão de novo Estado Parte ou até 2014 (o que ocor-
rer antes), Brasil e Argentina não preencherão todas 
as vagas que lhes corresponderiam com base nessa 
regra, mas apenas 1/3 dos assentos adicionais a que 
teriam direito.

Desde sua primeira sessão, em 2007, o Parlamen-
to vem funcionando, provisoriamente, com composição 
paritária de 18 parlamentares por Estado Parte. Seu 
Protocolo Constitutivo define, na 2ª Disposição Tran-

sitória, que, já a partir da chamada “segunda etapa da 
transição” - a iniciar-se em 1º de janeiro de 2011 [por 
uma portaria já devidamente estabelecida, o Brasil 
passará a compor a nova nominata em 1º de feverei-
ro] – a composição do Parlamento será baseada no 
critério da “representação cidadã”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no Par-
lamento do Mercosul, agora com as definições e os 
quadros devidamente estabelecidos, os números de 
representantes e principalmente a forma da represen-
tação, nós temos que passar para a eleição.

Está também previsto, Sr. Presidente, que a elei-
ção no Mercosul será exclusiva, não poderá ser cumu-
lativa com parlamentos nacionais em nenhum dos 
países. Os parlamentares terão que ser eleitos. O Pa-
raguai já fez a sua eleição, o Uruguai, a Argentina e o 
Brasil deverão fazê-la tão logo possível.

Prevê-se que, no Brasil, poder-se-á fazer essa 
eleição em 2012, juntamente com as eleições para pre-
feitos, para facilitar e para também diminuir os custos, 
embora teremos, então, um mandato ainda eleito por 
nosso Congresso de Parlamentares para ocupar os 
espaços e defender o País dentro desse contexto.

Um debate muito interessante, além do proces-
so eleitoral, é o que está em andamento. Nós temos 
inúmeras ações de interesses profundos de todos os 
países, quer seja na representação nacional, quer 
na representação do Mercosul, perante os mercados 
mundiais, na defesa dos interesses de um mercado 
em que seja possível estabelecer regras, normas e, 
principalmente, o poderio que pode ter essa união na 
representação econômica, social, política, cultural com 
os demais blocos mundiais.

E, dentro dessa linha de nos aprofundar, é que 
ouço, primeiramente, o eminente Senador Mão Santa, 
que nos está pedindo um aparte.

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Neuto de 
Conto, V. Exª representa muito aqui. Além da grandeza 
do Estado de Santa Catarina, o empresário vitorioso, 
essa visão de riqueza mais do que nós. Ele é – vamos 
dizer – descendente de italiano, tudo bacana – eu sou 
de português, não vem ao caso –, mas ele tem na-
cionalidade italiana e brasileira. Ele tem esse mérito 
e entra, agora, num assunto sobre o qual temos que 
fazer uma reflexão. Aliás, já ouvi o ponto de vista do 
Mozarildo Cavalcanti, que é um cumpridor do dever e 
da grandeza do Legislativo e um homem muito avan-
çado. Ele chegou a dizer, e não fiz, porque o negócio 
está muito rápido, que eu deveria até recorrer a um 
documento, que a grande maioria do Senado da Re-
pública... Ele tem conversado, ele simboliza o Senado 
que está saindo e o Senado que vai entrar. E, esses 
problemas, mais do que ele, ninguém, porque o Esta-
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do dele, longínquo, sofre essa falta de união. Ele tem 
esbravejado aqui que depende muito da Venezuela, às 
vezes, mais do que do Brasil. Então, é isso aí. Olha, o 
que tenho a dizer é o seguinte, e V. Exª entrou e está 
havendo uma reflexão, e simboliza muito. Fui adver-
tido por um professor de direito internacional e outro 
também, um homem, Dr. Acelino Ribeiro, que tem por 
vocação se dedicar a esses assuntos internacionais. 
Ele, hoje, reside em Brasília, e mostrou toda a docu-
mentação, grande, volumosa. Eu andei discutindo com 
outras lideranças, não sou jurista. E tem sentido, e vou 
resumir o que acho – sou médico cirurgião, sou prático. 
Mozarildo, é questão de civilização, a gente vê que o 
mundo é grande, e sabemos que, hoje, é uma aldeia 
global. Há um livro recente do professor Friedman, que 
diz que o mundo é plano. Mas há a cultura oriental e 
a ocidental. Com a oriental não temos muito a ver, 
não acreditamos em Alá, Maomé não é o nosso líder 
maior, mas dos muçulmanos. A nossa cultura mesmo 
é a europeia, tudo aqui no Brasil é filho da Europa, 
e assim é o Brasil, são os outros, essa é a verdade. 
É de lá que nasce a nossa cultura religiosa, política, 
empresarial, social e tudo. Tem sido e foi assim. Bas-
ta dizer que a própria democracia nasceu na Europa, 
o povo, o povo bravo e corajoso, gritando “liberdade, 
igualdade a fraternidade”, e caiu o absolutismo, que 
hoje ainda existe muito no Oriente. Olhe a diferença. 
Chegamos até a guerra, para lutar por esse governo 
do povo para o povo, Winston Churchill nos comandou, 
tanto que aqui estamos. Por que estamos aqui? Esse 
grito levou 100 anos para chegar ao nosso Brasil. E foi 
difícil, complicado. Fomos até mais flexíveis do que os 
franceses, em cuja terra a guilhotina fez rolar as ca-
beças. Aqui, não. Aqui, a gente foi dando um jeitinho 
brasileiro, foi levando, mas foi duro. Então, os primeiros 
Presidentes, que foram dois militares, Deodoro e Ma-
rechal Floriano, que foi chamado Marechal de Ferro... 
Todo mundo, quando vê dureza, fala em Garrastazu 
Médici, mas ele era mais duro. E ele perseguiu Rui Bar-
bosa, que está ali – para se ver como é a democracia. 
É duro! E Rui Barbosa teve medo, saiu escondido e foi 
para Buenos Aires. Não demorou muito e resolveu ir 
para mais longe, com medo do Marechal de Ferro. Foi 
para a Inglaterra, como sabemos. Então, lá, com sua 
inteligência privilegiada, ele observou aquela beleza 
de regime. É aquele regime democrático – é a mãe da 
democracia –, monárquico, mas bicameral. Houve uma 
grande guerra, e faltaram recursos. Tinham fechado o 
Parlamento. E um grande líder civil disse que o abriria, 
mas que jamais arrecadaria dinheiro, porque o povo 
confiava nos parlamentares da Inglaterra. O rei estaria 
acima da lei. Então, criou-se isso. Rui Barbosa viu. E 
viu também o nascedouro do filhote da Inglaterra, que 

é o modelo da democracia: o presidencialismo com 
democracia bicameral. Por isso, nós o somos. Então, 
tudo copiamos da Europa. Tudo vem. O próprio regi-
me, o Senado. O que há aqui de bom foi Rui Barbosa 
que trouxe da Europa. Então, a Europa está aí. Sofreu 
muito na guerra. Nós fomos para a guerra. O Brasil foi 
para a guerra, atraído por Winston Churchill. A Rússia 
juntou-se com os Estados Unidos pela democracia. A 
França, com Charles de Gaulle. E até Getúlio acompa-
nhou e, com seu sacrifício, teve de deixar o Governo. 
Então, nós somos isso. E a Europa impôs. Aí surgiu o 
Parlamento Europeu.

Todos nós, recentemente, que visitamos a Europa 
dentro disso, vimos que o Parlamento Europeu foi um 
avanço. As guerras acabaram aqui; hoje vemos guer-
ras na Ásia, no oriente. O Parlamento Europeu foi-se 
impondo. Como era difícil sair de um país para outro; a 
gente tinha medo, sistema policial, alfândega, moeda 
diferente. E, até na economia. Eles tiveram a sabedoria 
de um ajuste de economia; houve uma facilidade de di-
nheiro para os que estavam mais empobrecidos – como 
Portugal –, que hoje se deslancharam. O Parlamento 
Europeu é exitoso e nós sempre copiamos. Simon Bo-
lívar, que estudou lá, quando veio, saiu derrubando o 
rei aqui e de todo lugar; e San Martin, na Argentina. 
Quando D. João VI disse aquela frase “Filho, coloque 
a coroa, antes que um aventureiro a tome”, era Simón 
Bolívar derrubando esses absolutistas. E ele já tinha 
um ideal em relação à América do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Mão Santa, permita-me interromper 
seu aparte, para registrar a presença, nas galerias, 
dos estudantes da Escola Municipal Gildate Maria 
dos Santos, com seus professores, de Paracatu, Mi-
nas Gerais.

É uma honra recebê-los aqui.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Aí ele já sonha-

va isso. Simón Bolívar, não só ele, mas também San 
Martin. E temos de recordar, Neuto De Conto, a mais 
vergonhosa página de nossa história: a guerra do Pa-
raguai. Aquilo foi o ato mais indecente, mais imoral, 
que nos envergonha a todos. Nós, que já devíamos 
dinheiro aos ingleses... e é bom que se saiba que o 
político tem falhas. Podemos tê-las, mas nós nasce-
mos do povo, somos o povo. Nós já estávamos en-
dividados com a Inglaterra, porque o nosso D. João 
VI, com medo de Napoleão Bonaparte, veio para cá. 
Quem o trouxe, quem o protegeu, quem fez funcionar 
foi o dinheiro inglês. Então, já tínhamos essa dívida e 
essa dependência. Se alguém ia vender um produto 
de Portugal aqui, o imposto era maior do que se fosse 
da Inglaterra. Então, eles deram dinheiro para o Brasil, 
o Uruguai e a Argentina atacarem o Paraguai, que era 
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uma civilização mais culta, que estava industrializando-
se. Olhe, o meu avô, eu me lembro, era empresário 
industrial, como V. Exª: só falava em tropical inglês, 
em casimira inglesa, em inglês. Então, os paraguaios, 
quando começaram a competir, a disputar o mercado 
da América do Sul, pelo qual se interessavam – ain-
da hoje se interessam... Nós salvamos a nossa eco-
nomia pelo mercado interno. Então, Neuto De Conto, 
que se evitem essas coisas que estou dizendo. E nós 
temos muitos problemas hoje, não são poucos, não. 
Então, quando a gente vê essa confusão no Morro do 
Alemão, há o problema de fronteira, de tráfico, de dro-
gas, de tóxico. É um Parlamento da América do Sul. 
Quer que eu diga outro maior, que todos os dias nos 
importuna? Eu mesmo prendi. Veio um projeto de lei, 
para os médicos de Cuba. Eles vêm direto de lá para 
exercer a medicina aqui. Eu prendi, ele está na minha 
mesa. Sabe por quê? Porque o Presidente Luiz Iná-
cio foi lá e fez uma promessa, e o José Dirceu... Os 
cubanos. Mas há gente que estudou na Argentina, no 
Paraguai e que não pode exercer aqui a profissão. En-
tão, o direito deveria ser igual para todos. Esse é um 
problema que o Parlasul pode resolver. E o problema 
do mercado interno. Quer que eu lhe diga um? Atentai 
bem: quantos colombianos fazem turismo no Brasil? 
Nenhum, praticamente. Venezuela? Nenhum. O Brasil, 
com essa grandeza extraordinária, está perdendo seu 
próprio mercado turístico. Você pode ver, são muitas 
coisas. Talvez, no futuro, uma unificação de moeda, o 
comércio mesmo interno. Então, o órgão é o Parlasul, 
e está certo. Agora, sabe por que está errado? Porque 
o Brasil, que é o maior país geograficamente, que é o 
maior da história e economicamente, está fazendo como 
bico. Mozarildo, nós sabemos o que é bico. Os pobres 
dos nossos médicos ganham pouco, muito pouco. O 
salário do médico é ridículo. Salário bom só o desse 
pessoal aí, da Justiça. As professorinhas estão mor-
rendo, os soldados e os médicos, nós sabemos disso. 
O médico pega um lugar aqui, um ali, vai ali ligeirinho. 
A gente chama isso de bico. Eu fiz muito bico, estou 
sendo franco. Então, o Brasil está fazendo como bico: 
pega uma resolução, nove Deputados, Senadores, que 
vão lá ligeirinho, fazem um discurso – Romeu Tuma 
morreu – e voltam. Vão ao cassino, tomam um banho. 
E não tem sequência. Houve o esforço de alguns e 
tal, mas não dá. Eu sei o que é bico, nós sabemos. 
Estão levando isso. Agora, o Paraguai, que tem essa 
grandeza, foi sofrido, sofreu essa falta de política, de 
harmonia, ele avançou, já fez eleição. Quer dizer, o 
Paraguai está dando e ensinando democracia à nós, 
Uruguai e Argentina. E o Parlamento Europeu, que é 
o nosso modelo, a que nós devemos chegar, olha, isso 
é difícil. Até 1985, a gente via um... Eu conheço o Rio 

de Janeiro, eu sou garoto da Praça Mauá. A gente via 
um argentino e queria dar nele. Quando a gente ia lá, 
eles queriam dar na gente. Era uma beligerância, um 
mal-estar doido. E quem melhorou isso foi essa paci-
ência, essa tolerância, essa harmonia do Presidente 
Sarney com o Presidente Alfonsín. De lá para cá surgiu 
o Mercosul. O Pedro Simon andou, como Governador, 
se aproximando, porque é vizinho, tem uma história. 
Mas deve-se essa melhoria de relacionamento com o 
Brasil a Sarney e a Alfonsín. Eles são os verdadeiros 
pais e depois continuadores. E melhorou. Agora, nós 
temos que avançar. Então, o que existe é uma resolu-
ção – atentai bem, Neuto De Conto! – que foi naquele 
momento, nove Deputados e nove Senadores. Agora, 
essa resolução acaba, caduca em dezembro. Por que 
nós votamos na CPMF? Porque ela acabou, era pro-
visória. Acabou. Temos que ter uma solução, que foi 
aquela em benefício do povo, para o dinheiro ficar com 
o povo, sair da mão dos aloprados, da roubalheira, da 
sem-vergonhice. Essa foi a verdade verdadeira. En-
tão, termina em dezembro. E surge o problema que o 
Brasil tem que ter uma representatividade. Lógico que 
tem muita certeza. Lá tem um Deputado sabido, que 
está com a patota, lidera a patota e vai fim de sema-
na lá, eles vão ao cassino e não sei o quê, e o Brasil 
não tem sequência, não tem o que deveria ter. Agora, 
ele lidera aqueles. Então, querem o que eu considero 
indecente, imoral, indevida e vergonhosa: prorrogar o 
mandato dos que estão. Ora, Neuto De Conto, Moza-
rildo, ninguém prorrogou o mandato do Luiz Inácio, vai 
prorrogar isso que não está levando a nada? E despe-
sa tem. Eles levam diárias, levam secretários. Isso é 
tolice. Esse negócio de despesa tem que ter mesmo. 
Quanto gasta uma embaixada? Mas eles têm, não es-
tão indo de graça. Eles estão levando diária. Quantos 
querem. Levam os assessores que querem, fazem o 
que querem. Então, prorrogar... Agora, eu fui instigado 
por outros companheiros, como o Geraldo Mesquita, 
que eu mandei estudar, que é um homem que sabe 
Direito, e ele disse: “Mão Santa, tem rumo. Aja.” Aí eu 
meti, orientado por esses professores de Direito, uma 
proposta. Mozarildo, eu não sei se a minha é a melhor. 
Eu quero a melhor para o País. Eu mesmo defendo a 
eleição direta. Eu já ganhei eleição, perdi eleição, mas 
nunca perdi foi a vergonha e a dignidade. Atentai bem! 
Mas não há mais tempo de fazer eleição direta. Nós não 
fizemos. Então, o Parlamento é essa sabedoria que o 
Mozarildo tem. A página mais bela do Parlamento foi o 
Rui Barbosa, na Lei Áurea. Ele fez a Lei e a Princesa a 
sancionou. Mas antes não teve a Lei do Ventre Livre, a 
Lei Sexagenária? Então, seria um avanço. Eu sou por 
eleição direta. Eu acho que V. Exª... Mas não há mais 
tempo. Como é que vai fazer uma eleição direta daqui 
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para janeiro? Existe a eleição indireta. Esses seriam – 
entendeu, Neuto De Conto? – eleitos por mérito. Não 
sei quem vai, quem merece, quem tem direito. Como 
a eleição é indireta para o Supremo Tribunal Federal, 
para embaixadores, ela é constitucional. Por esse perí-
odo, até as próximas eleições gerais do Pais... O Pedro 
Simon adentrou. Uma eleição geral foi três bilhões... 
Não vai se fazer.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Se-
nador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Existem quatro 
propostas e que sejam votadas em tempo. Agora, me 
animou, porque Demóstenes Torres, que é um sábio 
homem de firmeza e de leitura, eu vi a tese dele. Ele 
disse: “Rapaz, tem fundamento legal, é constitucional. 
Não é o ideal. O ideal era essa.” Mas, se chegar na 
Comissão de Constituição e Justiça, ele traz para cá 
antes do dia 15, para uma solução favorável. Eu que-
ro crer que V. Exª, só sua presença na tribuna e lá, já 
seria uma grandeza para o Parlasul.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Eu 
agradeço o aparte de V. Exª e o incorporo ao nosso 
pronunciamento. Mas quero esclarecer que o novo 
Congresso, que vai assumir no dia 1º de fevereiro, terá 
a missão de designar os 34 Parlamentares, Deputa-
dos e Senadores, para compor o Mercosul. Isso é fato 
pacífico. A forma como será, se serão parlamentares 
ou não, vai ser o novo colégio, a nova legislatura que 
vai determinar. Mas também deixar bastante claro e 
aberto que será por um tempo determinado, até as 
eleições, porque daí terá de haver eleição exclusiva e 
mandato exclusivo. Não poderá ser nem Senador nem 
Deputado. Terá que ser um representante do Brasil no 
Mercosul.

E aí já existem algumas normas que estão an-
dando de como fazer essa eleição? E vamos avançar. 
Essa eleição, provavelmente, será o primeiro teste para 
o Brasil e para o parlamentarismo, porque a eleição 
terá que ser por lista dos partidos políticos, porque é 
muito difícil um país com 27 Estados, com populações 
totalmente diferentes... Veja a população de São Paulo 
e a população de outros pequenos Estados. A distri-
buição dessas vagas terá que ser feita pelos partidos 
políticos em lista e a eleição será feita pelo número do 
partido e quem estiver em primeiro lugar nas listas é 
que vai assumir o fato.

Mas eu queria aqui abordar um fato, que é a im-
portância do Mercosul.

Sr. Presidente, V. Exª falou sobre o que acon-
teceu na última semana no Rio de Janeiro. Nós não 
produzimos maconha, nós não produzimos armas de 
porte. E como elas chegam nas mãos dos bandidos e 
adentram ao Brasil? A grande maioria vem pelas di-

visas, vem dos países vizinhos, que também deixam 
entrar e deixam sair.

Então, um dos grandes temas no debate é a se-
gurança nas fronteiras. Isso é um tema para o Merco-
sul, para que ali se estabeleça, com autoridade e com 
o policiamento unificado de todos os países, proibindo 
de todas as razões.

Mas acho que o mais profundo era levar a tese da 
proibição da produção. Se todos proibissem a produção, 
quer seja vegetal, quer seja química, certamente, nós 
acabaríamos... E estão na América do Sul os grandes 
produtores, não só para o Brasil, mas para o mundo. E 
tem rota certa. E só acabaremos com um policiamento 
muito severo, muito sólido, nesses 16 mil quilômetros 
que o Brasil tem com os demais países. Mas o grande 
tema de debate é fazer que cada país tenha a sua le-
gislação e a proibição da produção de qualquer forma 
de entorpecente. Este seria um dos caminhos. 

Temos um debate também muito grande nesta 
representação cidadã, que nós chamamos, que é a uni-
ficação do documento do Mercosul. Então, um debate 
para que nós tenhamos o livre tráfego e que tenhamos 
uma carteira de identidade unificada, é lógico que com 
alguma letra para identificar o país. Ela traria um avanço 
fantástico. A matrícula, principalmente a matrícula dos 
veículos, e terminando, um debate também muito sóli-
do, que o eminente Senador Mão Santa também citou, 
que é o grande caminho para unificação, que é o banco 
das escolas. Ter unificação curricular, para que quem 
estuda Medicina na Argentina, Uruguai, Paraguai ou 
Brasil tenha o mesmo currículo e tenha oportunidade 
de trabalhar em qualquer desses países e o reconhe-
cimento da certificação no seu quadro. Podia ser da 
Medicina ou de qualquer outra função elevada. 

Sem dúvida nenhuma, através do banco das es-
colas com currículo igual, nós aprendendo espanhol e 
eles aprendendo português, certamente teremos uma 
elevação fantástica para o crescimento e o desenvol-
vimento do País.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
eu sou um lutador pela causa da unificação, lutador 
pela causa da eleição, para que sejamos eleitos e re-
presentantes legítimos, e lutador para que tenhamos 
um bloco forte para representar os nossos países pe-
rante a humanidade e perante todos nós.

Agradeço a oportunidade. Muito obrigado por 
este momento.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Obrigado, Senador Neuto De Conto, pelo pro-
nunciamento importante no que tange ao Mercosul, à 
integração de toda a América do Sul.

Quero, antes de passar a palavra ao próximo 
orador, registrar a presença, aqui nas galerias, de 
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estudantes do Ensino Fundamental do Colégio Presi-
dente Costa e Silva, de São Simão, Goiás. São muito 
bem-vindos aqui, com os professores e professoras 
também. 

Concedo, neste momento, a palavra ao Senador 
Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul.

O SR. PEDRO SIMON (PDMB – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Parlamentares, parece que estamos 
chegando ao final da composição do Ministério da Pre-
sidente Dilma. As interpretações podem ser as mais 
variadas. Eu acho positivos o diálogo e a intimidade 
feita entre ela e o Presidente Lula no sentido de uma 
transição de governo que tudo leva a crer que será a 
mais tranquila já acontecida na história do Brasil.

A imprensa, de certa forma disse que existem 
quatro hipóteses de um novo Governo: a primeira 
seria o governo da Dilma; a segunda seria o terceiro 
governo do Lula; a terceira seria a continuação do se-
gundo governo do Lula. E a imprensa está brincando 
dizendo que está mais para a continuação do segundo 
governo do Lula pelas figuras que estão participando 
do Governo.

Eu não vejo muito milagre no que a Dilma pode-
ria fazer com relação a trazer ministros fora daquela 
área dos que atuaram no Governo do Lula. Ela está 
há oito anos no governo do Lula com uma equipe em 
que muitos se revelaram altamente positivos e com 
os quais ela conviveu. Como ela inventaria nomes 
novos? Um que não era novo, mas a gente esperava 
para Ministro da Fazenda – e eu sou seu fã total – é o 
atual Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, mas 
ele vai ficar na Presidência do BNDES. Eu acho que 
o atual Ministro da Fazenda. Guido mantega, é uma 
figura por quem eu tenho muito respeito, é ponderado. 
Geralmente, o Ministro da Fazenda quer ser dono de 
tudo. Esse, não; ele é simples. Teve muita categoria no 
debate com o Presidente do Banco Central.

Então, eu acho que a Presidente Dilma, a partir 
de agora, deve ver como ela vai iniciar o governo. Eu 
votei na Presidente Dilma no segundo turno. Votei na 
Marina no primeiro turno, mas, no segundo turno, eu 
discrepei do MDB do Rio Grande do Sul, renunciei à 
Presidência do Partido – não sou mais Presidente do 
MDB do Rio Grande do Sul – para poder, tranquila-
mente, dar o voto que achava que devia dar e votei na 
Presidente Dilma. 

O meu voto na Marina foi um voto claro que de 
convicção. Acho que a Marina tem todas as condições 
para ser uma Presidente da República, mas todos nós 
estávamos convictos de que ela não tinha chance elei-
toral. Com o tempo de televisão dela e com essas es-
querdas no Brasil que, cá entre nós, nunca deram em 

nada, lançaram três, quatro candidatos. O meu amigo 
Plínio de Arruda Sampaio, que eu acho um cidadão 
sensacional, admiro-o demais, tem mil qualidades. 
Mas a verdade é que ele parou no tempo, ainda está 
no tempo do comunismo antigo, contra o capitalismo. 
Ele parou no tempo, não viu que o mundo mudou. 
Mas, temos que respeitá-lo pela pureza, pela sinceri-
dade daquilo que ele é. Mas, na verdade, se dividiram: 
PSOL para lá, PSTU para lá, não sei o quê, e, mesmo 
assim, a Marina fez 20 milhões de votos. 

Quando eu votei na Marina, sabia que, assim 
como quatro anos atrás, na outra eleição, votei na 
nossa querida Senadora Heloisa Helena no primeiro 
turno sabendo que ela não tinha nenhuma chance de 
ganhar, mas votei.

Eu também gosto muito do Serra. Na Oposição 
não havia ninguém melhor. Eu acho o Serra muito me-
lhor do que o Fernando Henrique. Os nomes do MDB 
e do PSDB pelos quais eu tinha muito respeito... Pri-
meiro, respeito, amizade e carinho, era o Covas. Acho 
o Covas um dos melhores nomes da história da polí-
tica brasileira que eu vivi, nessa jornada toda. Olha, 
o Brasil tem coisas engraçadas. O Covas não chegou 
na Presidência; o Montoro não chegou na Presidên-
cia; o Ulysses não chegou na Presidência; o Teotônio 
não chegou na Presidência; o Brizola não chegou na 
Presidência. E o Collor chegou na Presidência. São 
coisas inexplicáveis.

O Serra era um grande nome, mas eu preferia a 
Dilma, porque acho que, entre os erros e os defeitos do 
governo do Lula, a parte do social, a parte do avanço 
do Brasil é muito positiva. Há coisas a serem feitas, 
muitas, mas eu acho melhor continuar com quem tem 
uma perspectiva. Até hoje eu não sei qual era a plata-
forma do PSDB.. Desculpe-me, eu não sei. 

Eu não sei o que eles queriam, para onde eles 
iam, mas a nossa Presidente começa a governar no 
dia 1º de Janeiro de 2011. E não haverá nome de im-
pacto no Ministério da Presidente Dilma. O que está 
acontecendo, o que estão dizendo é que o Ministério 
é, na verdade, do Presidente Lula. Aliás, o Presidente 
Lula está com um desempenho, com uma facilidade 
que nem no seu Governo ele tinha. Lula negociava 
com o PMDB, com os Partidos, ele estava numa po-
sição muito mais delicada. Agora, não. Por exemplo, 
todo mundo achava que o Ministro da Educação, com 
aquela questão do Enem, estava queimado – embora 
seja uma bela pessoa, eu gosto muito dele –, mas, de 
repente, Lula faz uma solenidade espetacular e o lan-
ça, e lá fica o homem. E assim foi com o Ministro da 
Fazenda. E assim foi com o Ministro do Planejamen-
to, onde ficou Míriam Belchior, viúva do ex-prefeito de 
Santo André, Celso Daniel, cujo assassinato ainda é 
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uma questão controvertida. Entção, o Lula está en-
quadrando. 

O que vai ser o Governo da Dilma? Em relação 
aos Ministérios, não vai dar para dizer, porque o Minis-
tério é muito mais Lula do que Dilma. E, se não é Lula, 
é a briga dos Partidos políticos, uma briga terrível no 
sentido de vai o Fulano, vai o Beltrano, vai esse, vai 
aquele. Coisas até engraçadas acontecem. O gover-
nador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, declara, de 
Buenos Aires, que cometeu um engano quando reve-
lou a indicação de seu secretário Sérgio Cortês para 
o Ministério da Saúde. 

Então, não será com o Ministério que a Dilma 
marcará o início de seu governo. Eu acho e me atre-
vo aqui como seu eleitor dizer: Dilma começaria mui-
to bem se ela tivesse a coragem de fazer o que todo 
mundo diz que tem que ser feito, que vai ser feito, mas 
não fizeram. 

O Lula, agora, quando está se despedindo, diz 
que entrega o governo agora no dia primeiro de janeiro 
e iniciará a caminhada pela reforma política, eleitoral, 
partidária e tributária.

Uma bela idéia, uma bela exposição, com oito 
anos de atraso. Quer dizer, ele podia ter começado isso 
quando assumiu o primeiro governo, que era a hora 
dele ter feito isso. Não fez. Reelegeu-se espetacular-
mente, tinha força, autoridade para fazer no segundo 
governo. Também não fez. Agora vai começar no dia 
primeiro de janeiro. Não sei. A Dilma pode começar no 
dia primeiro de janeiro. A Presidente Dilma pode. Ela 
pode realmente dar prioridade à reforma política. 

Qualquer comentarista político, qualquer cidadão, 
intelectual, professor, qualquer dirigente partidário, 
qualquer entidade que for consultada, responde: temos 
que fazer as reformas absolutamente necessárias, na 
política, no sistema eleitoral, na vida partidária e na 
parte tributária. Há uma unanimidade nesse sentido. 

A Dilma já revolucionou. Eu disse desta tribu-
na. Eu dou nota 10 ao primeiro discurso que a Dilma 
fez, eleita presidente. Quando a Justiça Eleitoral pro-
clamou o resultado, e estava o povo todo esperando 
para fazer uma festa, um carnaval em torno da vitória 
da Dilma, ela chegou lá, com um discurso escrito e 
não fez o discurso da apoteose. Eu até lembrei-me, 
quando ouvi e vendo o discurso dela, lembrei-me do 
discurso do Médici quando assumiu, ditador, o gover-
no mais duro que tivemos, mas o discurso dele era 
uma maravilha de peça literária: o discurso do grande 
estadista: “Chegou a hora da paz. Chegou a hora do 
amor. Chegou a hora de parar de atirar pedra. Chegou 
a hora de nos unirmos todos, de nos darmos as mãos 
e, com essas pedras que me atiram construiremos o 

panteão da Pátria”. Lindo discurso! Mas, na realidade, 
não fez nada. 

A Dilma não fez um discurso poético; eu diria que 
a Dilma não fez um discurso de estadista no sentido 
de marcar na história a primeira mulher assumindo a 
Presidência da República. Ela fez um discurso objetivo: 
“Disse e repito: eu vou fazer!”. E algo que eu considero 
emocionante. Aquilo que ela não falou durante a cam-
panha, ou falou, mas não falou com tanta intensida-
de, ela fez questão de falar depois de eleita. “Eu vou 
fazer!”. Os compromissos e o que ela pretende fazer 
ela disse no primeiro pronunciamento. E, no primeiro 
pronunciamento, ela falou em reforma política, ela falou 
em reforma eleitoral, ela falou em reforma partidária e 
ela falou em reforma tributária! 

Minha querida Presidente Dilma, eu acho que 
V. Exª, se no pronunciamento que fizer no dia 1º de 
janeiro, na Câmara dos Deputados, dizer: “Para em-
basamento do meu governo, eu convido os Srs. Par-
lamentares; eu convido os líderes partidários; os pre-
sidentes da Câmara e do Senado; eu convido o Poder 
Executivo; o Judiciário; eu convido os órgãos políticos 
da sociedade para nos darmos as mãos, porque no 
meu governo, a partir de já, faremos as reformas que 
são necessárias”.

Se a Presidente fizer isso, ela começa a marcar 
o governo dela. Todo o resto, o nome dos Ministros – 
fulano, beltrano etc e tal, foi indicado pelo Lula, não foi, 
que é muito importante – fica para um segundo plano. 
O destaque do governo dela, da posse dela. Será que 
ela vai fazer o que todos, inclusive o Lula, prometeu e 
não fez? Ela pode fazer. 

Presidente Dilma, a senhora há de concordar, 
nós vimos, nessa última eleição, que se nós não fi-
zermos uma reforma eleitoral eu não sei onde é que 
nós vamos terminar, ou como será a próxima eleição, 
o que vai acontecer.

Depois da eleição de um palhaço – com todo o 
respeito aos profissionais do riso - com 1 milhão e 300 
mil, quem é o próximo que nós vamos eleger? Se, de 
repente, um “partidozinho” nanico resolver lançar sei lá 
quem, como voto de protesto para Presidente, quantos 
votos essa pessoa vai conseguir?

A reforma eleitoral é absolutamente necessária, 
num momento em que o sistema eleitoral permite que 
um candidato a Deputado gaste um mar de dinheiro 
para comprar eleição, em que a justiça eleitoral não 
tem nenhuma condição de fazer qualquer tipo de fis-
calização mais rigorosa. 

É urgente uma reforma partidária criando cláu-
sulas de barreira para não acontecer que nem acon-
teceu nessa última eleição, em que um partido político 
existia porque tinha 30, 80 segundos de espaço de te-
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levisão e vendia-os em troca de dinheiro para fazer a 
campanha de seus candidatos a Deputado, um troço 
escancarado, escandaloso a que todo mundo assistiu. 
Nós quisemos fazer algumas alianças no Rio Grande 
do Sul. Não foi possível. Pediram-nos tanto e nós nem 
respondemos... É tanto e mais tanto, porque já nos 
ofereceram tanto. 

Assim, não pode continuar. A Lei da Ficha Limpa 
foi um grande passo para terminar com a impunidade, 
que é a origem de todos os males na vida institucio-
nal brasileira.

A presidente Dilma pode continuar avançando 
nesse sentido. A Presidente Dilma, a Senhora disse 
no seu primeiro discurso: no meu governo tem que ter 
capacidade técnica e vida irreparável para ser nomea-
do. Quem cometer erro, que pague pelo erro. 

Eu tenho um projeto de lei que diz que, na con-
venção partidária, qualquer filiado tem direito a co-
brar de qualquer nome que está na lista de candidato 
a vereador, a Deputado, a Senador, a Governador, a 
Presidente da República, a Prefeito. Se tiver alguma 
coisa contra, pode fazer a denúncia; e a Comissão de 
Ética tem que averiguar e responder.

A seleção deve começar lá no Partido. Lamenta-
velmente, muitos poucos Partidos fazem isso.

A senhora é a última palavra, Presidenta. Quan-
do eu vejo a imprensa publicando página inteira, a 
briga pelos fundos de pensão e o percentual do “mar 
de dinheiro” de cada fundo de pensão, eu fico me per-
guntando: Presidente, qual é o conteúdo ideológico 
de um partido que ele vai cumprir na Presidência de 
um fundo de pensão? Por que um partido briga para 
pegar a presidência de um fundo de pensão, que tem 
um “mar de dinheiro”, como o da Petrobras, o do Ban-
co do Brasil. 

A senhora, Presidente Dilma, é a responsável, 
pela pessoa que for indicada Ministro com a sua as-
sinatura. Claro que a senhora não é responsável, se 
um cidadão é Ministro e daqui a pouco faz algo de 
absurdo, que a gente não espera, ninguém vai culpar 
Presidente que não pode adivinhar. Mas se essa pes-
soa que foi indicada para Ministro já tem um passado 
e nesse passado já tem antecedente e se nesse an-
tecedente já tem fato sério, se for indicada Ministro, a 
culpa é da Presidente.

Aconteceu agora, um grupo de transição, qua-
renta pessoas para fazer a transição do Governo Lula 
para o Governo Dilma, um troço pacífico, tranqüilo, de 
irmão para irmão. De repente aparece lá o nome de 
uma senhora que está sendo processada como ré de 
inquéritos policiais, denunciada num enorme escânda-
lo, o dos Sanguessugas. Quando se descobriu e saiu 

na imprensa, ela renunciou, mas quem indicou? Esse 
é um fato importante, Presidente! 

Foi nesse aspecto que o Lula errou. 
Eu era para ser um dos líderes do Lula nesse go-

verno, no primeiro governo, tinha até aceito, ele jantou 
na minha casa, eu estava empolgado com o governo 
dele. Eu estava aqui exercendo a função quando apa-
receu Waldomiro na televisão pegando dinheiro – todo 
mundo assistiu – pegando dinheiro, troca dinheiro daqui, 
botando no banco e discutindo qual é o percentual da 
vigarice. Eu sugeri ao Lula: Presidente, demite já! Dá 
o primeiro passo no teu governo, demite ele porque 
todo mundo vai ver qual é o estilo de teu governo” Não 
demitiu. Ficou lá o Waldomiro na Casa Civil. E quando 
nós tentamos criar uma CPI, ele não deixou. Tivemos 
que entrar no Supremo. 

Que isso não aconteça com Sua Excelência, 
Presidente Dilma! Se alguém cometeu erro, na dúvi-
da, afaste. Não dá para dizer que é culpado se não for 
provado, se não for condenado em caráter definitivo. 
Mas, nós sabemos que no Brasil, quem tem recursos, 
tem bom advogado leva um ano, dois anos, dez anos, 
vinte anos, e nunca é condenado em caráter definitivo 
porque o crime prescreve antes.

O Presidente da República Itamar Franco fez 
isso. Criamos, no Congresso, a CPI dos Anões do Or-
çamento. No meio da CPI, aparece uma denúncia en-
volvendo o Ministro Hargreaves, Chefe da Casa Civil. A 
CPI convoca o Ministro Hargreaves para vir depor. Ele 
renunciou ao cargo e veio depor. Três, quatro meses 
depois, quando terminou a CPI e, por unanimidade, 
viu-se que não tinha nada contra ele, ele voltou para 
a Casa Civil.

Hoje, quando se convoca um Ministro de Estado 
para depor, o Governo faz uma guerra e não deixa ser 
convocado. O Presidente Lula não fez isso, deixou o 
Valdomiro e não deixou criar a CPI. Fomo aos Supremo 
Tribunal Federal (STF), e, um ano depois conseguimos 
criar a CPI. Mas, então, o problema não era mais o 
Waldomiro. Era o mensalão, um escândalo.

Presidente Dilma, isso a senhora tem que fazer 
no início do seu Governo. A senhora foi Secretária da 
Fazenda do Prefeito Collares, em Porto Alegre, e o seu 
comportamento foi uma linha reta; a senhora foi Se-
cretária de Minas e Energia do Governador Collares, 
o seu comportamento foi uma linha reta; a senhora foi 
Secretária de Minas e Energia do Governo Olívio Du-
tra, do PT, o seu comportamento foi uma linha reta; o 
Presidente Lula convidou a senhora para fazer parte 
do grupo de coordenação do Governo dele nas Minas 
e Energia. Foi a sua atuação, foi a sua participação 
nesse grupo que fez o Lula se encantar pela senhora 
e a escolher para Ministra de Minas e Energia. V. Exª 
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não teve indicação do PT do Rio Grande do Sul e nem 
de ninguém, foi uma escolha pessoal do Lula baseada 
na sua capacidade. 

Eu disse mil vezes: o Governo do Lula se divide 
em dois momentos. O primeiro, quando o José Dirceu 
era o Chefe da Casa Civil. Todo o mensalão e tudo 
que tinha de errado estava lá na Casa Civil. E o Lula 
esteve à beira do impeachment. O segundo momen-
to, começou quando a Dilma assumiu a Casa Civil. O 
governo andou e Lula se transformou em herói. Hoje, 
cabe à senhora, Presidente Dilma, dar essa linha ao 
seu Governo. 

No dia 1º de janeiro, pode fazer um ato nota 10, 
como o foi seu primeiro pronunciamento, já eleita Pre-
sidente, semelhante ao que o Lula fez antes da eleição 
dele, dando reviravolta nas suas ideias para ganhar a 
eleição, com a Carta aos Brasileiros. E, diga-se, o Covas 
fez também quando era candidato a Presidente.

No primeiro dia de governo, quando assumir, V. 
Exª. pode dar sequência àquele discurso: “Vou começar 
com as reformas”. Claro que V. Exª vai falar do proble-
ma de terminar com a miséria, nota 10, claro que sim; 
terminar com a fome, levar o Brasil ao desenvolvimento, 
ao progresso, claro que sim; continuar a obra do Go-
verno Lula, o plano de integração, claro que sim; mas 
as prioridades devem ser as reformas: política, parti-
dária, reforma eleitoral,e tributária.Eu rezo muito pela 
senhora, Presidente Dilma, e a senhora terá em mim 
um aliado do seu Governo. Não para bater palmas para 
V. Exª, mas às vezes, mesmo não sendo apreciado, eu 
ajudarei mais dizendo o que eu, humildemente, achar 
que deva ser modificado.

Que Deus a inspire, Presidente, para a senhora 
iniciar um grande Governo!

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Após brilhante pronunciamento do Senador 
Pedro Simon, quero conceder a palavra ao nobre Se-
nador Mão Santa, do PSC do Piauí.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Mozarildo Cavalcanti, que preside esta reunião de 
sexta-feira, 3 de dezembro, Parlamentares da Casa, 
brasileiras e brasileiros aqui no Parlamento e que nos 
acompanham pelo sistema de comunicação do Senado; 
Mozarildo, V. Exª é um líder. Eu estava com o propósito 
de não vir hoje, mas V. Exª determinou e aqui estamos 
para dar o quórum.

Depois do pronunciamento, sempre vibrante, 
contundente e necessário do Pedro Simon, eu quero 
lembrar a V. Exª a responsabilidade, que sei que V. 
Exª vai cumprir.

V. Exª representa o Senado que acaba, as nos-
sas homenagens, e o que continua. Mas a gente deixa 
o Senado com determinada frustração, porque coi-
sas poderiam e deveriam ser resolvidas num regime 
democrata, em que o Governo é o tripé. Não é mais 
L’État c’est moi.

Mitterrand, que foi um homem que lutou muito 
para chegar à Presidência, como o nosso Luiz Iná-
cio, por várias vezes, conseguiu. Finalmente, depois 
de uns quatro embates, ele chega ao segundo turno 
em segundo lugar contra Giscard d’Estaing, grande 
Presidente da área de Charles de Gaulle. Um grande 
Presidente da grandiosa França, mãe da democracia, 
Giscard d’Estaing ganhou no primeiro turno. Aí, muitos 
partidos... No segundo turno, Mitterrand, esperto, per-
cebeu que o problema era o desemprego. Então, ele foi 
para os debates e fez uma matemática. Funcionário, 
como no Brasil, trabalhava oito horas, e ele disse que 
só iria trabalhar cinco. “Então, vou convocar para pre-
encherem as oito horas tantos mil”. E ganhou!

E Giscard d’Estaing, com a grandeza e não 
usando a máquina vergonhosamente, deu este ensi-
namento: o que é a democracia.

Perdeu, e ganhou a respeitabilidade da França 
e do mundo. E estou aqui a citá-lo. Às vezes a gente 
ganha, mas perde a dignidade, a moral, a vergonha. 
Esse negócio é relativo. Há alguns que ganham sem 
moral, sem dignidade. Ganham porque locupletaram-
se, ganham porque roubaram, ganham porque foram 
indecentes. Isso nem sempre. 

A imprensa foi a Giscard d’Estaing e perguntou o 
que ele ia fazer depois de passar a faixa a Mitterrand 
. Ele disse: vou ser vereador da minha cidade. Olha a 
grandeza: vereador ou senador municipal, senador ou 
vereador. Olha o entendimento: ser vereador da minha 
pequena cidade. Ele, ex-presidente da França. Hoje ele 
é conselheiro do Sarkozy. Mas foi. Sabem como são 
essas coisas na política.

Miterrand, duas vezes eleito, governou por qua-
torze anos. No fim de sua vida, moribundo, com cân-
cer, escreveu em seu último livro uma mensagem aos 
governantes. E ele estava tão deficiente que pediu a 
colaboração de um intelectual, prêmio Nobel de litera-
tura, seu amigo. O livro é uma parceria. Ele diz: Mensa-
gem ao governante: eu aconselharia aos governantes 
a fortalecer os contrapoderes, se voltasse a governar. 
Olha só, Mozarildo, fortalecer os contrapoderes. Quer 
dizer, o Presidente da República tem que fortalecer o 
Legislativo e o Judiciário. Assim entendeu Mitterrand, 
que deixou essa mensagem. Não é o que vimos aqui 
no Brasil. 

É o Presidente usurpando todos os Poderes. Ele 
quis voltar ao L’Etat c’est moi. Essas reformas que o Si-
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mon reduziu aí são claras. Nós sonhamos, nós lutamos. 
A reforma política está indecente. Há tantos partidos e 
na hora eles se vendem mesmo, de aluguel. Você vai 
se candidatar a prefeito, vem um dono do partido pe-
queno e diz: “olha, está aqui, eu tenho 30 candidatos 
a vereador, dê R$5 mil para cada um, 30, R$ 150 mil.” 
Não, eu não tenho. “Pois dê R$ 4, dê R$3.” E assim é 
no Brasil afora. O voto é tão errado, é tão indigno que 
Deputado Federal está aí.

Olha, no Piauí foi tanto dinheiro, tanto dinhei-
ro, tanto dinheiro! Nunca se roubou tanto. E a maior 
vergonha, isso é indescritível. Todo mundo sabe. Por 
isso o Paulo Coelho é muito lido. Pedro Simon, você 
já leu Paulo Coelho? No livro Alquimia, ele diz assim: 
o dinheiro é mágico. 

Olha que tem político no Piauí... todo mundo sabe 
o que é política interiorana. É igual no Rio Grande do 
Sul, é igual no Piauí, é igual lá em Roraima. Há aque-
les lados que não se juntam. Deus nunca conseguiu 
unir dois lados. 

Lá no Piauí tem uma cidade grande, Piripiri, e 
dois médicos, há 31 anos, ninguém uniu, nunca Deus 
uniu, o dinheiro uniu, votaram no mesmo. Tem cidade de 
quatro lados que se uniu e votou no mesmo: o dinheiro. 
Mas está até na Bíblia. Não sei se você leu na Bíblia, 
Mozarildo: a festa diverte, o vinho alegra e o dinheiro 
faz tudo. E aí eu vi que fez mesmo. Essa eleição foi a 
maior corrupção da história do Brasil e do mundo. 

O Getúlio assumiu a ditadura, porque ele disse 
que teve corrupção. Ele disse que Washington Luiz 
queria tomar o governo para o paulista Júlio Prestes. 

Ô Pedro Simon, você se lembra de que o Getúlio, 
cabrinha macho que saiu lá do Rio Grande do Sul, disse 
que houve corrupção, que o Washington Luiz tomou a 
eleição para Júlio Prestes. E eu quero dizer que nunca 
antes houve tanta como agora. Nunca antes! Nunca 
antes! E o Getúlio saiu de lá e tomou, porque achava 
que a eleição roubaram dele. Agora, roubaram de muita 
gente. Mas são coisas, e temos que ser otimistas. 

Sobre a reforma política, a coisa mais correta é 
o voto distrital.

Ô Mozarildo, votar significa escolher o melhor, e 
você só escolhe o melhor conhecendo todos. Vou dar 
um exemplo: Piauí, duzentas. É o voto digital. Votar é 
escolher o melhor. É tudo aí. E a corrupção nunca an-
tes foi tanta. Aquela do Getúlio, de 30, foi pinto. Isso aí 
é um descalabro. E não me venham com bom de voto 
não, porque vai chegar um Senador que se candida-
tou a Prefeito de Teresina e teve 4 mil votos, comprou 
todos os votos do Piauí agora. Ora, se ele fosse bom 
de voto, ele tinha tido, pelo menos, 10 mil votos em 
Teresina, a capital, que tem 500 mil votos. 

Então, é dinheiro mesmo. Está na Bíblia. Você leu 
a Bíblia? A Bíblia diz assim: as festas, as festividades, 
o vinho alegram e o dinheiro faz tudo. O dinheiro fez 
tudo mesmo. Foi muita corrupção, Presidente. A do 
Getúlio foi pinto. 

Na reforma, o voto distrital seria a coisa mais 
correta. Você vota errado, o Pedro Simon não conhece 
todos os Deputados Federais. Para votar certo, você 
tem que conhecer. Então, o voto distrital, o que é? Por 
que não muda? Porque é a Casa dos 300 picaretas, 
batizada por Luiz Inácio, não é por mim, não. Eles usam 
esse sistema mesmo de comprar.

Lá no Piauí, tem candidato que tira dinheiro. Sabe 
qual é um malandro lá, o rei da malandragem? É um 
tal de carnaval fora de época. Esses baianos têm trio 
elétrico, e em toda cidade do Nordeste, todo dia, tem 
festa, carnaval. O pilantra arruma dinheiro aqui, con-
segue fácil. Dinheiro para picaretagem é a coisa mais 
fácil. Para coisa de vergonha, é difícil. Então, dá para 
o prefeito: 400 mil. Muito bem. O povo se alegra. Está 
na Bíblia: a festa diverte. Aí, arruma um empresário 
e vende os tais dos abadás. Ele nem é popular, mas 
ganha. Ganha o dinheiro. Arrumou o dinheiro público, 
fez o carnaval fora de época, deu para o prefeitinho – 
viu, Mozarildo? – e o prefeitinho é aliado e ele bota o 
empresário para vender aqueles abadás para dançar. 
Aí é o carnaval, Sodoma e Gomorra perdem para este 
Brasil da mentira.

Então, com o voto distrital é que se conhece. Você 
vota no melhor, é claro. Mas por que os 300 picaretas 
que mandam aqui continuam? Porque eles usam esse 
sistema de comprar. Eles pegam, são eleitos Depu-
tados Federais, enganam dez cidades, e não fazem 
nada; eles fazem é essa pilantragem dos carnavais 
fora de época.

Na outra eleição, pega outras dez que não co-
nhece, mais longe, distante. Existem Estados com 800 
cidades, não é? Então, fica só nessa malandragem. O 
voto distrital acaba com isso, porque você conhece.

Por exemplo, o Piauí tem três milhões de habi-
tantes, dez distritos; para cada um, são 300 mil. Agora, 
vem um pilantra desses, rico, ladrão, corrupto, apadri-
nhado do Alexandre Padilha, com dinheiro, compra 
mesmo o Estado todo. Não tem isso.

Daí o Luiz Inácio ter passado aqui. Foi brilhante 
a sua passagem como Deputado Federal. Ele olhou 
assim e disse: aqui tem 300 picaretas. Não foi o Luiz 
Inácio que disse? Foi lá, na Câmara Federal, ele, De-
putado Federal. Eu acho que tem aumentado. Você 
entendeu o negócio?

Mas vamos aqui à nossa frustração, à vergonha, 
Pedro Simon. E você está com a idade quase do Rui 
Barbosa. Você tem muito a ver. Você simboliza o Cíce-
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ro, que dizia: “As vergonhas...” Você hoje vai se frustrar. 
Pode até passar mal. Eu não quero. Mas vou lhe dizer: 
a maior vergonha... E é o tripé. O Mitterrand – aprenda 
– disse: “...fortalecer os contrapoderes”.

Piso salarial da professora, R$900,00. Olha, fazer 
uma lei – eu sou médico, fiz muito parto – é muito mais 
difícil do que fazer parto. Hein, Mozarildo, você fazia 
parto? A gente mete um fórceps e, quando não dá, faz 
a cesariana e acaba nascendo o menino.

Fazer lei é complicado. Vai à comissão, puxa para 
cá. Não é Simon, você já fez alguma? Vai para aqui, 
volta acolá; passa aqui, não passa acolá. Mas passou 
uma. E cumprimento o Presidente Luiz Inácio: ele san-
cionou. Quer dizer, a lei pariu, com todo o vigor, com 
todas as contrações uterinas do povo. Novecentos e 
sessenta reais é o que uma professora pode ganhar, 
o mínimo.

Pedro Simon, o Governo somos nós. Eu não sei 
qual é o pior, não. A justiça é ruim. A indústria que mais 
prospera, neste País, é o negócio de venda de liminar. 
Toda semana estão cassando um prefeito para entrar 
o vice. O vice gasta o dinheiro, aí volta o outro. É um 
negócio. Toda semana! É muito. A análise que você 
diz deveria ser no partido. E aí pega, bota o prefeito, 
tira, o vice entra e paga o advogado. E só quem está 
ganhando dinheiro é essa gente.

O Brasil cresceu muito. Essa indústria da liminar 
é... E aí, veja, faça o inventário. Você é político. Você 
tem essa... Nunca se cassou, não tem nada. Eu fui 
prefeitinho. Eles são altruístas. Você foi prefeito? Não 
é assim, não. É malandragem. O que eles querem está 
tudo empenhado. Eu conheço. Aí, o pobre Presidente 
da Câmara já tem de pagar advogado. Só vive pagan-
do. Um tira e outro bota, o outro dá mais, e está um 
festival. Nunca teve nada.

Mas eu vou dizer só uma coisa: é ruim a justiça. 
Não é aquela... A justiça é divina, Pedro Simon – olha 
para cá. Deus não chamou o seu líder e entregou as 
tábuas da lei? O filho dele não bradou: bem aventura-
dos os que têm fome e sede de Justiça?

É, mas o filho de Deus disse: Bem-aventurados 
os que têm fome e sede de justiça, que serão sacia-
dos. Bem-aventurados os perseguidos da justiça, que 
terão o reino do céu. Porque ele sabe, ele entende. E 
Ele sabia, não é?

E a lei das professoras? É a única profissão que 
o mundo chama de mestre, igual a Cristo. Lei bem 
feita. Nós, Cristovam Buarque, o exemplo de João 
Calmon, de Pedro Calmon, de Darci Ribeiro... A lei: 
piso de R$960,00. O Luiz Inácio assinou. Grande feito, 
grande coragem, merece os aplausos. Ninguém enten-
de mais de professora como eu. Eu durmo toda noite 
com uma, a Adalgisa é professorinha. São R$960,00. 

Assinada a lei. A lei nasceu, respirou, como um parto 
bem feito, andou. Cristovam Buarque, entusiasmado, 
chegou a dizer: Olha, deve-se trocar na bandeira o “Or-
dem e Progresso” por “Educação e Progresso”. Você 
se lembra, não é?

Olha, a Justiça vendeu uma liminar a um... Os 
prefeitos não queriam pagar, governador... E tem pro-
fessores no Brasil ganhando R$400,00, ganhando 
R$500,00. Isso é uma vergonha! O Boris Casoy não 
tem mais condições de dizer isso, mas eu tenho. No-
vecentos reais, para uma professora!? Tem professo-
ra ganhando R$ 400,00, R$500,00, R$300,00. E foi a 
Justiça... E aí, que educação nós podemos ter aqui? 
Tenha tento, professora ganhando isso!

Pedro Simon, ontem eu vi em um jornal de São 
Paulo, elogiando o Senador Alfredo Cotait. Estimulando 
com prêmios, incentivei a educação. E a manchete era: 
Argentina 5x0 Brasil. A Argentina tem cinco Prêmios 
Nobel e nós não temos nenhum. Você sabe que o Chi-
le tem Gabriela Mistral, Pablo Neruda. Você sabe que 
lá, bem ali na Colômbia, tem Gabriel Garcia Márquez: 
Cem anos de Solidão, Viver para Contar, Memória de 
Minhas Putas Tristes, e aí vai. Bem aí no Peru, Mário 
Vargas Llosa, todo mundo. E o Brasil perde de 5X0, a 
Argentina nos ganha.

Então, ele criou o Prêmio César Lattes, para 
estimular, e o Prêmio Santos Dumont. Foi elogiado, o 
Alfredo Cotait. Essa é a realidade.

Mas, como nós vamos ganhar prêmio em mé-
rito pagando isso a uma professora, tirando o direito 
dela? Pedro Simon, eu fui à Alemanha, quando eu 
era prefeitinho, e observei que chamavam o homem 
mais rico, diretor da Merck Sharp&Dohme, em todo lu-
gar, de Professor Basedow. Era “Professor Basedow”, 
“Professor Basedow”. E eu, prefeitinho, disse: vem cá, 
você não é o diretor da Merck? E ele: – É eu sou. Mas 
você só fala em professor! O trânsito estava fechado: 
“Professor Basedow”. O melhor restaurante: “Professor 
Basedow”. Teatro... Rapaz...

É porque aqui o título mais honroso é de profes-
sor, não é o dinheiro que eu tenho – disse o diretor 
da Merck. Eu antes fui professor em Heidelberg. Para 
poder usar o título de professor, tenho que dar uma 
aula, por semana, de Química. Foram dez anos, e 
esse é o título.

Ô, Pedro Simon, você está com vergonha dessa 
democracia, do tripé. A Justiça tirou a dignidade das 
professoras.

Agora pergunto: Quanto ganha um homem desse 
da Justiça? Quanto ganha um Ministro do Supremo, 
quanto ganha um juiz? Deus não fez esses homens 
com cem, oitenta estômagos e a professorinha com 
uma banda de estômago. Não tem. Só tem apêndice 
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a professorinha, porque não dá com isso. E você não 
vai a lugar nenhum.

E vamos adiante.
Pedro Simon, isso é ridículo. Pedro Simon, eu 

tombei aqui como Joaquim Nabuco, como Gilberto 
Freyre, como o Brossard: com vergonha e dignidade. 
Eu represento o país da vergonha. Eu conheço esses 
malandros todos. Se eu quisesse ser rico, eu teria me 
corrompido aqui.

Olha, Pedro, atentai bem! Essa violência, isso 
é ridículo, não houve nada, estão enganando, estão 
mentindo para o povo. Eu sou Oficial da Reserva, Pe-
dro Simon. Não sei se você é. Eu sei que o Luiz Inácio 
não é, eu sei que a Dilma é mulher, é gente boa e tal. 
Eu tenho noção. Aquilo ali não houve nada. O Morro 
do Alemão é o terraço da Aeronáutica, do Galeão. Eu 
sou garoto da Praça Mauá, Pedro Simon.

Estudei lá, eu me formei lá, votei. O Rio nunca 
teve isso. O Getúlio saía a pé do Catete e ia ao cine-
ma. Ele morreu em 1954. Getúlio, outro dia! Eu anda-
va lá, namorava lá na Confeitaria Colombo, de noite, 
no Ouvidor, na Confeitaria Colombo, na Cinelândia. 
Sou novo. E isso é violência? É herança maldita que 
a Dilma ganha. Aquilo ali é ridículo. Eu sou Oficial da 
Reserva, Lula não foi. Ali é o terraço da Aeronáutica. 
O Galeão era o aeroporto deles. Aí o Santos Dummont 
ficou pequeno, nacional e internacional. Mas é o terra-
ço. E eles já sabiam isso. Anos e anos que ali a gente 
passava. Ali, no Alemão. É da Marinha, ali, do lado do 
Santos Dumont. O Exército...

Então, a Pátria brasileira com as forças auxiliares, 
Polícia Federal, com o charme do Governador, tomar 
um morro e bradar que resolveu a violência!? A vio-
lência está aqui, está na falta de vergonha do nosso 
Governo. O nosso Governo não é o Presidente Iná-
cio. Somos nós, o Poder Judiciário, é o tripé. A PEC! 
Quando que se vai resolver violência neste País com 
um soldadinho do Pará – ouvi o Mário Couto dizer que 
ganha R$ 1.100,00! No Piauí, isso; nos outros isso. 
Ô Pedro Simon, isso não existe. E resolveu o morro! 
Quantos morros tem o Rio de Janeiro?

Ó o tamanho deste País! A minha cidade, pacata, 
cristã, eu não a conheço mais. Quando eu chego lá: 
“Qual é a casa mesmo?”. Não é não, é um muro alto 
com fio elétrico e, se é pobre, é um muro alto com caco 
de vidro. Esse é o País de Luiz Inácio, não é o País 
em que eu cresci e ouvi Bilac dizer: “Criança, não ve-
rás nenhum país como este”, e hoje eu digo: “Criança, 
nunca se mentiu tanto neste País”. R$1.100,00.

Nós aprendemos, eu presidi esta Casa. Numa noi-
te – e V. Exª participou –, aproveitei a ausência do Pre-
sidente Sarney, e pedi à Cláudia, e vi esse negócio do 
soldado. Vi um projeto de lei do Renan, um homem in-

teligente, que aumentava esse salário para R$3.500,00. 
Eu o botei aqui, combinado, com a aquiescência de 
vocês – sou pequeno –, e todos queriam. Numa noite, 
fizemos cinco votações para a PEC do Renan. O Re-
nan é do Governo, Líder do PMDB, então tinha tudo, 
R$3.500,00 pedia para o militar. E eu, na experiência, 
nós temos que ser como Rui Barbosa. Ele viveu em 
outra época, ele não era mais do que a gente, não. Você 
entendeu? Ele resolveu os problemas dele, eu saio aqui 
com grande dignidade. Pedro Simon, e aprovamos e 
mandamos para lá. Eu fui nesse Presidente, você foi, o 
Paim foi. Eu chegava para os soldadinhos – sou Oficial 
da Reserva –: “Olha, peguem essa do Renan que ele 
é do Governo. As coisas são assim mesmo. Olha que 
a página mais bonita foi o Rui Barbosa fazendo a Lei 
Áurea, mas, antes, teve a do Ventre Livre; antes, teve 
a do Sexagenário. Peguem esses R$3.500,00 que é 
muito bom para o Piauí, porque ele ganha R$1.100,00. 
É muito bom para o Pará, pegue a do Renan que o ho-
mem... Vamos, é a Lei Áurea, depois, sim, vamos dar 
o salto para a de Brasília, que é a ilha, não é, a ilha 
da riqueza, e, aí, prometeram as PECs. E aos solda-
dinhos, eu disse: “Pegue logo a do Renan, o homem 
é do Governo, o Presidente não vai vetar, o Renan é 
do PMDB. Não vamos dar 300 e tal”.

Tudo mentira. Agora, falo, aliás, esse Michel Te-
mer me deve muito, mas é muito, mas é muito, Pedro. 
Eu tenho coragem, conheço esses malandros todos, 
da Justiça também. Tem um da Justiça que devia ter 
vergonha, ele é molecote do PT, era chofer do Luiz Iná-
cio, se candidatou, e, hoje, arvora justiça. É, andava... 
Era motorista, se candidatou várias vezes e perdeu... 
Doente, sou médico, a psicologia, tu não larga o Fla-
mengo, tu vai largar o partido. É, isso não tem negócio, 
não. E está aí. E ele disse que ia botar para votar.

Então, aconselho ele, porque ele ia correr da 
corrida da Presidência, o Jobim ia ganhar dele. Fui a 
São Paulo – eu não resisto –, fui ao Rio, estava lá, por 
isso que o nosso Paulo Duque gosta de mim, ele até 
passou mal numa dessas disputas, não é, o grande 
Paulo Duque estava lá. Fui a Minas, ao Piauí, e quem 
acabou correndo foi o Jobim, ele ficou e ganhou e está 
aí, é um homem bom. Eu quero lembrara a ele que o 
Brasil tem uma tradição que não pode se acabar: de 
grandes Vice-Presidentes.

Está aí o Floriano Peixoto, era maior do que o 
Deodoro, seu Presidente. Está aí o Aureliano Chaves, 
está aí o Marco Maciel, está aí Itamar. É, tem uma his-
tória – você acabou de sentar. Está aí esse herói, José 
Alencar; Marco Maciel. Então, Michel, dê um presente 
de Natal à Dilma, ela não teve culpa dessa bandalheira 
não. Ela... no jogo, mais que corrupto, foi. Ela não teve 
culpa. Ela tem a dignidade da mulher, da mulher de 
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Pilatos, de Verônica, das três Marias. Mulher é melhor 
do que homem.

Mas Renan, bote para votar isso... A violência 
só acaba com isso. Ou a do Renan ou coisa... Mas V. 
Exª dê esse presente de Natal para à Presidenta da 
República, porque ela não vai acabar a violência com 
aquele charme do Cabral.

Pedro Simon, você assistiu o filme Elite 2? O se-
nhor assistiu o Elite 2, o filme? Pois é, aquela que é a 
verdade. Tu sabes por que é a verdade, Pedro? Eu fui 
na Feira do Paraguai comprar uns CDs, aí chegaram: 
“Você não quer não, 6 por R$5,00?” Aí ele: “Tem aqui, 
Luiz Inácio, a vida dele. Eu lhe vendo 10 por R$5,00”. 
Eu disse: “Eu não quero não”. Rapaz, o filme Elite 2 é 
fila, é todo mundo, porque é a verdade, você busca a 
verdade. “De verdade em verdade eu vos digo”, falava 
Cristo. “Eu sou a verdade, o caminho e a vida”. Nin-
guém quer, o de Lula está lá, encalhado. Estão ofe-
recendo a dúzia por R$2,00. Está ouvindo? Ninguém 
quer, porque é a mentira. Olha o filme Elite 2, que é a 
verdade, mas está aí.

Então, Michel Temer, olha aí, você prometeu, bote 
para votar. Dê um presente de Natal à Dilma. Então, 
esta, sim, vai pegar a herança maldita. Esta é a heran-
ça maldita: a violência. E não venham com conversa, 
não. Isso não era assim.

Sou garoto da Praça Mauá, do Rio de Janeiro. 
Garoto da Praça. Você sabe onde é? Na Praça Mauá, 
ficavam os marinheiros, um inferninho. O meu hospi-
tal ficava a cinco quadras. De dia, de noite, não tinha 
nada disso. Sou garoto...

Agora, essa propaganda de que o Brasil, as For-
ças Armadas de Duque de Caxias, de Eduardo Gomes, 
de Tamandaré tomam o morro, com a Polícia Federal, 
com a do Estado, com barricada... O morro! Quantos 
morros tem o Rio de Janeiro? Não resolveu nada. Isso 
está na mídia. A mídia é paga pelos banqueiros.

O Luiz Inácio ajudou os pobres? Ajudou! Não 
vou dizer... Foi o pai dessas bolsas. Ninguém é contra 
a caridade. O Apóstolo Paulo dizia: “Fé, esperança e 
caridade é amor”. Ele foi o pai, mas ele foi a mãe dos 
banqueiros, Senador Pedro Simon. A mãe dos ban-
queiros, a mãe dos banqueiros!

Você viu a Inglaterra, onde Rui Barbosa foi bus-
car o nosso modelo democrático, perseguido pelo 
Marechal de Ferro. Você se lembra? O Ministro que 
ajudou os bancos já caiu. O Barack Obama está tonto 
para ajudar. Eu vi na Espanha o Santander. Aqui os 
bancos se ajeitam e ficam ricos. A mãe! E é o banco 
que paga a mídia.

Tomou o morro. É a violência neste Brasil afora. 
Maconha, crack, as mortes. Veja aí, Pedro.

Então, ô Michel Temer, faça aprovar! Dê esse 
presente à Dilma. Ela não merece receber a herança 
maldita. O presente de Natal é essa violência e essa 
mentira. Não acabaram nada. Sou Oficial da Reserva. 
Ô, Pedro Simon, eu sou, eu sei. Eu fiz o CPOR. O Luiz 
Inácio não fez. A Dilma, mulher, talvez nem bandeirante 
tenha sido. Mas aquilo ali, antes não tomasse o mor-
ro. O Morro do Alemão é no terraço da Aeronáutica, o 
Brigadeiro Eduardo Gomes, todos olhando aquilo ali. 
Então, planejaram uma manobra perfeita. Se as Forças 
Armadas do nosso Brasil não tomasse um gol, resolveu 
a violência? O que você vê na televisão. Resolveu. O 
charminho. Vão assistir o filme Elite 2.

Então, Pedro Simon, V. Exª que é do PMDB, e 
quis eu dar a primeira contribuição. O Mercadante me 
perguntou; o PMDB não tinha votado no Lula, mas eu 
tinha votado, em 1994. Então, ele vem me perguntar. 
Rapaz, bote um que simboliza tudo, um Ministro, Pedro 
Simon. Só um. Agora... Não leram Rui Barbosa, que 
disse: “Não troco a trouxa das minhas convicções pelo 
ministério”. É tudo aí, qualquer carguinho...

Mas que aprove isso. Soldado não vai, não pode 
dar segurança. Cuba, Cuba, que ele visitou, tem o di-
nheiro dele. Adelmir Santana, que é viajado e sabe 
muito de dinheiro, ele entende de dinheiro, ele tem di-
nheiro, é empresário vitorioso. Lá tem o dinheiro dele, 
vou apelidar de cubano. Está certo que o governo lá 
paga água, luz, dá casa... Mas um médico ganha 500, 
600; o policial ganha de 800 a 900; como o policial aqui 
vai ganhar 1.100? A professora, R$500,00, R$600,00. 
Imoralidade da Justiça do nosso Brasil, porque a lei foi 
feita, foram eles que meteram essas liminares.

Então, Michel Temer, vamos dar à Presidente, a 
nossa primeira mulher que preside, um salário justo. 
Não vai acabar a violência, com aquela mídia ali, da 
demagogia... sorridente.... Eu conheço o Rio, sou ga-
roto da Praça Mauá, e não havia isso. Violência é coisa 
de Luiz Inácio. Não era assim o Rio, não é assim em 
Buenos Aires, não é assim em Montevidéu, nem vou 
falar no primeiro mundo aqui, Suécia, Suíça. Não é. 
Você sabe que se vive assim.

Outro, os pisos profissionais de saúde. Há uma lei 
que passou aqui, de que fui Relator. Ora bolas, como 
pode? O médico estuda mais. E falo isso com auto-
ridade, porque sou, há 44 anos, médico, tenho uma 
filha que está na Rio Grande do Sul, que já terminou 
Medicina, que já passou pelo Rio, que já está para o 
terceiro, lá na Santa Casa. Rapaz, esse pessoal estuda 
mais de dez anos. Rapaz, os empregos de médico são 
ridículos, não é, Mozarildo? São ridículos. Chamamos 
bico, como o Brasil está chamando os Senadores e 
Deputados, que fazem de bico o Parlasul: tiram umas 
diárias, vão lá, vão ao cassino, não fazem nada, não 
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evoluem nada, não olham para frente. Isso em Medi-
cina chamamos “tirar de bico”. Estou contra, não. São 
R$2 mil aqui, ali, é gasolina. Eu me lembro de que ti-
nha um na cidade vizinha; era para o prefeito me dar 
um salário mínimo – salário mínimo! –, e o governador, 
outro salário mínimo. O governador ainda pagava, mas 
o prefeito para pagar era difícil. Adalgisa gastava em 
fusca de lá mais do que eu ganhava para cobrar. Mas 
esta é a vida do médico: bico.

Então um salário de R$7.500,00 já passou aqui. 
Por que o juiz ganha mais? Não, o médico tem outro 
ganho. Os juízes estão tendo a mão cheia e estão 
vendendo liminar a três por quarto. Estão servindo a 
partidos, não estão servindo à Justiça.

Então, esse piso profissional médico que está aí, 
Pedro Simon, é justo, é um salário justo. Um médico 
ganha igual a um juiz. Por que, Pedro Simon, cai aqui? 
Ninguém ama mais o... Vou citar, porque um quadro 
vale por dez mil palavras. É injusto, indigno, imoral este 
País em que vivemos e pelo qual somos responsáveis. 
Vou dar um quadro, porque ele vale mais do que dez 
mil palavras.

A saúde só é boa para quem tem dinheiro e para 
quem tem plano de saúde. Pedro Simon, eu vou citar, 
está no céu o meu maior amigo, eu o adoro como você, 
mas é para a verdade: você sabe quanto foi a hospita-
lização – só o hospital – do nosso companheiro santo 
Romeu Tuma? Só o hospital, mais de R$2 milhões. E 
ainda falta. Há hospitais, no meu Piauí, no meu Brasil, 
que ganham R$40 mil por mês, R$50 mil. E o médico? 
Estou dizendo – Deus, eu quero... é o melhor homem 
que passou aqui, é santo, apenas com mais para dar 
–; é o que tenho dito aqui, e sou médico. Aliás, muito 
respeitado na classe.

Fui amigo de Christiaan Barnard, de Zerbini, de 
Jatene, do Mozarildo, de Mariano de Andrade e tenho 
uma filha. A saúde do Brasil só é boa para quem tem 
dinheiro e para quem tem plano de saúde. Uma interna-
ção hospitalar, em hospitais de cidades, não é menos 
de R$40 mil. Uma consulta do SUS, R$3,00. Quando 
eles dão no consultório, pagam luz, enfermeiro, fica 
R$1,50. O meu engraxate é R$5,00, e dou R$10,00 
em gratidão, para poder dizer isso. O SUS é como o 
Sol: era para ser igual para todos. O SUS não é o pro-
blema, é a solução. Mas há problemas nessa solução. 
E um deles são essas taxas baixas do médico. É boa, 
Pedro Simon, é boa para quem tem dinheiro e para 
quem tem plano de saúde.

Então, eu disse que um salário médico como esse, 
de bico... Pedro Simon, e a Emenda à Constituição nº 
29? V. Exª me conheceu aqui como Senador. Adelmir 
Santana, vim a este plenário e discursei – foi naque-
la tribuna – como Governador do Estado do Piauí. Já 

faz um bocado de tempo. São oito Senadores, não é, 
não sei que ano era. Estava começando essa emen-
da constitucional, e o Senado, então, convidou alguns 
Governadores, para opinarem. Foi bem ali.

Os Estados pagariam 12%; o Município, 15%. Esta 
foi a coisa mais correta que legisladores fizeram com 
a educação: os 25%. Ai do prefeitinho que não gastar 
25%. Vai para a cadeia, vai cassado, vai não sei o quê. 
O prefeitinho. Se é para a educação, a saúde também 
deveria vir, não é? Há uma lei. Ela queria 12%. Eu fui 
ali e disse: olha, é ótimo, é significado, apenas que 
isso seja gradativo. Eu, na época, gastava 7%, como 
Governador, e a maioria. Não vamos botar pá... Está-
se dando, aumenta-se; deu um prazo aí, chegar-se-á 
lá. Olha, fui duas vezes defender o Piauí. Já fui aqui 
Senador por oito anos. Cadê a Emenda nº 29, que dá 
dinheiro para a saúde? Essa malandragem é dema-
gogia. Fazer saúde... Aí fica-se discutindo se é do Rio, 
se é amigo do Governador. Qualquer um que entra se 
lasca, porque essa é a verdade. Só está bom e só vai 
ficar bom para quem tem dinheiro. Tecnicamente, os 
profissionais são bons. Eu sou um bom profissional 
médico. Mas os pobres, eu os conheço, as filas, as 
dores. Não se faz mais uma... Os grandes cirurgiões, 
Pedro Simon, estão largando a cirurgia de resolutivi-
dade, porque pagam tão mal. Aí eles estão entrando 
nesse negócio de médico de família, mais um bico. Em 
um Estado, em outro, estão ali, e se soma.

Então, a tabela do SUS é ridícula. É o problema 
da solução que seria o SUS, não é, Mozarildo? Estou 
falando do presente. E essa Emenda Constitucional, 
a PEC nº 29? Porque perde a maioria dos partidos, 
dos Prefeitos, não passa. E confesso: eu não pagava 
12%, não. Mas pode-se ver nos Anais que fui um dos 
convidados, talvez por ser Governador e médico, e 
usei aquela tribuna. E disse: gradativo. Mas faz muito 
tempo, e está do mesmo jeito.

Pedro Simon, V. Exª lutou muito. Eu vi V. Exª vir 
aqui, entrar à noite com os velhinhos aposentados. Nós 
fizemos também. E quase nasceu a lei, quase nasceu, 
mas faltou oxigênio, e houve o aborto no final, no nascer, 
uma contração uterina. Passou aqui, passou na Câma-
ra; votaram. Os velhinhos choravam e gritavam. Pedro 
Simon um dia trouxe a esposa dele e ficou namorando 
à noite toda ali. E lá, discursava aqui, em vigília. Os 
velhinhos. Uma vez, eu estava presidindo, fui arrumar 
comida. Eu dizia: “Senador Paim, os velhinhos estão 
morrendo; bota aí, menino, bota a lanchonete para os 
velhinhos.” E os velhinhos? Enganamos os velhinhos. 
Essa é uma imoralidade, uma indignidade que não tem 
lugar. E o Paim nos liderou.

Fator previdenciário não existe no mundo. Ele tira 
40% da aposentadoria de um velhinho. Pedro Simon, 
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isso é malandragem. Isso é uma vergonha. Esse é o 
Governo do Brasil que se esconde. Pedro Simon, é 
contrato, planejou-se, por isso a sociedade está assim. 
Pedro Simon, planejou-se, trabalhou-se, pagou-se, fez-
se um contrato. Trabalhou-se. Olha que a gente começa 
a trabalhar no Brasil, por lei, com 16 anos. Aposenta-
doria é aos 70 anos. Dá 54 anos, às vezes, de trabalho. 
Cinquenta, quarenta, trinta anos e se aposenta. Você 
sonhou, tirou o seu dinheiro. Quem paga a aposen-
tadoria não é o Luiz Inácio, não é o Presidente, não 
é o Mão Santa, não é o Pedro Simon; cada um paga 
a sua. São mentirosos. Eles mentem, eles enganam, 
eles são descarados. O Presidente Luiz Inácio não 
paga, o Ministro não paga, eu não pago. Quando você 
trabalha, você é descontado e aquilo é calculado, não 
é? Assim se paga a sua aposentadoria. E feito esse 
contrato, tiram 40%. Está velhinho, morrendo... Olha 
como está! E pior: enganaram os velhos, Pedro Simon. 
Quando falavam naquele empréstimo consignado, eu 
dizia: isso não vai dar certo. Abraham Lincoln disse: 
“Não baseie sua prosperidade em dinheiro empresta-
do”. Enganaram os velhos, Pedro Simon.

Pedro Simon, ou o velho tem catarata, ou é mío-
pe, ou está cego mesmo... E fizeram um contrato com 
as letrinhas bem pequenininhas. E os velhos todos ti-
rando dinheiro... Os bancos não perdiam porque tiram 
na boca do caixa. É o melhor negócio para os bancos, 
viu, Adelmir? Tira na boca, antes de ele receber. É por 
isso que os bancos estão ricos. E aí botaram em letras 
bem miudinhas. Eu fui ler. Ninguém lê. Ela é tão miú-
da, e o velho ou tem catarata, ou está cego, ou está 
míope, ou doente mesmo, e tudo tirando. E tiram mais 
40% dos velhinhos.

Então está aí: um País que não respeita os seus 
velhos está fadado a isso.

Barack Obama nos ensinou. Barack Obama diz: 
eu não sou maconheiro pelos meus avós. Foi educado 
pelos avós, não é? Então, o velho é o avô, o velho é o 
telhado da família, e a família se desgraçou no Brasil 
pelo desrespeito, porque o velho se comprometeu a 
pagar a faculdade do neto, a facilitar um livro, uma casa, 
a melhorar... Aí o neto chega: vovô mentiroso, vovô... E 
não sabe que o avô dele, digno, honrado, trabalhador, 
foi roubado pelo Governo que está aí com o fator pre-
videnciário. Esta é a verdade. Então é isso...

Pedro Simon, estas são as nossas lembranças e 
entrego aqui ao Mozarildo Cavalcanti... Pedro, Pedro, 
atentai bem, Pedro! Rapaz, o Mozarildo e o Pedro... Eu 
vou deixar na sua mão para V. Exª se lembrar e para 
que este Senado continue na grandeza, simbolizado 
pela grandeza de Rui Barbosa, que ensinou que quem 
não luta pelos seus direitos não merece tê-los.

Então, o povo do Brasil merece os direitos e me-
rece o Senado da República zelando por essa demo-
cracia com justiça.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Cumprimento o Senador Mão Santa pelo bri-
lhante pronunciamento.

Agora, vou conceder a palavra ao Senador Adel-
mir Santana, do Democratas do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Antes de o Senador Adelmir fazer a sua fala, 
eu quero comunicar ao Plenário que a Presidência 
recebeu a Mensagem nº 312, de 2010 (nº 677/2010, 
na origem), do Presidente da República, submetendo 
à apreciação do Senado a indicação do Sr. Alexandre 
Antonio Tombini para exercer o cargo de Presidente 
do Banco Central do Brasil.

É a seguinte a mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Mensagem lida vai à Comissão de Assun-
tos Econômicos.

Com a palavra V. Exª, Senador Adelmir Santa-
na.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. 
Senadores, em especial Senador Mão Santa, Sena-
dor Pedro Simon, o Brasil assistiu, nos últimos dias, a 
ações policiais e militares inéditas, pois o combate ao 
narcotráfico no Rio de Janeiro assim o exigiu. Muitos 
Senadores já trataram desta questão nesta tribuna an-
tes de mim e já, hoje mesmo, ventilaram todos esses 
problemas a que o Brasil assiste.

Os governos estadual e federal atuaram em con-
junto para desalojar quadrilhas que ocupavam áreas 
da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão, redutos 
do crime organizado. Aliás, assunto que também o 
Senador Mão Santa ventilou no seu pronunciamento 
nesta manhã.

Assistimos perplexos à quantidade de drogas 
apreendida e também de armamentos pesados que 
foram recolhidos durante essas operações.

O Estado, ao retomar os territórios antes domi-
nados pelos traficantes, traz esperanças de paz e vida 
melhor para um contingente de mais de 400 mil habi-
tantes, moradores daquelas comunidades.

Uma análise histórica dessa situação revela a 
precariedade da ação do Poder Público, incapaz de 
ocupar espaços e servir à população, oferecendo o 
que ela tem direito: serviços públicos variados, aten-
ção e segurança.

Seguramente, os compromissos internacionais 
que o Brasil assumiu e a importância da cidade do Rio 
de Janeiro para a imagem nacional contribuíram para 
priorizar o combate efetivo ao crime naquela cidade.

A imprensa, Sr. Presidente Mão Santa, fez e faz 
uma magnífica cobertura sobre diversos aspectos 
daquele momento tenso, no qual a população mais 
carente sentiu-se, mais uma vez, em difíceis condi-
ções, mas esperançosa de que a situação mudaria 
para melhor. E vimos muitos populares aplaudindo a 
ação policial. 

Mas são dignas de nota também, Sr. Presidente, 
as denúncias de moradores que se sentiram aviltados, 
agredidos e até lesados, conforme algumas denúncias, 
com a ação ilegítima de alguns policiais, fato constran-
gedor e que merece a apuração e punição exemplar, 
se constatada a culpa. 

Analiso essa situação com foco e abrangência. 
Explico: foram reconquistados territórios até então sob 
domínio dos traficantes, que, pela ausência efetiva do 

Poder Público, agiam como se fossem uma espécie de 
estado paralelo para o estado informal, com controles 
variados sobre a população local.

Muito bem. Chega o Estado legítimo, com as suas 
UPPs fortalecidas pelas demais áreas do Governo. 
Mas pergunto: lá ficarão? O Estado se fará presente 
permanentemente? Digo isto, Sr. Presidente, porque 
vimos surgirem, exatamente no Rio de Janeiro, as mi-
lícias, um poder paraestatal muito mais nocivo e mais 
formalizado do que o tráfico tradicional, por suas co-
nexões com o Poder Público e interesses econômicos. 
Sr. Presidente, a ação das milícias é muito mais nociva 
e perigosa do que a do traficante comum.

Alerto o Governo Federal e o do Rio de Janeiro 
para que não permitam que sejam substituídos esses 
traficantes comuns, nessas sofridas regiões do Rio 
de Janeiro, pelas milícias organizadas. Seguramente, 
as autoridades federais estão atentas para esse ris-
co e atuarão com diligência e inteligência estratégica, 
mas o risco é, de fato, significativo, pois isso, esse tipo 
de organização criminosa pode-se esparramar rapi-
damente para outras unidades da Federação. Daí a 
preocupação de um Senador do Distrito Federal e, eu 
diria, também de um Senador da região amazônica, o 
Senador Mozarildo Cavalcanti, que hoje também – eu 
o ouvia atentamente pelo rádio – tecia considerações 
sobre essa matéria e sobre as nossas fronteiras.

Outro fato me chama atenção, Sr. Presidente. 
Evidentemente, o combate do tráfico precisa ser feito 
e está sendo feito, mas me parece que só numa dire-
ção, o da oferta das drogas. Busca-se o traficante, mas 
e o consumidor? O que é feito, objetivamente, para 
cercear o consumo? Só há oferta se houver deman-
da, ensina-nos a teoria econômica. É uma questão de 
mercado. Vimos uma quantidade imensa de drogas ser 
apreendida. Onde estão os consumidores dessas dro-
gas? Onde moram? Que lugares frequentam? Como 
compram? Que ambientes utilizam para consumir os 
mais variados tipos de drogas?

Analiso, Sr. Presidente, este problema de forma 
sistêmica.

Nas favelas, hoje chamadas comunidades, há um 
sistema que recruta crianças, adolescentes e jovens 
para atuarem como mão de obra do tráfico. São vicia-
dos em drogas, como crack, usam armas de domínio 
das forças de segurança, exercem poder sobre a po-
pulação e têm também uma vida fugaz. Mas o sistema 
não se incomoda com isso, pois não falta mão de obra 
jovem para ser utilizada de forma tão perversa.

Na outra ponta, adolescentes e jovens introduzi-
dos a consumirem drogas cada vez mais cedo e com 
mais facilidade entram no mundo dos adultos já vicia-
dos, dependentes. Para eles é normal o consumo de 
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drogas, faz parte do seu dia a dia, é como alimento 
para alguns, um drinque para outros.

Há também aqueles que consomem eventualmen-
te, por diversão, no final de semana, num happy hour e 
em outros momentos de lazer. Todos esses consumi-
dores contribuem para que o sistema se reproduza e 
para que o tráfico cresça. É um sistema que se retroa-
limenta de forma diferenciada, pois o Estado combate 
fazendo a guerra somente numa ponta, a do traficante, 
deixando descoberta a ponta do consumo.

Isso me intriga, Sr. Presidente, pois tenho con-
vicção de que, se houvesse um esforço interno na pre-
venção e repressão na ponta do consumo, o sistema 
se desarticularia a um custo bem menor em todas as 
dimensões, seja financeira, seja política, seja social.

É claro, Senador Mozarildo, que o combate ao 
traficante deve ser reforçado, mas a ação precisa ser 
integrada. Do contrário, somente teremos a reprodu-
ção da violência, e o consumo de drogas será cada 
vez maior.

Outro ponto de destaque, Sr. Presidente e nobres 
colegas, é a questão de fronteira, muito bem enfocada 
hoje aqui pelo Senador Mozarildo. É, sim, um problema 
de segurança institucional. O tráfico de drogas e de 
armas é um problema de segurança institucional, pois 
implica tragédia social sem precedentes no Brasil.

Às vezes, nos meus pensamentos, fico fazendo 
análises e vejo esses países que produzem a matéria-
prima, a folha de coca. São países de pouco desen-
volvimento. Eles não têm uma indústria química, não 
produzem elementos químicos para transformação 
daquelas folhas em pasta, em pó. Então, é também 
preciso que haja uma fiscalização. E, naturalmente, o 
país dessa região que tem uma indústria química de-
senvolvida é exatamente o Brasil. Temos que fiscalizar 
as fronteiras, tanto do ponto de vista da saída como 
do ponto de vista da entrada. Não se produz pasta, 
não se produz pó sem a presença de componentes 
químicos, e aqueles países não têm uma indústria 
desenvolvida nessa área.

Temos, Sr. Presidente, segundo algumas esti-
mativas, em torno de um milhão de usuários de crack, 
e, segundo avaliações médicas – e aqui estou diante 
de Senadores médicos –, essa droga costuma matar 
30% dos usuários.

Concedo um aparte ao meu nobre colega Sena-
dor Mozarildo.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Adelmir, desde quando se iniciou essa operação 
no Rio de Janeiro, vários Senadores, inúmeros mesmo, 
têm abordado este tema. Inicialmente, muito louvor, 
muita louvação, vamos dizer assim, à operação em si, 
porque realmente merece louvor. Claro. Abordou-se, 

então, a necessidade, colocando numa tentativa de or-
dem, de atacar agora o mal, porque o mal está profun-
damente forte em todos os sentidos: financeiramente, 
em termos de armamento, em termos de localização. 
Acho que este é um exemplo único no País até agora 
de ação conjunta das forças estaduais de segurança, a 
Polícia Civil, a Polícia Militar, com as Forças Armadas, 
Policia Federal, Policia Rodoviária Federal e a Força 
Nacional de Segurança. Isso demonstra que, quando 
há efetivamente o desejo e a boa vontade de interagi-
rem, o resultado é positivo. Isso é fora de dúvida. Não 
só havia necessidade de ter sido feita essa operação, 
de continuar no morro do Alemão, nos outros morros 
do Rio, mas, como alertou V. Exª, há também necessi-
dade de ficarmos de olho, pois isso, infelizmente, não 
é um privilégio, negativo aliás, só do Rio de Janeiro. 
Existe em todos os Estados, inclusive no meu. O meu 
é um Estado de fronteira, fronteira com a Venezuela, 
que, por sua vez, é colada na Colômbia, fronteira com 
a Guiana. Então, até já foi indicado como uma espécie 
de corredor de exportação das drogas. Então, há que 
se olhar o Brasil como um todo. Ora, mas só combater 
lá o mal é a mesma coisa que querer estancar uma he-
morragia comprimindo só o vaso. Deve-se ir, portanto, 
à origem. E a origem dessas drogas e dessas armas 
é onde? Elas vêm por onde, pelo menos? Pelas nos-
sas fronteiras. As nossas fronteiras... Recentemente, 
houve uma reportagem sobre o Paraguai, mas não é 
só o Paraguai, não; todos os países limítrofes, lamen-
tavelmente, ou produzem ou servem de corredor para 
entrada. O Brasil, eu disse aqui, são 15 mil quilômetros 
de faixa de fronteira. 

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – 
Seca. 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Seca, 
desguarnecida de qualquer proteção, porque é míni-
ma a presença de forças federais, seja Polícia Fede-
ral, seja Forças Armadas, em toda a extensão dessa 
fronteira. Então, se não nós fizermos uma mudança... 
Aí, hoje, eu abordei no meu pronunciamento que não 
podemos só ficar reprimindo do lado de cá e o país 
do lado de lá sem tomar nenhuma medida. Quer di-
zer, deve haver um acordo diplomático do Brasil com 
esses países para combater lá questão da produção 
e questão da entrada das armas etc. Agora, o Sena-
dor Valadares abordou um tema que tem relação com 
o comércio: na verdade, esses traficantes vendem e 
só vendem porque eles têm como lavar o dinheiro, 
porque, como é uma atividade ilícita, em que não dão 
nota fiscal nem nada, eles pegam esse dinheiro e, de 
alguma forma, em outras atividades, fazem com que 
esse dinheiro fique legal. Mas hoje vocês abordam um 
tema que ninguém abordou, que é, realmente, a parte 
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do consumidor. Ninguém fabrica alguma coisa se não 
tiver consumidor.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Se 
não tiver mercado. 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – En-
tão, é verdade que, se nós não formos para o lado do 
consumidor, como é que vamos? Aí nós temos que ver 
primeiro a educação, como V. Exª começou bem a dizer 
aí. Tem de haver uma campanha intensa de educação. 
E aí, quando se fala em droga, não é só o crack, não, 
que é o pior que tem, mas é também a bebida alcoó-
lica, o cigarro, tudo. E a propaganda, por exemplo, de 
bebida alcoólica e de cigarro no Brasil é uma propa-
ganda que atinge exatamente o adolescente, porque 
vincula sempre à propaganda a exibição de força, de 
poder e de mulheres bonitas. Agora, por tabela, isso 
termina induzindo a outras drogas. Porque, muitas ve-
zes, o álcool é a porta de entrada para outras drogas. 
E aí educar, tratar também as pessoas que já estão 
dependentes e, obviamente, fazer a repressão. Quem é 
consumidor também tem de ter medo de ir atrás e com-
prar a droga. Então, se pegarmos esses três pontos – a 
entrada, a repressão ao traficante – nesses aspectos 
todos que citei, e mais a atenção ao consumidor, nós, 
realmente, poderemos sonhar em extirpar esse mal 
daqui a um tempo. Mas, se não começarmos agora, 
vai ficar mais três décadas como aquelas regiões do 
Rio dominadas pelo narcotráfico. Muito obrigado e fico 
muito feliz com o enfoque que V. Exª dá ao consumo, 
porque, como médico, preocupa-me exatamente o ser 
humano dependente de qualquer que seja a droga. E 
aí estamos vendo nessa novela Passione um jovem 
que ficou completamente liquidado pelo uso do crack. 
Então, é importante que a gente chame a atenção da 
Nação e que tenhamos vários pronunciamentos como 
o seu aqui no Senado. 

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Sena-
dor Mozarildo, agradeço o aparte de V. Exª. Recordo-
me que já abordamos isso aqui em outra oportunida-
de, a questão, inclusive, das clínicas do Poder Público. 
Elas são praticamente inexistentes para o volume de 
pacientes que necessariamente precisariam da assis-
tência do Estado brasileiro. Há pouco tempo, recebi 
um telefonema, em meu gabinete, de uma senhora, 
uma mãe, do interior do Maranhão. Ela não me pedia 
ajuda para internar o filho, mas perguntava-me o que 
fazer, onde buscar, por não achar e não saber onde 
encontrar uma clínica especializada no processo de 
recuperação. A oferta é muito pequena para a recupe-
ração dos consumidores. Então, o Estado precisa se 
aparelhar também neste aspecto, porque, na medida 
em que dermos essa assistência, deixarmos, ou me-
lhor, diminuirmos a existência desses consumidores, 

vamos quebrar uma perna daquele mercado, porque, 
por falta de consumidores, certamente não haverá 
produção. 

Sr. Presidente, eu dizia que, segundo algumas 
estimativas, temos em torno de um milhão de usuá-
rios de crack. Segundo avaliações médicas esta droga 
costuma matar 30% dos usuários. 

Ora, se as estatísticas se confirmarem, o Brasil 
perderá até 300 mil jovens, que são os maiores con-
sumidores, em menos de uma década. Vejam bem: 
trezentos mil jovens em menos de uma década! Este 
é, de fato, um problema estratégico e está vinculado 
à questão de fronteira. De sorte que defendo o uso 
intensivo das Forças Armadas para combater esse 
tipo de crime.

É claro que avanços nessa direção já foram re-
alizados, mas é preciso avançar ainda mais, aprofun-
dando a ação integrada, como bem disse o Senador 
Mozarildo, para produzir resultados efetivos num prazo 
mais curto. 

Internamente, Sr. Presidente, chamo a atenção 
para os problemas graves que decorrem, pela sua 
reincidência, de questões vinculadas ao ordenamento 
institucional, onde atribuições de governos e Municípios 
e do Governo Federal precisam ser revistas.

Sabemos que o combate ao crime não o elimina 
completamente; ele apenas migra geograficamente e 
muda de modalidade, adaptando-se às circunstâncias. 
Quando se combate, por exemplo, assaltos a bancos, 
quando se combateu efetivamente, cresceu o núme-
ro de seqüestros. Esta é uma clara migração de tipos 
de crime. 

É muito difícil o Estado conseguir enfrentar e 
vencer a ação criminosa de forma abrangente e inte-
grada, pois essa não obedece jurisdições e nem tem 
as limitações que o Governo enfrenta.

A questão de jurisdições e de atribuições dos 
Governos Estaduais e Municipais precisa ser resolvi-
da como se os Prefeitos e Governadores fossem res-
ponsáveis pela região, como um todo, e não agissem 
apenas paroquialmente.

Apresentei aqui, Sr. Presidente, uma PEC que 
recebeu o número 27, em 2008, para modificar – na-
turalmente a PEC já diz isso – a Constituição, para 
facilitar a criação de regiões metropolitanas na nossa 
região do Distrito Federal. 

Defendo que uma região metropolitana beneficia-
ria a todos, minimizando inúmeros problemas jurisdi-
cionais e administrativos, viabilizando uma estratégia 
de desenvolvimento regional integrado.

Sr. Presidente, o último censo realizado pelo IBGE 
trouxe informações muito importantes. O Distrito Fede-
ral, já as primeiras revelações, é o quarto Ente Federa-
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tivo em população, ficando atrás apenas das cidades 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

A pressão populacional exercida por regiões do 
Entorno sobre a Capital é enorme. Preocupa-me sobre-
maneira um dado noticiado esta semana – tão rica de 
acontecimentos de toda ordem – no Correio Braziliense, 
no domingo último, em seu Caderno de Economia, em 
que publicou relevante matéria, chamada “Entorno in-
fla desemprego”. Esta era a manchete, o chamamento 
da matéria. A matéria constata que, mesmo com todo 
o esforço feito para gerar postos de trabalho, Brasília 
ainda tem, pasmem, 185 mil pessoas procurando uma 
oportunidade de emprego.

É interessante notar que o precário desenvolvi-
mento econômico dos Municípios do Entorno têm im-
pacto negativo, não somente sobre sua população, mas 
transfere problemas em escala até exponencial para 
a cidade de Brasília, que recebe milhares de pessoas 
procurando emprego.

O custo de vida em Brasília é alto, e o foco está 
centrado no serviço público, que não conseguem ab-
sorver nem direta nem indiretamente essa mão de 
obra disponível, e geralmente desqualificada, o que 
não é culpa deles, é culpa do Estado brasileiro que 
tem uma dívida social imensa na área da educação, 
na área da formação profissional, e essa desqualifi-
cação aumenta a tensão social, que é latente aqui no 
Distrito Federal.

É preciso desenvolver economicamente a região 
do Entorno. Por isso apresentamos essa alteração cons-
titucional, objetivando criar uma região metropolitana 
para que nós todos, os Estados vizinhos, busquemos o 
desenvolvimento desta região, Sr. Presidente e nobres 
colegas representantes destes Estados vizinhos.

Essa é uma preocupação estratégica. Daí a opor-
tunidade da PEC a que me referi anteriormente. 

A precariedade do poder público municipal acar-
reta inúmeros problemas sociais, mas, sobretudo, mui-
tas famílias oriundas daqueles Municípios ficam mais 
desprotegidas, pois não têm onde deixar os seus filhos 
naquelas regiões e vêm para cá à procura de trabalho, 
vão para fora dos seus próprios Municípios.

As crianças e os adolescentes ficam, muitas 
vezes, sem a necessária proteção familiar e pública, 
tornando-se vítimas potenciais de quadrilhas que se 
organizam e ocupam espaços nessas regiões e, na-
turalmente, serão também presas fáceis para futuras 
quadrilhas, que buscam os jovens para o tráfico de 
drogas, no Rio de Janeiro e em outras cidades brasilei-
ras. É um fenômeno similar, o que ocorre aqui, ao que 
ocorre no Rio de Janeiro, guardando-se, obviamente, 
as devidas proporções.

Mas me ocorre, Sr. Presidente, nobres colegas, 
que a região do Distrito Federal é, segundo o mapa 
da violência, num estudo feito pelo Ministério da Jus-
tiça que analisa a interiorização da violência no Brasil, 
uma das regiões mais violentas. Será, Sr. Presidente 
e nobres Senadores de Minas Gerais e de Goiás, que 
aqui não estão nesta manhã e que não virão para es-
sas regiões alguns dos traficantes foragidos do Rio 
de Janeiro?

É preciso lembrar também que o Distrito Federal 
se destaca pelo volume excessivo do consumo de dro-
gas e se destaca também pela forte renda per capita. 
É a maior renda per capita do País. Ora, com aquele 
volume que acabei de citar de jovens desempregados 
e despreparados, e sem a proteção do Estado, são 
presas fáceis para esses traficantes. Isso me preocu-
pa. Claro que aqui não há os morros, vivemos numa 
região plana; talvez isso dificulte um pouco a ação 
desses criminosos.

Caros colegas, estimo que o Distrito Federal pos-
sa, de fato, não ser vítima desse processo. O Governa-
dor eleito do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, afirmou 
que fará um esforço para salvar o Distrito Federal do 
crime organizado. Eu gostaria de saber de S. Exª o que 
pretende fazer objetivamente já no início do mandato, 
como Governador, junto aos Governadores de Minas 
e de Goiás, que são regiões limítrofes com o Distrito 
Federal, para empreender ações articuladas, não só 
para reprimir o crime organizado, mas para desenvol-
ver o entorno, criando condições concretas para que 
a violência não se instale e reproduza os problemas 
que o Rio de Janeiro enfrenta hoje.

Estimo, sinceramente, que sejam buscadas so-
luções não de repressão, mas soluções prévias que 
evitem que aqui se instale esse crime organizado. E 
um dos caminhos, naturalmente, é fomentar ações 
empreendedoras e produtivas, de forma a erradicar 
a pobreza e promover o desenvolvimento – o desen-
volvimento sustentável, com a geração de empregos 
para esses brasileiros que vivem aqui e no entorno do 
Distrito Federal. Com equilíbrio e paz social, é possível 
que se evite a implantação em nossa região de situa-
ções como esta que vive hoje o Rio de Janeiro. 

Assim, seguramente, teremos menos violência e 
desesperança em volta da Capital do País. E teremos 
contribuído para que o Brasil possa se desenvolver com 
mais harmonia e sem a necessidade de se fazerem 
guerras internas contra o crime organizado.

Concedo o aparte ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti. 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Adelmir, eu pedi novamente um aparte porque 
realmente quero reforçar a preocupação de V. Exª com 
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relação ao Distrito Federal. Recentemente, saiu uma 
reportagem grande na televisão mostrando inclusive 
que aqui, praticamente nos arredores da área do Con-
gresso e da Praça dos Três Poderes, havia um núcleo 
de consumo desenfreado de drogas. 

E eu me lembro que quando cheguei aqui, em 
1983, eleito Deputado pela primeira vez, fui morar em 
um apartamento funcional e fui avisado para ter cuida-
do com as crianças – eram ainda crianças – ao descer 
para brincar lá embaixo, porque era o ponto em que 
os traficantes iam e inicialmente davam, induziam e 
depois, então, começavam o tráfico e a venda.

Portanto, acho que V. Exª está coberto de razão 
em se preocupar com o Distrito Federal, como eu tam-
bém me preocupo com Roraima e tenho certeza que o 
Senador Mão Santa com o Piauí, e todos os Estados 
brasileiros... Tem que haver uma política nacional nes-
se sentido. Não pode ser uma ação pontual no Rio de 
Janeiro. E pior: eu já ouvi aqui esses dias, talvez tenha 
sido motivado pelo filme Tropa de Elite 2, e li, no jornal 
The New York Times, que a motivação dessa ação foi o 
Brasil demonstrar ao exterior que é capaz de controlar 
a violência no Rio, com vistas à Copa de 2014 e às 
Olimpíadas de 2016. Mas eu falo aqui, como o Sena-
dor Mão Santa, como médico, que eu acho que não 
importa por que motivo você resolveu tomar o remédio, 
desde que você o tome direito, e, no caso, esse remé-
dio tem que ser de uso contínuo, não se pode tomar 
uma dose, duas, e parar. Por isso, quero dizer que fico 
muito feliz com essa abordagem e repito: nós devemos 
voltar mais vezes à tribuna para debater esse proble-
ma e chamar a atenção da Nação para que não fique 
olhando só a operação no Rio, mas veja o quanto isso 
representa para o País todo. Muito obrigado.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Agra-
deço a V. Exª por mais esse aparte, mas eu dizia no 
meu discurso exatamente que isso é para mostrar que 
nós temos condições – dizem alguns – de receber aqui 
esses acontecimentos internacionais. Mas, na verdade, 
Senador Mozarildo, é preciso que a gente fique aten-
to às várias pontas desse problema, e não apenas à 
repressão, porque, às vezes, eu fico ali vendo aquele 
noticiário: para onde irão aquelas pessoas que estão 
correndo da polícia? Para que locais? Eles vão para 
algum local, e, certamente, aquilo se reproduzirá. Até 
agora – parece-me – o número é um pouco mais de 
uma centena de pessoas que foram presas e coloca-
das nos presídios. 

E aí me chama a atenção também o tipo de presi-
diário, o tipo de pessoa presa, de chinela de plástico, de 
short, sem camisa, e vejo a qualidade do armamento, 
o volume de drogas, e fico me perguntando: mas são 
esses os responsáveis? Onde é que está sendo pro-

duzida essa pasta, esse pó? Por isso eu ter enfocado a 
questão das duas vertentes, a entrada e a saída, porque 
nós, neste contexto desses países vizinhos, somos o 
País que temos uma indústria química desenvolvida. 
Portanto, tem que haver um processo de vigilância nos 
produtos químicos, na saída dos produtos químicos das 
fábricas, das indústrias, dos transportes, com a fronteira 
que temos, bem enfocado por V. Exª hoje, aqui, e por 
outros, fronteiras secas, também fluviais. 

Temos muita coisa a ser feita, muitos setores têm 
que ser envolvidos. Há que haver uma confluência de 
esforços, não apenas naqueles morros, mas em todo o 
País, para que um mal maior seja evitado. Do contrário, 
é apenas uma fase, é apenas um momento em que se 
engrandece esta ou aquela pessoa. É como disse V. Exª, 
parece uma cópia do filme, falta apenas dar o nome dos 
personagens. E já se fala até que só não apareceu ainda 
o Coronel ou Comandante Nascimento, não sei, mas já 
tem gente que está se coroando com essa patente. E já 
surgem nomes, inclusive, para a Presidência, em razão 
de uma ação isolada em um único Estado, quando o pro-
blema não é de um único Estado, o problema é nacional, 
é do País. Aliás, o problema é mundial. E num País como 
o nosso, da dimensão que temos e com as fronteiras que 
temos, temos que ter muita preocupação.

Sr. Presidente, esse era o enfoque que eu queria 
dar. É uma indústria perigosa, mas que tem também um 
mercado consumidor que precisa ser cuidado, as pes-
soas que estão hoje viciadas ou aquelas que poderão 
ser introduzidas no mundo do crime por um vício.

Muito obrigado. Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Adelmir Santa-
na, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão 
Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Este foi o Senador Adelmir Santana, brilhante Senador 
do Distrito Federal, que mostra suas preocupações 
quanto à droga, advertindo que não é necessário só 
o combate ao traficante, mas também um conheci-
mento e um combate a quem mantém os traficantes, 
os consumidores.

Dr. Mozarildo Cavalcanti, V. Exª ainda quer se 
manifestar?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Já falei. (Fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Es-
gotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, do Re-
gimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, 
no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de 
Lei do Senado nº 477, de 2009, de autoria do Senador 
Gerson Camata, que dispõe sobre a responsabilidade 
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das empresas que tenham em sua atividade a venda e 
a instalação de vidros automotivos pela destinação final 
ou pela reciclagem dos produtos inservíveis.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos ter-
mos do Substitutivo que apresentado, o projeto vai à 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, do 
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recur-
so, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do 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.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos ter-
mos do Substitutivo apresentado, a matéria volta à 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
O Senhor Presidente da República adotou, em 1º de 
dezembro de 2010, e publicou no dia 2 de dezembro 
do mesmo ano, a Medida Provisória nº 514, de 2010, 
que “Altera a Lei n° 11.977, de 7 de julho de 2009, que 
dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida - 
PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos 
localizados em áreas urbanas, as Leis nos 10.188, de 
12 de fevereiro de 2001, 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e 4.591, de 
16 de dezembro de 1964, e dá outras providências.”

Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Re-
solução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

Bloco da Minoria (DEM/PSDB)

Arthur Virgílio (PSDB) Lúcia Vânia (PSDB)
José Agripino (DEM) Antonio Carlos Júnior (DEM)
Alvaro Dias (PSDB) Cícero Lucena (PSDB)
Jayme Campos (DEM) Rosalba Ciarlini (DEM)

Bloco da Maioria (PMDB/PP)

Renan Calheiros (PMDB) Valdir Raupp (PMDB)
Francisco Dornelles (PP) Valter Pereira (PMDB)
Almeida Lima (PMDB) Regis Fichtner (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo  
(PT/PR/PSB/PRB/PCdoB)

Aloizio Mercadante (PT) Marcelo Crivella (PRB)
João Ribeiro (PR) Inácio Arruda (PCdoB)
Antonio Carlos Valadares (PSB) Renato Casagrande (PSB)

PTB

Gim Argello Sérgio Zambiasi 

PDT

Osmar Dias Acir Gurgacz

*PSC

Mão Santa

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

Deputados

Titulares Suplentes

Bloco (PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)

Henrique Eduardo Alves (PMDB) Carlos Willian (PTC)
Fernando Ferro (PT) Vinícius Carvalho (PTdoB)
João Pizzolatti (PP) Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
Sandro Mabel (PR) Anselmo de Jesus (PT)
Jovair Arantes (PTB) Celso Russomanno (PP)
Hugo Leal (PSC) Lincoln Portela (PR)

Bloco (PSDB/DEM/PPS)

João Almeida (PSDB) Vic Pires Franco (DEM)
Paulo Bornhausen (DEM) Arnaldo Jardim (PPS)
Fernando Coruja (PPS) Bruno Araújo (PSDB)
Antonio Carlos Pannunzio (PSDB) Felipe Maia (DEM)

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

Márcio França (PSB) Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Paulo Pereira da Silva (PDT) Fábio Faria (PMN)

*P-SOL

Ivan Valente
A Presidência comunica que, de acordo com 

o § 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é 
o seguinte o calendário para a tramitação da ma-
téria:

– Publicação no DO: 2-12-2010
– Designação Prevista da Comissão: 3-12-

2010(SF)
– Instalação Prevista da Comissão: 6-12-2010
– Emendas: até 8-12-2010 (6 dias após a publi-

cação)
– Prazo na Comissão: 2-12-2010 a 15-12-2010 

(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 15-12-2010
– Prazo na CD: de 16-12-2010 a 8-2-2011 (15º 

ao 28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 8-2-2011
– Prazo no SF: de 9-2-2011 a 22-2-2011 (42º 

dia)
– Se modificado, devolução à CD: 22-2-2011
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– Prazo para apreciação das modificações do SF, 
pela CD: de 23-2-2011 a 25-2-2011 (43º ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir 
de: 26-2-2011 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 12-3-2011
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. GLPMDB no 168/2010

Brasília, 2 de dezembro de 2010

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

celência a indicação do Senador Romero Jucá, como 
membro Titular, em substituição ao Senador Edison 
Lobão, passando este a ocupar vaga na suplência da 
mesma, Comissão de Constituição e Justiça e Cida-
dania – CCJ.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Será feita a substituição solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. GLPMDB no 169/2010

Brasília, 2 de dezembro de 2010

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

celência a indicação do Senador Romero Jucá, como 
membro titular, em substituição ao Senador Renan Ca-
lheiros, passando este a ocupar vaga na suplência da 
mesma, Comissão Assuntos Econômica – CAE.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Será feita a substituição solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu os Ofícios nºs 299, 304, 309 e 311, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, comuni-
cando que foi dado conhecimento aos membros daquele 
Órgão técnico do inteiro teor dos Avisos nºs 57, 62, 68 e 
70, de 2010, posteriormente enviados ao Arquivo.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 299/2010/CAE

Brasília, 9 de novembro de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 37ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 9 de novembro, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso n° 57 de 2010 (n° 
1.680-Seses-TCU-Plenário), de 22 de setembro de 
2010, do Tribunal de Contas da União, encaminhando 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo n° 
TC-009.412/2010-7, pelo Plenário daquela Corte, na 
Sessão Ordinária de 22-9-2010, bem como do Relatório 
e do Voto que o fundamentam. O Acórdão em questão 
é referente ao acompanhamento da aplicação dos re-
cursos decorrentes da operação de crédito autorizada 
pela Resolução n° 7 de 2010 desta Casa. O expediente 
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio 
do Of.CAE n° 32/2010-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio Amaral, 
Vice-Presidente no exercício da Presidência da Co-
missão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 304/2010/CAE

Brasília, 9 de novembro de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 37ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 9 de novembro, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso nº 62 de 2010 (nº 
1.713-Seses-TCU-Plenário), de 29 de setembro de 
2010, do Tribunal de Contas da União, encaminhando 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº 
TC-015.644/2010-3, pelo Plenário daquela Corte, na 
Sessão Ordinária de 29-9-2010, bem como do Rela-
tório e do Voto que o fundamentam. O Acórdão em 
questão é referente ao acompanhamento da aplicação 
dos recursos decorrentes da operação de crédito au-
torizada pela Resolução nº 19 de 2010 desta Casa. O 
expediente foi encaminhado aos membros da Comis-
são por meio do Of. CAE nº 32/2010-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente – Senador Delcídio Amaral, 
Vice-Presidente no exercício da Presidência da Co-
missão de Assuntos Econômicos.
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Of. nº 309/2010/CAE

Brasília, 9 de novembro de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 37ª 

Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, realizada em 9 de novembro, foi dado conhecimento à 
Comissão do Aviso nº 68, de 2010 (nº 1.794-Seses-TCU-
Plenário), de 6 de outubro de 2010, do Tribunal de Contas 
da União, encaminhando cópia do Acórdão proferido nos 
autos do processo nº TC-019.142/2010-2, pelo Plenário 
daquela Corte, na Sessão Ordinária de 6-10-2010, bem 
como do Relatório e do Voto que o fundamentam. O Acór-
dão em questão é referente ao acompanhamento de apli-
cação dos recursos decorrentes da operação de crédito 
autorizada pela Resolução nº 27, de 2010, desta Casa. O 
expediente foi encaminhado aos membros da Comissão 
por meio do Of. CAE nº 32/2010-Circular.

Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio Amaral, 
Vice-Presidente no exercício da Presidência da Co-
missão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 311/2010/CAE

Brasília, 9 de novembro de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 37ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 9 de novembro, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso n° 70, de 2010 
(n° 1.811-Seses-TCU-Plenário), de 13 de outubro de 
2010, do Tribunal de Contas da União, encaminhando 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo n° 
TC-019.152/2010-8, pelo Plenário daquela Corte, na 
Sessão Ordinária de 13-10-2010, bem como do Re-
latório e do Voto que o fundamentam. O Acórdão em 
questão é referente ao acompanhamento da aplicação 
dos recursos decorrentes da operação de crédito auto-
rizada pela Resolução n° 29, de 2010, desta Casa. O 
expediente foi encaminhado aos membros da Comis-
são por meio do Of. CAE n° 32/2010-Circular.

Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio Amaral, 
Vice-Presidente no exercício da Presidência da Co-
missão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, 
encaminha as matérias ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu os Ofícios nºs 132 e 134, de 2010, 
da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a apro-
vação de Substitutivos, respectivamente, aos Projetos de 
Lei do Senado nºs 567, de 2009; e 228, de 2008. 

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 132/2010 – PRES/CAS

Brasília, 1º de dezembro de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em decisão terminativa, aprovou em turno único 
o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 567, de 
2009, que “Altera a Lei nº 10.220, de 11 de abril de 
2001, que “Institui normas gerais relativas à atividade 
de peão de rodeio, equiparando-o a atleta profissional”, 
de autoria do Senador Romeu Tuma.

A matéria será incluída na pauta da próxima reu-
nião, para apreciação em turno suplementar, nos ter-
mos do disposto no art. 82, combinado com o art. 92 
do Regimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

Of. nº 134/2010 – PRES/CAS

Brasília, 1º de dezembro de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em decisão terminativa, aprovou em turno único 
o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n° 228, de 
2008, que “Define práticas preventivas nos cuidados 
com a saúde, estabelece normas para atendimento 
médico da criança e do adolescente no âmbito dos 
planos e seguros privados de assistência à saúde”, 
de autoria da Senadora Patrícia Saboya.

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92 do Regimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com referência aos Ofícios nºs 132 e 134, de 2010, 
a Presidência comunica ao Plenário que às matérias 
poderão ser oferecidas emendas até o encerramento 
da discussão, no turno suplementar, perante a Comis-
são de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, nada havendo mais a tratar, está encerrada esta 
sessão do Senado da República.

Represento a Mesa Diretora do Senado, e vive-
mos no Senado Federal a 4ª Sessão Legislativa Ordi-
nária da 53ª Legislatura.

Esta sessão foi toda coordenada pelo Secretá-
rio Executivo José Roberto e pelo Sr. João Pedro, e, 
simbolizando os servidores da Casa, agradecemos 
também ao Zezinho, sempre muito prestativo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Está 
encerrada a sessão do Senado da República do Brasil.

(Levanta-se a Sessão às 12 horas e 32 
minutos.)
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Ata da 199ª Sessão, Não Deliberativa  
em 6 de dezembro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Adelmir Santana, Augusto Botelho, Paulo Paim,  
Papaléo Paes, Mozarildo Cavalcanti e Leomar Quintanilha

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 23 minu-
tos e encerra-se às 18 horas e 48 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido 
– RR) – Havendo número regimental, declaro aberta 
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Parti-
do – RR) – Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo 
previsto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem 
que tenha sido interposto recurso no sentido da apre-
ciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Decreto Legislativo nº 327, de 2007 
(nº 228/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorga-
da à Rádio Jornal de João Pessoa Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 2008 
(nº 336/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorga-
da à Rádio Montanhesa Menino Jesus de Praga 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Machado, 
Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 305, de 2010 
(nº 2.028/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à WEB Co-
municação Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Rio Pomba, Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 359, de 2010 
(nº 2.137/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Beneficente de Radiodifusão de 
Inimutaba para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Inimutaba, Estado de 
Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 389 de 2010 (nº 
2.363/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema 

Itaunense de Radiodifusão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Lagoa Grande, Estado 
de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 419, de 2010 
(nº 2.311/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Cultural Abatiaense para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Abatiá, 
Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 423, de 2010 
(nº 2.369/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Moriá FM 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada na cidade de Floraí, 
Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 424, de 2010 
(nº 2.372/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Brasil 
Sul FM Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada na cidade 
de Santa Mariana, Estado do Paraná; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 425, de 2010 
(nº 2.378/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Rádio Comunitária Corupá para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Corupá, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 426, de 2010 
(nº 2.381/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária de Palma 
Sola para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Palma Sola, Estado de 
Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 430, de 2010 
(nº 2.425/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Comunitária de Comunicação de 
Tunápolis para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Tunápolis, Estado de 
Santa Catarina;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 438, de 2010 
(nº 2.322/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Xa-
raés Comunicações Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modula-
da na cidade de Bodoquena, Estado de Mato 
Grosso do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 444, de 2010 
(nº 1.387/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema 
Torre de Comunicação Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Santa Rita D’Oeste, Estado 
de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 445, de 2010 
(nº 1.825/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM 
D.A Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de 
Guia Lopes da Laguna, Estado de Mato Gros-
so do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 455, de 2010 
(nº 2.204/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Rádio Comunitária Jovem FM para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Arraias, Estado do Tocantins;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 456, de 2010 
(nº 2.271/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Artístico 
e Cultural do Recanto dos Pintados – Assopinta 
para executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Corguinho, Estado de Mato 
Grosso do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 460, de 2010 
(nº 2.411/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária dos Moradores de Medeiros 
Neto para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Medeiros Neto, Estado 
da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 461, de 2010 
(nº 2.416/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Comunitária Cultural, Esportiva e 
Recreativa de Jussara para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Jussara, 
Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 462, de 2010 
(nº 2.419/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Comunitária Recreativa e Cultural de 

Barra da Estiva – Acrcbe para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Barra 
da Estiva, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 465, de 2010 
(nº 2.439/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Rádio Comunitária Luz do Sertão para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Uauá, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 466, de 2010 
(nº 2.444/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Cultural e Comunitária Aliança FM para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Aliança, Estado de Pernambuco;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 467, de 2010 
(nº 2.457/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Serra Ge-
ral Sistema de Comunicação Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Nova Porteirinha, Esta-
do de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 473, de 2010 
(nº 2.313/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
na cidade de Brasília, Distrito Federal;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 474, de 2010 
(nº 2.353/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Capinzal para executar serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Capinzal, Estado 
de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 480, de 2010 
(nº 2.325/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Comunitária de Marilac para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Marilac, Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 481, de 2010 
(nº 2.351/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Beneficente e Cultural Comunitária de Carmo 
do Rio Claro e Região para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Carmo do 
Rio Claro, Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 486, de 2010 
(nº 2.499/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Cultural de Difusão Comunitária Semeando 
Vitória para executar serviço de radiodifusão 
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comunitária na cidade de Juazeiro, Estado da 
Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 488, de 2010 
(nº 2.525/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato renova a permissão outorgada 
à Rio Alegre Radiodifusão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Santa Maria da Vitória, 
Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 492, de 2010 
(nº 2.343/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Paubrasiliense de Radiodifusão Comunitária 
– APRC para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Pau Brasil, Estado da 
Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 493, de 2010 
(nº 2.408/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Vale Ver-
de Comunicações e Serviços Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de São Domingos do Prata, 
Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 496, de 2010 
(nº 2.504/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária e Cultural Jeruel para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Pirapora, Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 499, de 2010 
(nº 2.557/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Rádio Bel 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Varginha, Estado 
de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 500, de 2010 
(nº 2.562/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio Renascença Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade 
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 503, de 2010 
(nº 2.583/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária e Cultural 
Progresso para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Santa Lúcia, Estado 
de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 507, de 2010 
(nº 2.321/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema 
Regional de Comunicação Andradina Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-

quência modulada na cidade de Castilho, Estado 
de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 508, de 2010 
(nº 2.327/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária New Life FM para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Santa Mercedes, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 509, de 2010 
(nº 2.356/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Comunitária de Cultura e Recreação 
“Advento” para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Rio Claro, Estado de 
São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 510, de 2010 
(nº 2.364/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema 
Noroeste de Comunicação Ltda.EPP para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada na cidade de Piacatu, Estado de 
São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 514, de 2010 
(nº 2.476/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Cultural Comunitária Torre de Pedra 
para executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Torre de Pedra, Estado de 
São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 524, de 2010 
(nº 2.312/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Recreativa e Esportiva Grupo Manoel 
Marchetti para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Ibirama, Estado de 
Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 526, de 2010 
(nº 2.371/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Sociedade 
Rádio Vanguarda Limitada para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Marianópolis do Tocantins, Estado 
do Tocantins;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 528, de 2010 
(nº 2.435/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão de Mateiros 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Mateiros, Estado do Tocantins;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 531, de 2010 
(nº 2.466/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádio Difusora Alto do Vale Ltda. para explorar 
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serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Rio do Sul, Estado de 
Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 533, de 2010 
(nº 2.500/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Nova Vida para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Campo 
Grande, Estado de Alagoas; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 544, de 2010 
(nº 2.604/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à CDIN 
– Canal Digital Internacional de Notícias Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens na cidade de Águas da Prata, Estado 
de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 549, de 2010 
(nº 2.619/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Fundação Bom Jesus de Cuiabá para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias 
na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 552, de 2010 
(nº 2.626/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorga-
da à Rádio Assunção de Jales Sociedade Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em ondas médias na cidade de Jales, Estado 
de São Paulo; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 553, de 2010 
(nº 2.631/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Difusora de Assis Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de Assis, Estado de São Paulo; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 554, de 2010 
(nº 2.632/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
ao Sistema Thathi de Comunicação S/C Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em ondas médias na cidade de Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 556, de 2010 
(nº 2.642/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema 
Gois de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Cláudia, Estado de Mato Grosso; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 561, de 2010 
(nº 2.610/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorga-
da ao Sistema Norte de Rádio e Televisão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens na cidade de Linhares, Estado do Es-
pírito Santo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 562, de 2010 
(nº 2.679/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à FM Ser-prova o ato que outorga permissão à FM Ser-
taneja de Abaré Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Abaré, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 589, de 2010 
(nº 2.570/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Pioneira Aguiabranquense de Radiodifusão 
para a Promoção da Cultura, Artes e Educação 
para executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Águia Branca, Estado do Es-
pírito Santo; e 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 590, de 2010 
(nº 2.577/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Radiofônica de Produtores Rurais de 
Brejetuba para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Brejetuba, Estado do 
Espírito Santo.

Tendo sido aprovadas terminativamente pela Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, as matérias vão à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Par-
tido – RR) – A Presidência lembra ao Plenário que o 
tempo dos oradores do Período do Expediente da ses-
são deliberativa ordinária de amanhã será destinado a 
comemorar a abertura da VI Semana do Senado Fe-
deral de Acessibilidade e Valorização da Pessoa com 
Deficiência, de acordo com o Requerimento nº 630, 
de 2010, do Senador Flávio Arns e outros Senhores 
Senadores.

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

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Par-
tido – RR) – Sobre a mesa, requerimento que passo 
a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Par-
tido – RR) – A Presidência encaminhará o voto de 
pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Parti-
do – RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/25, 

de 2010 (nº 38.716/2010, na origem), do Ministro de 
Estado Chefe da Controladoria-Geral da União, infor-
mando que estão disponibilizados, no sítio eletrônico 
daquele Órgão, os relatórios de fiscalização da 32ª 
Etapa do Programa de Fiscalização a partir de Sor-
teios Públicos. 

É o seguinte o Ofício
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O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido 
– RR) – O expediente vai à Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Parti-
do – RR) – A Presidência recebeu do Presidente da 
República as seguintes Mensagens:

– nº 309, de 2010 (nº 664/2010, na origem), que res-
titui os autógrafos do Projeto de Lei de Conver-
são nº 10, de 2010, que dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Defesa Civil – SINDEC, sobre as 
transferências de recursos para ações de so-
corro, assistência às vítimas, restabelecimento 
de serviços essenciais e reconstrução nas áre-
as atingidas por desastre, e sobre o Fundo Es-
pecial para Calamidades Públicas, e dá outras 
providências, sancionado e transformado na Lei 
nº 12.340, de 2010;

– nº 310, de 2010 (nº 665/2010, na origem), que resti-
tui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 
81, de 2004, que define prioridades para a des-
tinação de produtos de origem animal e vegetal 
apreendidos na forma da lei, alterando as Leis 
nos 7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972, 
de 25 de maio de 2000, sancionado e transfor-
mado na Lei nº 12.341, de 2010; e

– nº 311, de 2010 (nº 666/2010, na origem), que res-
titui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara 
nº 87, de 2010, que altera a Lei nº 11.358, de 
19 de outubro de 2006, no tocante ao subsídio 

dos Policiais Rodoviários Federais, sancionado 
e transformado na Lei nº 12.342, de 2010.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados cópia 
dos respectivos autógrafos.

Arquivem-se os processados.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido 

– RR) – Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo para 
apresentação de emendas às seguintes matérias:

– Projeto de Resolução nº 65, de 2010, de iniciativa 
da Comissão Diretora, que ratifica, com base no 
art. 98, inciso III, do Regimento Interno do Senado 
Federal, os atos de gestão relativos ao quadro 
de pessoal efetivo do Senado Federal, pratica-
dos no exercício das atribuições previstas no art. 
52, inciso XIII da Constituição Federal e no art. 
3º da Parte II do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal; e

– Projeto de Resolução nº 66, de 2010, de iniciati-
va da Comissão Diretora, que ratifica, com base 
no art. 98, inciso III, do Regimento Interno do 
Senado Federal, os atos de gestão praticados 
no exercício das atribuições do Senado Federal 
previstas no art. 52, inciso XIII da Constituição 
Federal e no art. 3º da Parte II do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal. 

Ao Projeto de Resolução nº 65, de 2010, foi ofe-
recida uma emenda.

É o seguinte a emenda apresentada:
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O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Par-
tido – RR) – o Projeto de Resolução nº 65, de 2010, 
vai ao exame da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, para exame do Projeto e da emenda, e 
posteriormente, vai à Comissão Diretora para exame 
da emenda.

Ao Projeto de Resolução nº 66, de 2010, não fo-
ram oferecidas emendas. A matéria vai à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania para exame. 

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido 
– RR) – Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente Augusto Botelho, eu queria 
só, neste meu pedido de pela ordem, poder registrar 
que hoje é o aniversário da nossa querida Secretária-
Geral da Mesa, Claudia Lyra, pessoa pela qual, tenho 
certeza, todos os Senadores têm um enorme respeito 
e um enorme carinho. Ela atende a todos dentro do 
possível e dentro do que permite o Regimento. E pode 
saber, Claudia Lyra, que este meu pela ordem, tenho 
certeza absoluta, desejando-lhe feliz aniversário é dos 
81 Senadores, de todos os funcionários, eu diria de 
todo o Congresso Nacional.

Feliz aniversário!
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Par-

tido – RR) – Obrigado, Senador Paulo Paim, e peço 
licença para fazer minhas as suas palavras também 
em relação à Drª Claudia.

Então, declaro aberta a sessão, que o Paulo 
Paim abriu homenageando a nossa Secretária-Geral, 
que dá conta do serviço pesado que é esta Mesa do 
Senado.

Com a palavra, pela inscrição, o Senador Adel-
mir Santana.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Paulo 
Paim foi muito ágil em fazer os cumprimentos à nos-
sa querida Claudia Lyra, mas eu quero também, já de 
início, associar-me às suas palavras, externando à 
Claudia Lyra os nossos parabéns.

Que Deus a proteja e que receba esses cumpri-
mentos, o que certamente seria a vontade de todos 
se aqui estivessem. Ela merece as nossas homena-
gens!

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador 
Paim, Senador Botelho, que preside esta sessão, o 
Congresso Nacional brasileiro vive um intenso momen-
to de discussão sobre o Projeto de Lei Orçamentária 
2011, a meu ver, o mais nobre dos projetos discutidos 
no Parlamento, sem nenhum desmerecimento de ou-
tras matérias.

Há quem afirme, inclusive, Senador Paim, que o 
próprio Parlamento surgiu para discutir o Orçamento. 
Ele é o mais respeitável dos debates sobre a partilha 
dos recursos públicos.

A participação de Deputados e Senadores na 
elaboração da peça orçamentária é extremamente 
importante. As emendas propostas por eles legitimam 
o mandato dos Congressistas. Mais do que isso: legi-
timam o próprio Poder Público.

A proposta do Poder Executivo referente ao Or-
çamento da União passa pelo crivo do Congresso 
Nacional. Assim, esse processo legislativo consagra 
a democracia, pois os Parlamentares, representantes 
do povo, têm a prerrogativa de mudar a proposta ini-
cial do Orçamento, dando-lhe os moldes da expecta-
tiva popular.

Na verdade, Deputados e Senadores têm não o 
trabalho, mas o privilégio de participar do aprimora-
mento e da lapidação do processo orçamentário.

A elaboração do Orçamento requer, por um lado, 
intensa participação entre possíveis beneficiados com 
a aplicação de recursos públicos em obras e em outras 
melhorias e entre representantes legitimados pelo voto 
popular, que buscam ampliar sua capacidade de aten-
der às demandas populares. Em síntese, o processo 
orçamentário está diretamente vinculado à legitimação 
da representatividade política. O eleitor acredita que 
o eleito trará os benefícios esperados.

Sr. Presidente, hoje, o Congresso Nacional bra-
sileiro dispõe de sistema automatizado para gerenciar, 
passo a passo, a tramitação do Projeto de Lei Orça-
mentária, bem como acompanhar a execução também 
desse Orçamento. Um avanço e tanto na direção da 
transparência e da eficiência.

Como membro titular da Comissão Mista de Or-
çamento, recebi, neste ano, a missão de ser Relator 
Setorial do Orçamento na Área Temática VIII, referente 
aos Poderes do Estado e Representação. Minha relato-
ria envolve órgãos do Poder Judiciário, do Poder Legis-
lativo, além da Presidência da República, do Ministério 
das Relações Exteriores e do Ministério Público.

A alocação de recursos a unidades orçamentárias 
vinculadas a essas áreas é fundamental para o aper-
feiçoamento do sistema de governo e para a melhoria 
dos serviços prestados à sociedade. É com satisfação 
que exerço essa função.

Sou integrante também do Comitê de Avaliação 
das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios 
de Irregularidades Graves (COI), parte integrante da 
Comissão Mista de Orçamento, ou seja, as obras e os 
serviços apontados pelo Tribunal de Contas da União 
com esses indícios são cuidadosamente analisados 
por nós e ficam impedidos de receber recursos do 
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Orçamento de 2011 enquanto persistirem as irregu-
laridades.

Fazer parte da relatoria da peça orçamentária é 
uma tarefa minuciosa. E gratificante. A responsabilida-
de de destinar recursos é muito grande. É preciso ser 
extremamente criterioso para evitar o desperdício do 
dinheiro público e saber que essa cautela beneficiará 
milhões de brasileiros, não apenas no Estado que se 
representa – no meu caso, o Distrito Federal –, mas 
em todo o País. 

Preciso, entretanto, Sr. Presidente, apresentar 
nosso descontentamento com a evolução do processo 
orçamentário, principalmente em relação ao baixo volu-
me de recursos destinados aos setoriais para alocação 
das emendas coletivas. Do total de R$23,1 bilhões dis-
poníveis para atender ao conjunto das emendas, ape-
nas a quantia de R$1,7 bilhão – ou, percentualmente, 
7,3% – foi destinado às dez áreas temáticas.

Concedo um aparte ao Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Adelmir Santana, deixe-me só usar alguns minutos do 
seu tempo para dizer que este é um tema que o Con-
gresso teria de estar discutindo, no mínimo, uma vez por 
mês: a peça orçamentária. É isto que acaba dirigindo 
o País: todo o Orçamento da União. Confesso-lhe – e 
o cumprimento – que, no aspecto legal, a gente pode 
discutir e encaminhar o debate sobre o Orçamento 
da União. Mas eu gostaria muito, muito, muito de que 
aprovássemos aqui o Orçamento impositivo, para que 
todo esse trabalho feito pelos senhores que trabalham 
na Comissão de Orçamento fosse efetivamente, uma 
vez votado, encaminhado, e que a devida distribuição, 
nos parâmetros que a legislação permite, fosse feita 
para cada Estado e para cada Município. Sabemos que 
historicamente não é assim. Os anos vão passando, 
os tempos mudaram, nós não estamos mais na época 
da ditadura e, consequentemente, poderíamos mudar, 
como existe em alguns países, para que o Orçamento 
passasse a ser impositivo. Essa é a primeira conside-
ração. A segunda: eu gostaria muito que o Orçamento 
fosse debatido nos Estados, passando pelos chamados 
Comitês Regionais, passando pela Assembleia Legisla-
tiva, com a participação do Governador, e fosse então 
remetido para Brasília. “Esta é a proposta do Estado” 
- seja do Rio Grande do Sul, seja do Distrito Federal 
-, e passaríamos a fazer o debate dentro daquilo que 
entendemos que seria – cada um na sua visão – a jus-
tiça social, ou seja, as bancadas, como V. Exª falava 
antes, vão defender emendas coletivas, e muito me-
nos individuais. Eu até estou muito tranquilo, porque 
pego as minhas emendas e divido-as pelo o número 
de Municípios. São 497, divido igual; são R$100 mil ou 
R$120 mil para cada Município, e pronto. Mando para 

todos, e missão cumprida. Sei que, com isso, conten-
tei a todos dentro do limite que eu poderia fazer via 
emendas individuais. Mas gostaria muito, na linha do 
que V. Exª dizia, que a gente fortalecesse as emendas 
coletivas, ou seja, “o Estado do Rio Grande do Sul de-
fende isto na peça orçamentária”. “O Distrito Federal - 
que V. Exª aqui defende com muita competência - tem 
esta visão”. E vamos para o debate, buscando o me-
lhor caminho para todos. Quero mais é cumprimentar 
V. Exª pelo pronunciamento sobre um tema que tem 
que ser, sim, eixo, tem que estar no palco de debate 
do Congresso Nacional quantas vezes for necessário. 
Parabéns a V. Exª.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Agra-
deço V. Exª pelo aparte, que engrandece o meu pro-
nunciamento.

Mas eu dizia, Senador Paim, que, do total de 
R$23,1 bilhões disponíveis para atendimento do con-
junto das emendas, apenas a quantia de R$1,7 bilhão 
(7,3%) foi destinada às dez áreas temáticas. Essa 
quantia representa pouco mais que 13% do montante 
destinado exclusivamente à Relatoria Geral, que é de 
R$12,9 bilhões.

Na Área Temática VIII – da qual somos o Re-
lator –, o volume de recursos soma meros R$103,5 
milhões, insuficientes para contemplar as emendas 
coletivas no montante que me foi apresentado, tanto 
de bancadas como das Comissões, de mais de R$3 
bilhões – R$103 milhões para mais de R$3 bilhões de 
solicitações. Nesse contexto, cada Comissão perma-
nente do Legislativo, com direito a quatro emendas de 
apropriação, somente poderá ser contemplada pelo 
setorial com no máximo R$12,4 milhões, na média, 
valor esse inferior ao que é destinado, vejam bem, 
ao Parlamentar individualmente. Ou seja, o montante 
reservado para atender emendas de Comissões, de 
apropriação dessas Comissões, é menor do que o que 
é destinado individualmente a cada Parlamentar - e V. 
Exª muito bem fez referência aqui de que faz a divisão 
entre todos os Municípios gaúchos.

Para reforçar suas disponibilidades, os setoriais 
não contam com outra alternativa senão a de propor 
os cancelamentos que lhes são permitidos regimen-
talmente. No entanto, ao optar por esse procedimen-
to, assumem a desconfortável posição de afetar as 
programações originais, mesmo diante dos apelos 
dos órgãos pela preservação. Se algum bônus restar 
desse processo, será apenas da Relatoria Geral, que 
detém somas para recompor os cancelamentos poste-
riormente, ainda que em parte faça isso. Ficamos nós, 
os setoriais, apenas com o ônus do corte. 

Sem dúvida, é um desprestígio às áreas temá-
ticas, que ficam sem condição alguma de promover 

DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL88



55996 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010

melhorias nas políticas públicas respectivas. A conti-
nuar esse processo de esvaziamento da atuação dos 
setoriais, que não são chamados a participar das de-
cisões superiores importantes e impactantes nos or-
çamentos, as quais demandam elevados recursos que 
seriam destinados às áreas temáticas, o fim dessas 
relatorias será necessário e até inevitável – vejam o 
que estamos dizendo –, mas extremamente negativo 
para o processo de elaboração do orçamento.

Não faço aqui, Srªs e Srs. Senadores, nenhuma 
crítica pessoal a quem quer que seja, mas apenas ma-
nifesto discordância com a evolução dos procedimentos 
relativos ao processo orçamentário nos últimos anos, 
que deslocou poder e concentração das decisões alo-
cativas para a Relatoria Geral.

Aliás, Sr. Presidente, desconcentrar o poder de 
decisão do Relator-Geral foi um dos objetivos da Re-
solução 01/2006 do Congresso Nacional, que identi-
ficou como problema a concentração de atribuições 
e de recursos na Relatoria Geral vis à vis a atuação 
limitada das relatorias setoriais.

Aparentemente, a Resolução desconcentrou po-
deres, criando relatorias setoriais e desmembrando os 
relatórios da receita e despesa. 

Em que pese a importância dessas modificações, 
o que identificamos é uma tendência oposta. Na prá-
tica, os relatórios setoriais estão engessados, como 
mencionei no início do meu pronunciamento.

Esse não é um defeito iniciado na corrente apre-
ciação legislativa do Orçamento, mas é preciso uma 
conduta forte e efetiva para minar-lhe o aprofundamen-
to, haja vista que o histórico dessa Comissão Mista 
de Orçamento nos revela os perigos da concentração 
de poderes.

Faço este pronunciamento, Sr. Presidente, por-
que, provavelmente, hoje ou até amanhã, encerram-se 
os prazos para apresentação dos relatórios setoriais. 
Foram muitos os órgãos e foram muitas as bancadas 
que nos procuraram, membros das comissões, como 
eu disse, com um volume de emendas que supera os 
R$3 bilhões, e o valor que recebemos para alocação 
e para atendimento é da ordem de R$103 milhões. É 
impossível contentar os nossos companheiros e par-
ticipantes do Congresso.

É lamentável que a concentração esteja, efetiva-
mente, cada vez maior na mão da Relatoria Geral, e 
os setoriais, inteiramente sem recursos. Creio eu que 
esse é um procedimento para todos e, como disse, 
levando, quem sabe, no futuro, até à extinção dessas 
relatorias. O que foi objetivo de desconcentração, na 
verdade, na prática, não se consagra.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que eu ti-
nha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido 
– RR) – Senador Adelmir, eu participei da discussão e 
da elaboração dessa Resolução que V. Exª cita.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – É de 
2008. Resolução 01 da peça orçamentária.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido 
– RR) – Ela visa justamente evitar que o Orçamento 
volte àquelas velhas histórias, antigas histórias do Or-
çamento do tempo dos anões.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Exa-
tamente. Acho que era uma das intenções iniciais: 
desconcentrar. Nós temos histórias horripilantes com 
relação à Comissão Mista de Orçamento, os famosos 
anões do Orçamento e coisas que o valham. Na ver-
dade, isso nos preocupa. Esse foi um dos objetivos, 
creio eu, quando foram criadas, em 2008, as relato-
rias temáticas. Mas, pelo que se vê, continua, a cada 
exercício, uma concentração excessiva de recursos e 
de poderes na Relatoria Geral.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido 
– RR) – V. Exª faz um alerta oportuno e bem colocado. 
A gente tem que abrir o olho para evitar entrar de novo 
naquela velha história.

Muito obrigado.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Eu é 

que agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/ Parti-

do – RR) – Está bem, Senador.
Com a palavra, o Senador Paulo Paim, por or-

dem de inscrição.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Botelho, companheiro de longa jorna-
da, Senadores, Senadoras, Senador Adelmir Santana, 
eu quero, no dia de hoje, fazer rápidas considerações 
sobre a decisão, mais do que acertada, tomada pela 
Justiça de São Paulo, que considerou inconstitucional 
o famigerado fator previdenciário.

Decisão da semana que passou do Juiz Federal 
Marcus Orione Gonçalves Correia, da 1ª Vara Federal 
Previdenciária de São Paulo, considerou o fator previ-
denciário inconstitucional. O Juiz Marcus Orione pro-
feriu decisão devido a ação movida por um segurado 
do Instituto Nacional de Seguridade Social. Segundo 
ele, o fator previdenciário, além de ser complexo e de 
difícil compreensão para o segurado, é inconstitucio-
nal por introduzir elementos de cálculo que influem no 
próprio direito ao benefício.

A Constituição vetou, para efeito de cálculo do 
salário ou do benefício do aposentado e do pensionista, 
a questão da idade, e o fator, malandramente, reintro-
duziu o quesito idade e, ainda, a expectativa de vida. 
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Por isso, está correta essa decisão da Justiça 
de São Paulo. 

Diz ele que o requisito para a obtenção do bene-
fício – que continuaria a ser apenas o tempo de con-
tribuição – é diferente do cálculo do seu valor inicial, 
em que não se poderia levar em conta fatores como a 
expectativa de vida.

Conforme Marcus Orione, 

somente é possível se obter o benefício a 
partir da utilização dos elementos indispensá-
veis para o cálculo da renda mensal inicial. [...] 
assim, utilizando-se para a obtenção desta de 
elementos não permitidos pela Constituição, 
obviamente que o próprio direito ao benefício 
em si se encontra violado.”

Diz mais a matéria, Sr. Presidente: 

Para o Juiz, é ‘falacioso’, porque só é pos-
sível se obter o benefício a partir da utilização 
de elementos não permitidos pela Constitui-
ção. Orione questionou a justificativa para se 
manter o fator previdenciário, sob o pretexto 
de buscar o equilíbrio atuarial. A seu ver, o 
fator atua somente como redutor e constitui 
‘retrocesso social’. 

O juiz comparou a situação do segurado 
da iniciativa privada com o do setor público. “Di-
versamente do setor público, no setor privado 
rechaçou-se a adição da idade para obtenção 
do benefício [Ele se socorre no art. 201, §7º 
da Constituição Federal de 1988.]

Do mesmo modo, não há qualquer previ-
são, para que o benefício seja concedido, de 
elementos como a expectativa de vida. Por-
tanto, a lei ordinária acrescentou, para fins da 
obtenção do valor do benefício, requisitos que, 
ainda que indiretamente, dificultam o acesso 
ao próprio direito ao benefício”.

Outro aspecto criticado pelo Juiz diz res-
peito às diferenças regionais, não registradas 
[e não levadas em consideração] pelo fator, 
entre um trabalhador de São Paulo [que vive 
uma realidade] e da região Nordeste [ou de 
São Paulo, ou do Piauí, ou da Bahia, ou mes-
mo de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, 
da Paraíba]. Para o Juiz, as “especificidades 
regionais” das diferentes regiões do País não 
são consideradas, “quanto à idade ou expec-
tativa de vida.

É inadmissível, por exemplo, considerar-
se que estes elementos possam ser dimen-
sionados da mesma forma se considerarmos 
um benefício postulado por um segurado de 

São Paulo e [repete ele] por outro no ser-
tão do Nordeste”, critica o magistrado. “Logo, 
sem considerar estas peculiaridades, o fator 
previdenciário atinge frontalmente o princípio 
da igualdade, insculpido no art. 5º, caput, da 
Constituição Federal de 1988.

Ao julgar procedente o pedido, o juiz determinou 
que o INSS promova o recálculo do benefício, “sem a 
incidência do fator previdenciário”, que vai garantir o 
princípio da integralidade para o trabalhador ou tra-
balhadora.

Novo cálculo.
A decisão da 1ª Vara Previdenciária de São Paulo 

abre precedentes para que outros aposentados tenham 
a oportunidade de recuperar as perdas que tiveram 
no ato de aposentadoria por tempo de contribuição – 
já que não foi levado somente em consideração para 
o cálculo o tempo de contribuição, mas sim a idade 
e a expectativa de vida. Sem o redutor, o cálculo do 
benefício passa a ser feito a partir da média salarial, 
segundo a sentença.

Sr. Presidente, só para se ter uma idéia do que 
a mudança representa, uma mulher de 48 anos e 30 
anos de contribuição, que tem uma média salarial de 
R$1 mil, hoje está sujeita ao fator chamado de 0,5614, 
que é multiplicado à remuneração. Assim, o benefício 
dela cai de R$1 mil para R$565,00, perde praticamente 
a metade do seu salário. Como diz aqui, cai quase a 
metade do salário que o INSS tinha como referência 
para os descontos.

Sem o fator, ela ficaria com o salário integral, ou 
seja, R$1 mil. Vejam bem, com o fator, cai de R$1 mil 
para R$565,00.

Ele faz o mesmo exemplo para o homem, que per-
de um pouco menos, mas tem um prejuízo que chega 
à quase metade daquilo que ele teria direito.

A decisão da Justiça de São Paulo determinou que 
o INSS promova o recálculo da renda mensal inicial do 
benefício do segurado sem levar em conta o fator.

Essa decisão, Sr. Presidente, da Justiça de São 
Paulo vem ao encontro de uma luta que há anos leva-
mos nesta Casa para acabar com o famigerado fator 
previdenciário. Essa decisão da Justiça prova, para 
aqueles que duvidavam, que nós estamos no caminho 
certo, buscando preservar o direito dos trabalhadores 
e das trabalhadoras e acabando com o fator.

Lembro aqui, Srªs e Srs. Senadores, que o nosso 
projeto que acaba com o fator foi aprovado por unani-
midade, nesta Casa, em 2008. Atualmente a proposta 
está na Câmara dos Deputados sob nº 3.299, de 2008. 
Aprovamos o fim do fator em todas as comissões. Ele 
se encontra, neste momento, para decisão final, no 
plenário da Câmara dos Deputados.
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Senhores, até a proposta ser aprovada aqui, que-
ro lembrar que foram necessários audiências públicas, 
atos públicos nas capitais, debates não só nas comis-
sões, mas também aqui neste plenário. 

Fizemos três ou quatro vigílias. Foram inúmeras 
manifestações, mais de dois milhões de assinaturas, 
para mostrar que o fator é uma grande injustiça. Re-
alizamos, recentemente, Sr. Presidente, aqui no Au-
ditório Petrônio Portella, um Congresso Internacional 
de Aposentados. Estavam lá representantes da Itália, 
da Alemanha, da Espanha, da Argentina, do Uruguai, 
do Paraguai, enfim, representantes, eu diria, dos cin-
co continentes. Nenhum continente usa o famigerado 
fator previdenciário.

Quero aqui cumprimentar a Cobap – Confedera-
ção Brasileira de Aposentados e Pensionistas, da qual 
o Presidente é o Varley, pela verdadeira cruzada, em 
âmbito nacional, que vem fazendo pela derrubada do 
fator, apoiando a nossa iniciativa. Também as centrais 
sindicais e as confederações, que junto com as suas 
organizações estão mobilizadas para acabar com o 
fator previdenciário.

Sendo assim, reitero aqui as minhas saudações 
ao Juiz Federal Marcus Orinone Gonçalves Correia, da 
1ª Vara Federal Previdenciária de São Paulo, por tão 
acertada decisão. Creio que essa decisão é um incen-
tivo para que outros juízes façam o mesmo e também 
para que mais outros segurados que foram lesados 
pelo fator busquem, na justiça e na pressão democrá-
tica aqui no Congresso, a mudança da lei, para que 
tenham direito à aposentadoria integral.

O momento é de pressão. Que o rufar dos tam-
bores seja ouvido em todos os cantos do País, no Ju-
diciário, no Executivo e também no Legislativo.

Sr. Presidente, essa questão é tão grave que 
recentemente o IBGE divulgou a todo o País a nova 
expectativa de vida da população. Aí a notícia veio, em 
todos os jornais: os brasileiros estão vivendo mais. E 
isso é muito bom. Só que o salário dos aposentados, 
quando aumenta a expectativa de vida, devido ao fator, 
diminui cada vez mais. Todos perdem com o fator.

Os cálculos são da Conde Consultoria, levadas em 
conta as atuais regras para o pedido de aposentadoria: 
60 de idade e 35 de contribuição, para os homens; e 
55 anos de idade e 30 anos de contribuição para as 
mulheres. Por esse exemplo, podemos aqui lembrar 
que os trabalhadores perdem praticamente a metade 
dos seus benefícios. Mesmo aqueles, Sr. Presidente, 
que chegaram aos 60 anos, acabam tendo um enorme 
prejuízo. Para você não ter prejuízo, você terá de ter 65 
anos de idade, o homem, e 35 de contribuição; 60 de 
idade, a mulher, e no mínimo 30 de contribuição.

Os jornais do País, mediante os anúncios feitos 
pelo IBGE, estampam: trabalhadores, mais uma vez, 
terão o seu benefício reduzido com o novo cálculo ado-
tado pela Previdência, baseado na expectativa divulga-
da pelo IBGE. É bom saber que a idade aumenta, que 
o nosso número de anos de vida aumenta, Senador, 
mas, por outro lado, é ruim saber que o nosso benefício 
diminuiu. E vou falar aqui, ainda nesta semana, sobre 
os planos de saúde. Vou aprofundar essa questão, 
porque não tenho dúvida de que, quanto mais a idade 
avança, mais os planos de saúde deixam de atender, 
cobram mais, e o benefício do aposentado diminui. Ele 
está em uma situação desesperadora!

Tive um funcionário que tem um plano de saú-
de bom, que é aqui do Senado - é um belo plano de 
saúde, não nego que é bom o plano. Isso ocorreu em 
Porto Alegre: ele ficou de sexta-feira, eu sai de lá no 
domingo, e ele ainda estava deitado nos corredores. 
Calculem com quem não tem plano de saúde! Isso ele 
tendo um bom plano de saúde!

Há uma outra funcionária minha cuja mãe tem o 
chamado “top de linha” em matéria de plano de saúde. 
Ela ficou 13 dias nos corredores para, depois, ir para 
o quarto – e ela tinha assegurado o chamado quarto 
de primeira qualidade.

O SUS não consegue mais atender quem tem 
plano de saúde. O que alegam os hospitais? “Olhe, 
está acumulando tanta gente nos hospitais, baseado 
nos planos de saúde, que não temos mais quartos para 
atender”. E daí? Quem paga? E aqueles que tiveram de 
abandonar a mensalidade porque não puderam pagar, 
porque o valor do seu benefício diminuiu?

A situação, Sr. Presidente, de fato, é desespe-
radora.

Sr. Presidente, falarei em um outro dia sobre a 
minha preocupação com os planos de saúde no sentido 
de que tem de haver uma fiscalização maior.

Quero também comentar rapidamente o carinho 
com que fui recebido na Fiergs na noite de quinta-feira 
última, na solenidade da entrega do troféu Homem do 
Aço 2010, no Salão de Convenções da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

Neste ano, o agraciado pela Federação do Aço foi 
o Diretor-Presidente da Aços Favorit, de Cachoeirinha, 
o Sr. Rudolf Frisch. É um senhor cuja história pude ver 
passada em um telão, Sr. Presidente. Ele começou de 
forma humilde e simples e hoje acaba sendo homena-
geado como uma das grandes figuras da indústria do 
aço do Brasil e do Rio Grande.

Quero destacar também aqui o Presidente da 
Associação do Aço, o industrial Sr. José Antonio Fer-
nandes Martins, da Marcopolo. Foi quem entregou o 
prêmio Homem do Aço para o Diretor-Presidente da 
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Aços Favorit, repito, de Cachoeirinha, Sr. Rudolf Fris-
ch. Meus parabéns ao Martins pela atividade belíssi-
ma. Estava lá na Fiergs, eu diria, grande parte do PIB 
gaúcho!

Agradeço pelo carinho com que fui recebido por 
parte de todo o setor empresarial que estava lá na-
quela bela atividade.

Quero ainda destacar, Sr. Presidente, que, no 
outro dia de manhã, dia 3, participei do ato em ce-
lebração do Dia Internacional de Luta das Pessoas 
com Deficiência, na Assembleia Legislativa. O ato foi 
promovido pela Comissão de Cidadania e Direitos Hu-
manos, ocasião em que os participantes defenderam 
que a Fundação de Articulação e Desenvolvimento 
de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência 
(Faders) continue vinculada à Secretaria de Justiça 
e dos Direitos Humanos. Estavam lá presentes o De-
putado Marcon, Deputado Estadual eleito Deputado 
Federal, e o Deputado Fabiano Ferreira, que será o 
novo Secretário, no Governo Tarso, da Secretaria de 
Justiça e de Direitos Humanos. Eles fizeram uma bela 
defesa da Faders, pela importância e relação com os 
direitos humanos.

Quero também, Sr. Presidente, resgatar que es-
tive, em Caxias do Sul, na sede do Sindicato dos Apo-
sentados e Pensionistas, com o Presidente e meu ami-
go Jorge Ribeiro Leite, mais conhecido como Flexa, e 
a Presidente da Associação Brasileira de Hemofilia, a 
Srª Tânia Pietrobelli, que entregou a mim e à Deputa-
da Estadual Marisa Formolo uma carta descrevendo 
as dificuldades enfrentadas por 14 mil pacientes com 
hemofilia e outras coagulopatias hereditárias. A as-
sociação busca que os pacientes tenham tratamento 
garantido pelo Ministério da Saúde.

No final de 2009, o Congresso aprovou no Or-
çamento um valor R$360 milhões para a compra de 
fatores de coagulação, porém, até o momento, a exe-
cução desse orçamento – e, por isso, eu falava antes, 
Senador Adelmir Santana, da importância do orçamento 
ser impositivo – só ficou em torno de 50%.

Sr. Presidente, ainda no Rio Grande do Sul, eu 
tive a alegria de participar, em Caxias, da confraria 
do setor metalúrgico, metal-mecânico e outros, como 
o dos moinhos, ônibus, carros, coordenada pelo em-
presário Adão Marques da Silva, Presidente da PHD 
Guindastes.

Enfim, eu, que sempre venho à tribuna agradecer 
às centrais, às confederações de trabalhadores, que-
ro agradecer aos empresários de Caxias do Sul pela 
recepção que tive, articulada pelo empresário Adão 
Marques, e na Fiergs, pelo Martins, da Marcopolo.

Concluo, agradecendo a todos e peço que V. Exª 
considere, na íntegra, esses pronunciamentos. 

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador 
Paulo Paim, me permita um aparte? 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sena-
dor Papaléo Paes, um aparte de V. Exª sempre é uma 
honra para mim. 

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador Paim, 
eu acompanhei o seu pronunciamento, como sempre 
muito bem coordenado e brilhante e com assuntos 
realmente importantes para o Brasil. E, quando V. Exª 
fala em Orçamento, veio-me aqui – eu quero até incluir 
este assunto – a questão das emendas parlamenta-
res. Senador Paim, há oito anos que nós colocamos 
emendas parlamentares: eu, o Senador Botelho, V. 
Exª – o Senador Alvaro, já há muito mais anos. Mas o 
que nós observamos, a conclusão lá no nosso Estado, 
principalmente, no Estado do Amapá, é que cerca de 
70% das emendas parlamentares liberadas são devol-
vidas, não são executadas, por vários motivos. E, entre 
esses motivos, está exatamente que essas emendas 
são muito, vamos dizer assim, vigiadas, porque elas 
normalmente vão com uma planilha de custos que per-
tence à União. É a União que apresenta essa planilha 
de custo. Sábado eu estava dando uma entrevista em 
uma rádio local – e dou minhas entrevistas sempre de 
maneira muito clara, não gosto de ficar enrolando as 
pessoas que estão me ouvindo, porque não suporto 
ser enrolado –, e um dos Parlamentares que estava 
lá disse: “É, mas também perdemos muitas emendas 
parlamentares porque as empresas, os empresários 
não se interessam em disputar em cima da planilha de 
custos que a Caixa Econômica apresenta, que o Dnit 
apresenta. Enfim, eles não se interessam”. A minha 
resposta foi extremamente clara, porque a hipocrisia 
não pode fazer parte da nossa vida. Eu disse: “Você 
sabe por que eles não se apresentam? É porque, para 
eles, seria uma maravilha trabalhar com essa tabela e 
não ter nenhum tipo de compromisso, mas é que eles 
vão ser obrigados a trabalhar com essa tabela, Sena-
dor Botelho, que é rigorosa, e, quando chegar na hora 
de dar propina, porque vão cobrar propina deles, não 
têm de onde tirar”. Então, se você for ver as obras, pelo 
menos no meu Estado, os responsáveis para colocar 
em licitação e execução acham uma maravilha traba-
lhar com verbas do Governo do Estado, porque, ali, 
a planilha de custos não existe para eles. Eles fazem 
o que bem entendem. Acham muito desagradável ou 
desinteressante trabalhar com planilha que seja apre-
sentada pelo Dnit, pela Caixa Econômica, enfim. Então, 
em virtude disso, sou a favor... Além de que os Parla-
mentares podem ficar sujeitos a pressões do Governo: 
“Olhe, libero suas emendas se você votar deste jeito ou 
do outro”. Então, essas emendas servem mais - con-
cluindo, na minha opinião - de fonte de pressão para 
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os Parlamentares, de suborno para os Parlamentares, 
de ação de suborno de alguns Parlamentares - não 
posso dizer até muitos - em cima dos prefeitos para 
quem arrumam emendas e outras situações mais, ou 
seja, só servem mesmo para deturpar o andamento 
correto da relação do Parlamentar com o serviço pú-
blico brasileiro. Então, qual era a minha opinião? Cada 
Senador, cada Deputado tem direito a R$13 milhões de 
emendas parlamentares? Tem. Por que não pega - e 
no Amapá são 11 Deputados -, e multiplica 13 por 11 
e manda direto esse recurso para o Governo do Esta-
do do Amapá, para o Governo do Estado de Roraima, 
para o Governo do Estado do Rio Grande do Sul? Por 
que não fazer isso? Por que deixar o Parlamentar à 
mercê de ter que ficar sendo barganhado e barganhar, 
até gerando, nos maus parlamentares... Sabemos que 
pode haver maus parlamentares, porque, aqui, a única 
seleção para ser parlamentar é o voto; ninguém revista 
a vida de ninguém, nem o caráter, nem a personalidade 
de ninguém; então, há pessoas que vêm se aproveitar 
disso para fazer dessas emendas parlamentares uma 
fonte de renda ilícita, ou seja, uma fonte de corrupção. 
Por que não acabar – somos legisladores – com essa 
história de parlamentar fazer emenda parlamentar, e 
transformar esses valores em um valor só e enviar para 
os Estados? Digo-lhe que, para o Estado do Amapá, 
isso seria uma bênção. Então, aproveitei a oportunida-
de, Senador Paim, exatamente pela seriedade com que 
V. Exª conduz as questões públicas, e estou fazendo 
esse adendo na questão orçamentária, de que V. Exª 
falou muito bem. Muito obrigado!

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Papaléo, só para concluir, o Senador Adelmir Santana 
aprofundou essa questão da peça orçamentária. Eu 
dizia naquele momento que minha posição é muito se-
melhante à sua. Nós tínhamos que ter um orçamento 
do Estado, e deveríamos defender aqui um orçamento 
para o Estado. O Estado que discutisse, nos Municí-
pios, nas regiões, que passasse pela Assembleia, com 
a participação dos Governadores, o que nós vamos 
defender aqui. Remeteríamos para o Estado em cima 
do orçamento também impositivo, e não somente au-
torizativo. Então, Senador Papaléo Paes, incorporo. Foi 
praticamente na mesma linha.

Temos emendas do Estado. Até estou tranquilo 
porque pego os 497 Municípios, divido os R$13 mi-
lhões por eles, e mando igual para todo mundo. Vai 
igual, mas é a Caixa que controla. A Caixa Econômi-
ca, e só a Caixa, fiscaliza um por um. Mas a proposta 
para mim ideal é essa que V. Exª defendeu, e que eu 
também defendo, que é o orçamento para o Estado. E 
que ali se faça a discussão de quem precisa de creche, 
quem precisa de ponte, de estrada. O Governador e a 

Assembleia vão fazer então esse grande entendimento 
de uma forma que eu diria quase próxima do que eu 
chamaria de orçamento participativo.

Muito obrigado, Senador.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, como de costume eu sempre faço aqui na 
tribuna um pequeno relato do que foram as minhas ati-
vidades e agendas no Rio Grande do Sul. 

Na noite de quinta-feira, dia 2, participei da so-
lenidade de entrega do troféu Homem do Aço 2010, 
no Salão de Convenções da Federação das Indústrias 
do Estado (Fiergs).

Este ano o agraciado pela Associação do Aço foi 
o diretor-presidente da Aços Favorit, de Cachoeirinha, 
Rudolf Frisch. 

Quero destacar também o Presidente da Asso-
ciação do Aço, José Antonio Fernandes Martins, que 
insistiu muito para que eu fosse ao evento.

Na manhã do dia seguinte, acompanhei o ato em 
Celebração do Dia Internacional de Luta das Pessoas 
com Deficiência, na Assembléia Legislativa promovi-
do pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. 
Durante o ato, os participantes defenderam que a Fun-
dação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas 
Públicas para as Pessoas com Deficiência (Faders) 
continue vinculada à Secretaria da Justiça e dos Di-
reitos Humanos. 

Estavam lá presentes também o Deputado Mar-
con e o Deputado Fabiano Ferreira.

Outra importante atividade aconteceu na cidade 
de Caxias do Sul, na sede do Sindicato dos Aposenta-
dos, cujo presidente é meu amigo Jorge Ribeiro Leite, 
mais conhecido como Flexa. A presidente da Associa-
ção Brasileira de Hemofilia, Srª Tania Pietrobelli entre-
gou para mim e para a deputada Marisa Formolo uma 
carta descrevendo as dificuldades enfrentadas por 14 
mil pacientes com Hemofilia e outras coagulopatias he-
reditárias. A associação busca que os pacientes tenham 
tratamento garantido pelo Ministério da Saúde. 

No final de 2009 o Congresso aprovou no orça-
mento um valor R$ 360 milhões para compra de fato-
res de coagulação.

Porém, até o momento, a execução deste orça-
mento está em torno de 50%. Reafirmei o meu total 
apoio a esta questão. 

Sr. Presidente, a minha agenda no Rio Grande 
do Sul foi encerrada com uma homenagem feita por 
vários empresários caxienses e da serra gaúcha.
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Agradeço o carinho recebido, em especial, ao or-
ganizador dessa homenagem, empresário Adão Mar-
ques da Silva, presidente da PHD Guindastes.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, recente decisão do juiz federal Marcus 
Orione Gonçalves Correia, da 1ª Vara Federal Previ-
denciária de São Paulo, considerou o fator previden-
ciário inconstitucional. 

O juiz Marcus Orione proferiu decisão devido a 
ação movida por um segurado do INSS (Instituto Na-
cional de Seguridade Social). 

Segundo ele, o fator previdenciário, além de ser 
complexo e de difícil compreensão para o segurado, 
é inconstitucional por introduzir elementos de cálculo 
que influem no próprio direito ao benefício. 

Ele entende que o requisito para a obtenção do 
benefício – que continuaria a ser apenas o tempo de 
contribuição – é diferente do cálculo do seu valor inicial, 
em que não se poderia levar em conta fatores como a 
expectativa de vida. 

Conforme Marcus Orione, abre aspas, “somente 
é possível se obter o benefício a partir da utilização 
dos elementos indispensáveis para o cálculo da renda 
mensal inicial...

... Assim, utilizando-se para a obtenção desta de 
elementos não permitidos pela Constituição, obviamen-
te que o próprio direito ao benefício em si se encontra 
violado”, fecha aspas. 

Sr. Presidente, a matéria diz: 
Para o juiz, o raciocínio é “falacioso”, porque só 

é possível obter o benefício a partir da utilização de 
elementos não permitidos pela Constituição. Orione 
questionou a justificativa para se manter o fator pre-
videnciário, sob o pretexto de se buscar o equilíbrio 
atuarial. A seu ver, fator atua como redutor e constitui 
“retrocesso social”.

O juiz comparou a situação do segurado da ini-
ciativa privada com o do setor público. “Diversamente 
do setor público, no setor privado rechaçou-se a adi-
ção da idade para a obtenção do benefício (art. 201, 
§ 7º da Constituição Federal de 1988). Do mesmo 
modo, não há qualquer previsão, para que o benefício 
seja concedido, de elementos como a expectativa de 
vida. Portanto, a lei ordinária acrescentou, para fins da 
obtenção do valor do benefício, requisitos que, ainda 
que indiretamente, dificultam o acesso ao próprio di-
reito ao benefício”.

Outro aspecto criticado pelo juiz diz respeito às 
diferenças regionais, não registradas pelo fator, entre 
um trabalhador de São Paulo e da região Nordeste. 
Para o juiz, as “especificidades regionais” das diferen-

tes regiões do País não são consideradas, “quanto à 
idade ou expectativa de vida”. 

“É inadmissível, por exemplo, considerar-se que 
estes elementos possam ser dimensionados da mesma 
forma se considerarmos um benefício postulado por 
um segurado de São Paulo e por outro no sertão do 
Nordeste”, critica o magistrado. “Logo, sem considerar 
estas peculiaridades, o fator previdenciário atinge fron-
talmente o princípio da igualdade, insculpido no art. 5º, 
“caput”, da Constituição Federal de 1988”.

Ao julgar procedente o pedido, o juiz determinou 
que o INSS promova o recálculo do benefício do autor, 
“sem a incidência do fator previdenciário

Novo cálculo
A decisão da 1ª Vara Previdenciária de São Paulo 

abre precedentes para que outros aposentados tenham 
a oportunidade de recuperar as perdas que tiveram no 
ato da aposentadoria por tempo de contribuição. Sem 
o redutor, o cálculo do benefício passa a ser feito a 
partir da média salarial, segundo a sentença.

Para se ter ideia do que a mudança representa, 
uma mulher de 48 anos de idade e 30 de contribuição, 
que tem média salarial de R$ 1 mil, hoje está sujeita 
ao fator de 0,5614, que é multiplicado à remuneração. 
Assim, o benefício dela seria de R$ 565,10. Cai quase 
à metade do salário que o INSS tinha como referência 
para os descontos. Sem o fator, ela ficaria com essa 
média integral: R$ 1 mil. Um homem de 55 anos e 35 
de contribuição que hoje ganha o teto (R$ 3.467,40), 
por exemplo, sofreria a ação do fator 0,7198. Sua apo-
sentadoria cairia para R$ 2.495,84. Sem fator, ele fica 
com o teto

A decisão determinou que o INSS promova o 
recálculo da renda mensal inicial do benefício do se-
gurado sem levar em conta o fator.

Sr. Presidente, essa decisão da Justiça de São 
Paulo vem ao encontro da nossa luta, de anos e anos, 
para acabar com o famigerado fator previdenciário. Es-
tamos no caminho certo, buscando a preservação dos 
direitos dos trabalhadores. 

Lembro, Senhoras e Senhores Senadores, que o 
nosso projeto que acaba com o fator previdenciário foi 
aprovado por unanimidade, em 2008, aqui no Senado 
Federal (PLS 296/03). 

Atualmente a proposta tramita na Câmara dos 
Deputados (PL 3299/08) e está pronta para entrar na 
pauta de votação do plenário. O Senado já cumpriu a 
sua parte. Agora a decisão é da Câmara. 

 Até a proposta ser aprovada aqui, realizamos 
muitas audiências públicas e debatemos com toda a 
sociedade os impactos do fator na vida dos aposen-
tados.
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Quem não se lembra das vigílias cívicas que re-
alizamos para pressionar a aprovação do projeto. Das 
manifestações, comícios e caminhadas nos estados.

O destacado papel de vanguarda que a Cobap 
(Confederação Brasileira de Aposentados e Pensio-
nistas) e suas federações afiliadas tiveram nessa ver-
dadeira cruzada nacional.

As próprias Centrais junto com suas organiza-
ções estão se mobilizando para acabar com o fator 
previdenciário. 

Sendo assim, reitero aqui, as minhas saudações 
ao juiz Federal Marcus Orione Gonçalves Correia, da 
1ª Vara Federal Previdenciária de São Paulo, por tão 
nobre decisão. 

E creio, que esta decisão é um incentivo para 
que outros juízes façam o mesmo. E também, para 
que outros segurados do INSS também busquem os 
seus direitos.

O momento é propício para a pressão. Que o rufar 
dos tambores seja ouvido em todos os cantos do país. 
Isso é salutar, faz parte da democracia. 

Sr. Presidente,
Essa questão é tão séria e grave, que eu gostaria 

de fazer alguns comentários sobre a divulgação pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
da nova expectativa de vida da população. 

Os brasileiros estão vivendo mais. E isso é muito 
bom. As projeções do IBGE indicam um aumento de 
72,9 anos em 2008 para 73,2 anos em 2009.

Mas aqui eu chamo a atenção para uma questão. 
Os homens com 56 anos e 36 anos de contribuição 
terão as maiores perdas na hora da aposentadoria: R$ 
12,74 se o salário médio for de R$ 2 mil. Já as mulheres 
com a mesma idade e tempo de contribuição, teriam 
perdas ainda maiores, ou seja: R$ 14,64.

Esses cálculos são da Conde Consultoria levadas 
em conta as atuais regras da Previdência Social para 
o pedido de aposentadoria: 60 anos de idade e 35 de 
contribuição para os homens e 55 anos de idade e 30 
anos de contribuição para as mulheres.

Por esse exemplo podemos diagnosticar que os 
trabalhadores com essa faixa etária e rendimento de-
vem ter que trabalhar entre 1 a 2 meses a mais para 
conseguir o beneficio.

Mesmo assim o cidadão irá receber somente 70% 
do valor da renda atual e em outros casos as perdas 
poderão ultrapassar os 50%. Isso, Senhoras e Senhores 
Senadores, Senhor Senador que preside esta sessão, 
por causa do famigerado Fator Previdenciário. 

Alguns sites de notícias estamparam a seguin-
te chamada: “Cinqüentões terão que trabalhar mais 
para se aposentar. Aumento na expectativa de vida 

faz com que eles demorem para sair do mercado de 
trabalho”.

Os especialistas apontam que a dificuldade dos 
trabalhadores cinqüentões em conseguir a aposenta-
doria faz com que ocorra a “desaposentadoria”.

Neste sentido cito projeto de lei nº 91 de 2010, 
de minha autoria, que permite a renúncia da aposen-
tadoria atual a fim de que o segurado ingresse com 
novo pedido de aposentadoria com inclusão do tempo 
e recolhimentos efetuados após a concessão da pri-
meira aposentadoria.

É uma forma de beneficiar e atender às deman-
das dos segurados que se aposentam, continuam 
trabalhando, contribuindo com o Instituto Nacional de 
seguro Social (INSS), e, posteriormente, pedem a revi-
são do cálculo da aposentadoria para que seja levado 
em conta o novo período de contribuição.

Feito o registro, era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o 
Sr. Augusto Botelho deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Adelmir San-
tana, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 
DF) – Parabenizo V. Exª inclusive pela parte inicial do 
discurso em relação ao fator previdenciário. Quero me 
associar às palavras de V. Exª, também à participação 
do Cobap, enfim, dessas pessoas que, como V. Exª, 
têm lutado aqui, todos sabemos, pela queda do fator 
previdenciário.

Concedo a palavra, pela ordem dos oradores 
inscritos, ao Senador Augusto Botelho. 

O Sr. Adelmir Santana, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr.Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Augusto Botelho, com a palavra, pelo 
tempo que entender necessário para o seu pronun-
ciamento.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente Paulo Paim.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, trago hoje a 
esta tribuna um assunto urgente e de muitíssima im-
portância para toda a população brasileira. O projeto 
de lei enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional 
com orçamento da União para 2011 prevê a aplicação 
de cerca de R$68,4 bilhões em ações e serviços de 
saúde. Segundo a avaliação do Conselho Nacional de 
Secretários Estaduais de Saúde (Conass), esse valor 
é baixo, Sr. Presidente Paim. 

Eu sou médico e compactuo com essa avaliação. 
Estive presente à reunião em que foi entregue ao re-
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lator do Orçamento, Senador Gim Argello, um ofício 
solicitando que os recursos alocados ao Ministério da 
Saúde no projeto de lei orçamentária para 2011 sejam 
incrementados. 

Para que possamos efetivamente atender às 
necessidades da saúde pública brasileira, o ideal se-
ria destinar em torno de R$100 bilhões para o setor. 
Como muito provavelmente esse valor não será possí-
vel, concordo com o pedido feito pelo Conass de que 
haja um incremento de pelo menos R$6,4 bilhões ao 
orçamento da saúde. 

O aumento dos recursos é necessário para que 
se possa investir mais na qualificação dos profissio-
nais de saúde, na melhoria da infraestrutura do setor, 
além da ampliação da oferta de serviços. Precisamos 
encontrar maneiras, Srªs e Srs. Senadores, de com-
plementar os recursos orçamentários já destinados 
para o Ministério da Saúde em 2011. 

Existem três áreas consideradas mais preocu-
pantes pelo Conass e que merecem atenção especial 
na hora de destinarmos recursos: 

1) O atendimento de média e alta complexidade 
hospitalar e ambulatorial que envolvem serviços espe-
cializados e de alto custo. É dentro desse parâmetro 
que são feitos os transplantes e o Brasil é campeão em 
transplantes de órgãos para pessoas que não dispõem 
de recursos. As cirurgias complexas, as cirurgias cardí-
acas, as cirurgias de colocação de órteses e próteses 
ósseas, muito caras, todas entram nesse setor. 

2) Oferta de medicamentos excepcionais, fora da 
relação básica de remédios fornecidos pelo Sistema 
Único de Saúde. Esses medicamentos excepcionais 
também mantêm vivos milhares e milhares de brasi-
leiros portadores de doenças crônicas, que fazem uso 
permanente de medicamentos. Nós precisamos ampliar 
essa lista para que a atenção possa ser melhor. 

3) O chamado Piso de Atenção Básica fixo, que 
garante o repasse de recursos aos Municípios para 
ações de assistência básica de acordo com o número 
de habitantes. Esse é o recurso que chega na casa de 
todos. É o recurso que vai para comprar o medicamento 
no posto de saúde, é o recurso que vai para o Prefeito 
melhorar a atenção, adicionar um serviço no seu Mu-
nicípio. É o PAB que faz isso. Ele para todos os Muni-
cípios. Nós precisamos melhorar o PAB no Brasil. 

Todo ano, o Conass detalha as verbas que consi-
dera mínimas para cada área da saúde. Para o próximo 
ano, o levantamento ainda não foi feito, mas é possível 
comparar os dados do projeto do Executivo da Lei de 
Orçamento para 2011 com os valores sugeridos pelo 
Conass em 2010.

Para os medicamentos excepcionais e o Piso de 
Atenção Básica fixo, por exemplo, o Conselho sugeriu 

a reserva de R$2,9 bilhões e R$4,1 bilhões, respecti-
vamente, em 2010. A previsão de recursos para 2011 
ficou um pouco acima do sugerido para 2010: R$3 
bilhões para os medicamentos excepcionais e R$4,2 
milhões para o PAB –, dinheiro que vai para os Muni-
cípios de acordo com a sua população.

Já para os atendimentos de média e alta comple-
xidade, os valores previstos no projeto de lei nem se-
quer alcançam o sugerido para este ano pelo Conass. 
A sugestão foi de que R$30,8 bilhões para 2010, e a 
previsão de repasse para este ano, 2011, é R$29,2 bi-
lhões. Nós precisamos corrigir essas distorções senão 
não vamos poder fazer no ano que vem nem o que foi 
feito este ano. Sabemos que o que foi feito este ano na 
saúde não foi o que o povo necessitava realmente.

Todos em todos os lugares do Brasil, em todos 
os Municípios, reclamam da qualidade do atendimento 
da saúde pública; porém, ainda afirmo: o SUS é o me-
lhor sistema de saúde para os que não têm recursos. 
Com todas as deficiências, com todas as dificuldades, 
o SUS ainda é o melhor. Por isso nós temos que tentar 
corrigir essas distorções.

Sr. Presidente Paulo Paim, os atuais problemas 
enfrentados pelo SUS não são somente de financia-
mento. É preciso também melhorar a gestão. Mas, 
para isso, precisamos conseguir mais recursos para 
combater a precariedade do sistema atual. 

Outro assunto que nós, Parlamentares, preci-
samos resolver é a questão da regulamentação da 
Emenda nº 29. As verbas previstas para o próximo 
ano seguem a fórmula que vem sendo cumprida desde 
2004 em razão da Emenda nº 29. Fixa os percentuais 
mínimos a serem investidos anualmente pela União, 
pelos Estados e pelos Municípios. A emenda obrigou 
a União a investir em saúde, em 2000, 5% a mais que 
o investido no ano anterior e determinou que, nos anos 
seguintes, esse valor fosse corrigido pela variação do 
Produto Interno Bruto do Brasil. 

Os Estados ficam obrigados a aplicar 12% da 
arrecadação de impostos, e os Municípios, 15%. Trata-
se de uma regra transitória que devia ter vigorar até 
2004, mas que continua em vigor por falta de uma lei 
complementar que regulamente a emenda, que defi-
na os valores mínimos a serem aplicados pela União, 
pelos Estados e pelos Municípios em ações de servi-
ços de saúde.

Somente cinco Estados brasileiros aplicam de 
12%: o Estado do Amazonas, que aplicou quase 22% 
do Orçamento em saúde; o Estado do Paraná; o Es-
tado do Acre; o Rio Grande do Norte; e outro Estado, 
que não estou lembrando no momento, que aplicou 
acima dos 15%. Esses são os campeões de aplicação 
na saúde no Brasil.
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Pela regra, que aguarda regulamentação por lei 
complementar, a União deve aplicar o que foi empe-
nhado no ano anterior, acrescido da variação nominal 
do PIB: os Estados devem aplicar 12% do produto da 
arrecadação de determinados impostos, e os Municí-
pios, 15%.

Precisamos encontrar uma maneira, Srs. Parla-
mentares, de acelerar a apreciação da Emenda 29. 
Atualmente, o projeto de lei que está em discussão 
e seguindo a sua tramitação é o PLS 121, de autoria 
do Senador Tião Viana. Fui o relator do projeto aqui, e 
demoramos quase um ano discutindo com o Conass, 
com o Conasems, com o Ministério da Saúde e com 
as entidades de classe sobre qual seria a forma que 
daríamos a esse projeto para regulamentar a Emenda 
29. Esse projeto foi remetido à Câmara dos Deputa-
dos e recebeu a designação de PLP nº 306, de 2008, 
que está no plenário da Câmara e até agora não foi 
votado.

A regulamentação da Emenda 29 permitirá que 
os recursos aplicados nas ações e serviços de saúde 
não sofram “desvio de finalidade”, visto que a lei de-
finirá o que pode ser considerado como tal, ou seja, 
será introduzido um componente qualitativo na análise 
do gasto com ações e serviços de saúde, visto que, 
até o momento, o componente quantitativo (percentual 
de aplicação) não foi suficiente para garantir a eficá-
cia dos serviços prestados, alocando-se, em muitos 
lugares, despesas de outra natureza para comprovar 
o cumprimento do percentual mínimo.

Colocam verbas de aposentadoria de servidores 
da saúde, colocam outros gastos que são de obriga-
ção do Estado e que não estão ligados diretamente à 
saúde. O saneamento básico é ligado à saúde, mas 
não pode ser considerado como gasto de saúde. O 
saneamento básico é um gasto de infraestrutura. O 
tratamento da água é uma obrigação dos Estados e 
dos Municípios e não pode ser considerado como uma 
despesa de saúde.

Concedo um aparte ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti, que é médico também, como eu, e um de-
fensor da saúde.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Augusto, V. Exª faz um pronunciamento sério de 
quem realmente se preocupa com o setor saúde. E eu 
não acredito que haja algum doido, algum paranóico 
que não se preocupe, principalmente quando vemos... 
O Senador Paim disse, no pronunciamento dele, que, 
neste País, até quem tem plano de saúde bom fica na 
fila. Imagine quem só depende do SUS! E, agora, está 
uma confusão, porque, se não há vaga no SUS, por 
meio de ações judiciais, internam-se os pacientes em 
hospitais particulares, mas, depois, os hospitais parti-

culares não recebem do SUS, do serviço público. Na 
verdade, estamos com um plano de saúde, que, embora 
na concepção, na formatação, seja muito bom, na exe-
cução mostrou-se um desastre. Ano a ano, vem sendo 
cada dia pior. Eu já disse aqui num pronunciamento 
que talvez a reforma das reformas que a Presidente 
Dilma deva fazer seja a reforma da saúde, do sistema 
de saúde como um todo. V. Exª defendeu muito a aloca-
ção de mais recursos para a saúde, mas eu considero 
que é o mesmo que jogar mais sal numa carne que já 
está estragada. Então, se não corrigirmos o problema, 
vamos gastar dinheiro à toa. Até disse V. Exª: “Não é 
só o problema de dinheiro que existe na saúde”; existe 
também o de gestão – V. Exª disse aí – e sobretudo o 
problema da falta de auditoria. Não há fiscalização no 
gasto do dinheiro que vai para a saúde. Isso acontece 
de modo geral no Brasil. Lamentavelmente, em nosso 
Estado, há alguns anos, vem-se tornando rotina uti-
lizar recursos da saúde para – não adianta sofismar 
– roubar. Não dá para entender por que um Estado 
como o nosso – que tem pouca gente, uma estrutura 
de rede física de saúde razoável e número de pessoal 
também acima da média – não atende bem. Por que 
não atende bem? Porque justamente não há gestão 
adequada dos recursos. V. Exª frisou também que está, 
aliás, abordando a questão da Emenda nº 29. É outra 
coisa que fica bem patente que não há interesse de 
resolver o problema da saúde. Essa emenda está há 
muito tempo na Câmara, já foi aprovada no Senado há 
bastante tempo e não é votada. Por que não é vota-
da? Será que é porque os Deputados são irresponsá-
veis e não estão vendo essa questão da saúde? Não 
é por isso, Senador Augusto, mas porque há outros 
interesses maiores. Então, tem de se dizer que o Go-
verno Federal não quer resolver, porque, quando ele 
quer, resolve rápido muitos assuntos aqui, a toque de 
caixa. Por que não resolve essa questão da saúde? 
Não precisa ser a toque de caixa, não, desde que seja 
no ritmo necessário. Então, quero dizer a V. Exª que 
não adianta – como médicos, compreendermos isso 
– depois que se está com uma pessoa doente na sua 
frente, arranjar culpados por aquela doença. É preci-
so tratar e curar a doença para que o paciente saia 
bem. Temos um sistema de saúde doente, gravemen-
te enfermo, que precisamos realmente corrigir. E não 
adianta ficar corrigindo colocando mais água nessa 
caixa furada. Nós temos realmente de fazer um raio X 
do sistema de saúde e uma auditoria completa no que 
tange aos recursos federais, aos recursos estaduais 
e aos recursos municipais empregados, bem como 
ao acompanhamento da execução financeira. Senão, 
vamos ficar aqui nos sucedendo na tribuna. Hoje, já 
falou o Senador Paulo Paim. V. Exª está falando, e eu 

97ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56005 

também pretendo abordar esse tema. E não se resolve. 
O Governo, então, não tem informação? Tem, e tem 
muita informação. O Departamento Nacional de Audi-
toria do Sistema de Saúde (Denasus) precisa ser mais 
atuante e realmente fiscalizar mais – os Ministérios 
Públicos Estaduais e o Ministério Público Federal. Só 
realmente com fiscalização se poderá corrigir isso. E a 
culpa não é do profissional de saúde, não – do auxiliar, 
do técnico de enfermagem, da enfermeira, do médico, 
do fisioterapeuta, de todos os diversos profissionais de 
saúde que trabalham. O problema não é deles. O pro-
blema é da Administração – desde a administração de 
um posto de saúde, de um centro de saúde, de uma 
unidade de emergência até o Secretário de Saúde. É 
preciso realmente fazer uma reforma completa no que 
tange ao sistema, mas também à execução da verba 
que vai para lá. Senão, pessoas de bem como V. Exª 
vão ficar batalhando para alocar mais recursos; e os 
maus, levando esses recursos para outros fins que não 
são o atendimento ao paciente.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR) – 
Muito obrigado, Senador Mozarildo.

Concedo um aparte ao Senador Papaléo Paes, 
do Amapá, também médico.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador 
Augusto Botelho, a parte fundamental da nossa pre-
ocupação com a saúde pública está em seu discur-
so. V. Exª, muito sabiamente, expôs esses pontos 
que envolvem a questão orçamentária, as intenções 
do Governo para financiar a saúde pública. Vejo que 
o ponto fundamental está relacionado com a essa 
Emenda 29. Não existe, por parte do Governo, o in-
teresse de regulamentar, de aprovar na Câmara essa 
emenda, porque o Governo passará a ter uma obriga-
ção que os Estados e Municípios já têm, muitos têm 
a maior dificuldade para cumprir as obrigações. E o 
Governo Federal se omite nessa obrigação que teria 
em percentuais que a emenda estabelece. Porém, o 
que é importante em tudo isso é que se volta a falar 
na famigerada CPMF. Vejo que isso seria um grande 
retrocesso, caso acontecesse. Seria um imediatismo 
desnecessário, desde que a Emenda 29 fosse olhada 
com atenção, compreendida a importância que ela tem. 
Logicamente, com o novo imposto destinado única e 
exclusivamente para a saúde, iríamos apenas dar um 
alívio ao Governo para fazer o que ele quer: colocar 
no Orçamento um valor menor do que a saúde precisa. 
O valor médio de precisão da saúde seria relaciona-
do com aquele percentual que estabelece a Emenda 
29. Portanto, acredito que possamos ter uma saúde 
mais eficiente. No sábado, na mesma entrevista que 
citei, que foi muito longa, onde relacionei a questão da 
emenda parlamentar com o Senador Paulo Paim, isso 

era discutido. Um parlamentar, sobre a Secretaria de 
Saúde do Estado Amapá, dizia: “É, porque a Secreta-
ria de Saúde...O que sobra é 20%, para manutenção, 
investimento. O resto é só para pessoal. Precisava de 
mais recurso”. Eu posso responder aqui: lá, a questão 
não é colocar mais recursos. Colocar mais recursos 
é, como o Senador Mozarildo citou ainda há pouco, 
salgar a carne estragada. Não adianta, vai-se gastar 
mais sal e não se resolverá o problema. É questão 
mesmo de corrupção, de malversação do dinheiro pú-
blico, pois todos sabemos – infelizmente, a hipocrisia 
faz muita gente ficar calada – que a saúde é uma das 
fontes mais apetitosas que têm para o gestor corrupto 
desviar recursos, porque a maioria dos trabalhos que 
a saúde executa na ponta compreende o material de 
consumo. Então, esse material de consumo, se houver 
uma gangue, uma quadrilha, ele é facilmente colocado 
em movimento, porque basta assinar um papel e lá na 
frente chegará o resultado. Então, Senador, digo-lhe 
com toda a certeza: V. Exª tem muita razão. V. Exª traz 
esse tema, mostrando a sua responsabilidade com o 
Senado Federal e com a saúde brasileira. Precisamos 
repensar a pressão que podemos fazer na Câmara 
Federal para aprovar essa Emenda nº 29. Precisamos 
pedir, clamar ao Senhor Presidente da República ou 
à Senhora Presidente da República que vai assumir 
para que ela realmente se interesse em aprovar, porque 
aprovou – quando eles querem, eles aprovam –, e fazer 
realmente com que a saúde pública do País volte a ter 
o respeito que já teve. Hoje, realmente é uma lástima 
nós vermos a situação em que a saúde se apresenta, 
principalmente se virmos o quanto é triste a situação 
das pessoas que não têm relacionamento com alguém 
ligado à saúde, que não têm condições financeiras 
suficientes, não para pagar plano de saúde, mas até 
para se movimentar nos locais onde a burocracia os 
obriga a ir para resolver problemas de saúde. Olha, 
eu fiquei penalizado com a situação de uma pessoa 
conhecida que está há mais de três meses esperando 
uma vaga para fazer radioterapia – Senador Mozarildo, 
radioterapia é emergência –, num hospital de Belém do 
Pará, no Ophir Loyola. Agora é que chegou a notifica-
ção informando a possibilidade de essa pessoa fazer 
uma radioterapia. Meu Deus, isso aí pode ter feito essa 
pessoa diminuir seu tempo de vida! Ela poderia viver 
muito mais se tivesse feito isso há três meses. Então, 
é isso que temos a lamentar e dizer que, realmente, 
um país sério nós avaliamos pela sua educação e pela 
sua saúde com gerenciamentos sérios. 

O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR) – 
Muito obrigado, Senador Papaléo. 

Nessa mesma lei básica do tratamento da onco-
logia, do câncer, não se pode levar mais de trinta dias 
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entre o diagnóstico e o início do tratamento, e ele já 
está esperando há três meses esperando... Coitado 
do paciente! 

Eu gostaria só de encerrar o meu discurso cha-
mando a atenção de todas as pessoas que estão ou-
vindo a Rádio Senado e que votaram nos candidatos 
– todos, Presidente da República, Prefeito, Senadores, 
Deputados Federais e Estaduais – que afirmaram ter 
compromisso com a saúde, afirmaram ter compro-
misso com a Educação. Nós precisamos cobrar esse 
compromisso.

Espero que a nossa Presidente Dilma Rousseff 
tenha realmente compromisso com a Saúde e meta 
o dedo dela para ver se essa Emenda nº 29 é regu-
lamentada, para aumentar os recursos. Realmente, 
precisamos melhorar a gestão, mas o problema da 
saúde é mais de falta de recursos do que de gestão. 
As impropriedades, as roubalheiras, essas coisas to-
das acontecem, principalmente em órgãos públicos, 
como no caso da Fundação Nacional de Saúde – lá 
no meu Estado, mas não sei em outros Estados. No 
meu Estado, não sei se melhorou agora, mas já foram 
presos diretores, já houve um monte de confusão por-
que para lá vai muito recurso para a saúde indígena, 
e o índio tinha uma qualidade de atendimento muito 
ruim. Graças a Deus, o Ministério da Saúde, o Ministro 
Temporão criou a Secretaria Especial para dar assis-
tência aos índios. Espero que, dentro dessa Secretaria, 
aqueles desmandos que havia com recursos da saúde 
indígena não aconteçam mais. 

Sr. Presidente Paulo Paim, era o que tinha a di-
zer.

Muito obrigado pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Augusto Botelho, que, mais 
uma vez, traz ao Senado, a esta Casa, a questão da 
Saúde e correlatos. 

Pela Liderança do PSDB, o Senador Alvaro 
Dias. 

Sendo um inscrito e um líder, passamos a pala-
vra, pela Liderança, ao Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, alguns temas polêmicos tomaram conta 
da mídia nacional nos últimos dias, entre eles a com-
pra de um avião. 

Anunciou-se que o Governo haverá de comprar 
o avião que já, popularmente, denominam Aerodilma, 
por mais de R$400 milhões. 

É evidente que isso provoca uma reação popular. 
Por que o Governo estaria comprando um novo avião? O 
Aerolula não é suficiente? O que farão com o Aerolula, 

que foi adquirido, à época, por R$156 milhões – cerca 
de US$56,7 milhões –, um avião deslumbrante?

Agora, alega-se que não há autonomia de voo 
suficiente e fala-se na aquisição de um avião monumen-
tal, que teria espaço para mais de trezentas pessoas e 
seria o avião a ser utilizado pela Presidente Dilma.

Há questionamentos. O Congresso permite isso? 
E nós explicamos: não cabe ao Congresso votar a 
compra de um avião, deliberar sobre a compra de um 
avião. Enfim, este é um tema polêmico, que está no 
noticiário. 

O outro, a reforma do Palácio do Planalto. Fala-
se nessa reforma há um bom tempo. Tanto que, já no 
dia 14 de julho de 2009, o Líder do PSDB, Arthur Vir-
gílio, encaminhou à Mesa um requerimento propondo 
auditoria do Tribunal de Contas, já que o orçamento 
previsto para a reforma, inicialmente de R$76 milhões, 
foi sendo engordado aos poucos. Hoje, divulga-se que 
o Governo gastou R$111 milhões na reforma do Palá-
cio do Planalto, e há quem diga que foi mais. 

Passando em frente ao Palácio do Planalto, fica 
difícil acreditar que foram necessários R$111 milhões. 
Fica a impressão de ter havido um superfaturamento 
magistral na reforma do Palácio do Planalto. Certa-
mente, para quem olha, fica a impressão de que seria 
possível construir um novo palácio com esse valor. 
Afinal, são R$111 milhões.

Mas, Senador Papaléo, gastaram R$111 milhões 
e a obra apresenta falhas, falhas injustificáveis. Com 
o início das chuvas em Brasília, vários problemas fo-
ram detectados no novo palácio, como, por exemplo, 
infiltrações, alagamentos, ralos entupidos, impermea-
bilizações mal feitas, problemas que jamais poderiam 
ser constatados após tão pouco tempo de conclusão 
de uma obra, principalmente com esses gastos.

É uma afronta sem precedentes ao povo brasileiro, 
que está perplexo diante deste caso. Aqueles que to-
maram conhecimento disso estão perplexos. O próprio 
representante de Oscar Niemeyer em Brasília, Carlos 
Magalhães, já havia feito críticas à reforma, que foram 
enviadas em carta ao Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, mostrando que tudo o que estava 
sendo feito era de péssima qualidade.

Mas, com tanto dinheiro, a qualidade é péssi-
ma?

O jornalista Cláudio Humberto, em sua coluna 
de hoje, dá a dimensão do absurdo dessa obra. Veja 
o que diz Cláudio Humberto: 

Após a reforma no Palácio do Planalto, Lula 
ficou preso no elevador. A reforma do Palácio do 
Planalto, que custou R$111 milhões, foi tão mal 
feita que agora uma reforma da reforma tenta re-
parar o estrago. Em razão dos problemas estru-
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turais das obras desastradas, o poço do elevador 
privativo do Presidente foi inundado durante as 
recentes chuvas, e Lula ficou preso, por vários 
minutos, segundo o arquiteto Carlos Magalhães, 
chefe do escritório de Oscar Niemeyer em Bra-
sília. O incidente deixou o Presidente nervoso e 
os seguranças apreensivos.

É a nota de Carlos Humberto na sua coluna de 
hoje.

Então, se houve tanto descaso, despreparo, se 
tantos defeitos, imperfeições e erros de execução foram 
constatados, por que essa obra continuou seguindo 
em frente? Por que as devidas correções não foram 
feitas? Por que tantos aditivos foram feitos elevando 
consideravelmente os custos iniciais previstos? Esses 
problemas podem passar despercebidos por boa parte 
da população, mas a nossa função aqui no Senado é 
chamar a atenção para os descalabros do Governo e 
pedir todas as informações que se fizerem necessárias 
para que questões como essas sejam esclarecidas e 
não deixem dúvidas sobre sua lisura.

Por isso, Sr. Presidente, estou aqui para fazer um 
apelo para que a Mesa do Senado coloque em pauta e 
em votação imediata o Requerimento nº 871, de 2009, 
de autoria do Senador Arthur Virgílio, que solicita ao 
Tribunal de Contas da União a realização de auditoria 
na obra de reforma do prédio do Palácio do Planalto.

Quando soube da notícia da reforma da reforma, 
pretendia apresentar esse requerimento. Fui verificar, 
e a assessoria da Liderança do PSDB me informou 
que esse requerimento já existe desde o dia 14 de ju-
lho de 2009. Portanto, há mais de um ano aguardan-
do deliberação. E, no requerimento, há a abordagem 
sobre o custo da obra, Senador Mozarildo, um preço 
de R$2.444,00 por metro quadrado. Esse valor é um 
custo certamente exorbitante, muito mais alto do que 
é o custo de construção, especialmente neste caso, 
porque é uma reforma apenas, e, portanto, não se 
exige despesas com serviços como fundações, es-
truturas e outros.

É muito importante que se aprove imediatamente 
esse requerimento, afinal a obra estava prevista para 
R$76 milhões, e achamos um absurdo R$76 milhões, 
e não foram suficientes. Há um superfaturamento aí 
visível, um superfaturamento gigantesco nesta obra 
de reforma do Palácio do Planalto.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Alvaro, V. Exª, como sempre zeloso com a seriedade 
e a honestidade no serviço público, notadamente os 
gastos do Governo, traz um tema que eu tive a opor-
tunidade, logo no início dessa reforma, de denunciar 

aqui, inclusive, cobrando que o serviço havia come-
çado e não havia aquilo que é exigido para tudo que 
é Município e órgão pequeno quando utiliza recurso 
federal, que é botar a placa identificando o órgão que 
está fazendo, a construtora, o valor da obra e de onde 
vem o recurso. Depois de algum tempo, o Tribunal de 
Contas da União entrou, e, aí, colocaram as placas, e, 
como disse V. Exª, o valor só foi aumentando. O valor 
que foi gasto, segundo consta, daria para construir, 
botando para cima o valor do custo da casa, mais ou 
menos três mil casas do Programa Minha Casa, Minha 
Vida – no caso de elevar o custo da casa, porque, se 
for fazer por um preço mais razoável, dá para construir 
muito mais. É incompreensível que um Presidente como 
o Presidente Lula, que diz se preocupar muito com os 
desprotegidos, com aqueles que realmente precisam de 
ter uma casa para morar, gaste no Palácio, no final do 
seu mandato, essa fortuna, sem falar que ele já havia 
feito a reforma do Palácio da Alvorada, já tinha provi-
denciado alguns gastos supérfluo, como V. Exª disse, 
com a aquisição de um avião moderno, que agora já 
está demonstrado que não é mais moderno, porque, 
com pouco tempo de uso, já se tem que comprar um 
outro. Mas tudo bem, eu acho que o que não pode é 
nos conformemos com isso, que deixemos; que saia 
na imprensa, que fiquemos indignados com as coisas 
e não tomemos providência. Por isso, quero cumpri-
mentar V. Exª pela cobrança, inclusive me assustando 
até por já existir um requerimento do Senador Arthur 
Virgilio. Eu acho o mínimo que um parlamentar tem é 
o direito de ser atendido logo em qualquer ação que 
vise esclarecer o gasto público em casos como este, 
que é nitidamente, no mínimo, escandaloso.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador 
Mozarildo Cavalcanti, hoje, sem dúvida, a maior atração 
turística de Brasília é o superfaturamento da reforma 
do Palácio do Planalto. Eu não conheço nada igual. 
Esse Palácio não é imenso, nós conhecemos o interior 
desse Palácio e sabemos que o material utilizado não 
é um material sofisticado, de preço elevado. O que se 
faz aí é um absurdo, é dinheiro jogado pelo ralo. Isso 
é uma afronta ao povo brasileiro, especialmente no 
momento em que a equipe econômica que assume a 
partir de janeiro anuncia um novo tempo de arrocho, 
ajuste fiscal mais rigoroso, redução de gastos, não 
aceitação de propostas, como a PEC 300, como um 
reajuste maior para os aposentados, como um maior 
reajuste ao salário mínimo, alegando dificuldades, ig-
norando, esquecendo, deixando no passado o discurso 
do momento mágico vivido pelo Brasil e – deixando a 
ficção, o imaginário, passando ao real –, assumindo 
as dificuldades presentes no País. Mas há uma con-
tradição: dificuldades para a população e facilidades 
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para os governantes. Por que a aquisição desse avião 
de mais de R$400 milhões? O cálculo feito há pouco 
pelo Mozarildo Cavalcanti leva-me a concluir que, com 
esse avião, seria possível construir 12 mil casas pelo 
Programa Minha Casa, Minha Vida. Multiplica-se por 
quatro. Se a reforma do Palácio custou R$111 milhões 
e é possível construir, nos cálculos do engenheiro 
Mozarildo Cavalcanti, três mil moradias; com mais de 
R$400 milhões, 12 mil moradias.

Portanto, esta é a prioridade do Governo: voar 
bem e viver mal? Alguns voando bem e outros vivendo 
mal, morando mal. Enfim, é preciso discutir prioridades. 
O Governo Lula não tem sido expert em estabelecer 
prioridades. As suas prioridades, muitas vezes, afron-
tam a realidade vivida pelo povo brasileiro.

Eu poderia citar, como exemplo, os empréstimos 
privilegiados a outros países para obras de infraestru-
tura em outros países enquanto o nosso vive constan-
temente a ameaça de um apagão logístico por falta de 
investimentos.

Mas eu quero conceder um aparte ao Senador 
Papaléo Paes.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador 
Alvaro Dias, V. Exª apresenta hoje um assunto extre-
mamente importante e que deveria ser um tema de 
permanente debate aqui. Refiro-me exatamente aos 
gastos inexplicados e de maneira absurda que o Gover-
no Federal faz. Temos aí várias questões durante esse 
mandato todo que nós estamos aqui acompanhando: a 
questão dos cartões corporativos, a questão das obras 
superfaturadas, a questão dos desmandos de compras 
de avião sem qualquer bom senso, enfim. Mas essas 
coisas vêm se repetindo, vêm se repetindo, e a única 
maneira que nós temos de ver, pelo menos, o povo 
muito bem informado é exatamente a nossa imprensa. 
A nossa imprensa deveria, como está fazendo, manter 
esse processo de denúncia para que o povo brasileiro 
soubesse o que está se passando no País, que preci-
sa de austeridade, sim. Precisa de austeridade porque 
estamos prestes a passar por uma crise econômica, e 
o Governo não teve coragem de dizer isso durante a 
campanha política. Não teve coragem. E agora também 
não está tendo coragem de dizer, mas está mostrando 
o que vai acontecer, porque o governo tomou algumas 
medidas econômicas que serão necessárias para en-
frentarmos a crise este ano que vem – porque agora, 
final de ano, esquece-se de tudo. E essas medidas o 
povo pode analisar e ver que são exatamente sérias e 
preocupantes. E aí nós vamos entrar em um processo 
de sacrifício de todos. Estamos ouvindo V. Exª falar de 
dois temas que estão às claras, à frente de todos nós. 
Essa reforma do Palácio do Planalto é uma vergonha. 
Lembro muito bem que, há cerca de dois anos, o Se-

nador Mozarildo Cavalcanti fazia aqui uma denúncia 
com dados técnicos, expondo, esclarecendo, desnu-
dando todo aquele processo de corrupção, calculada 
em papel e documentada. Quem fiscaliza? O Tribunal 
de Contas da União. O TCU vai para cima, cumpre com 
a sua obrigação. Aí o Presidente da República, então, 
com o seu ar ditatorial e com intenções ditatoriais, diz: 
temos de acabar com o Tribunal de Contas da União, 
porque só o que ele faz é emperrar as nossas obras. 
O que o Tribunal faz? Se não houvesse o Tribunal de 
Contas, meu irmão, estaríamos completamente per-
didos, as nossas finanças estariam completamente 
perdidas. Então, é uma lastima ouvirmos isso. Uma 
obra que mal acabou, que mal terminou já está com 
problemas, precisando de uma reforma em cima da 
reforma, e estamos prestes a adquirir um avião – por-
que, se havia aquele antigo avião, que durou 25 anos 
nas mãos de um governo, agora um avião não con-
segue durar cinco anos nas mãos dos governos que 
mostravam ao País que seriam governos austeros e 
praticantes do bom-senso. Então, já vão trocar o avião 
por outro que custa mais de 400 milhões, e nós como 
povo, como contribuintes que somos, deveremos, sim, 
cobrar isso. Agora, nós fazemos um apelo no sentido 
de que a imprensa faça repercutir a cada dia essas 
notícias, que são importantes e que fazem com que 
a democracia seja assim caracterizada, quando o Po-
der Executivo é fiscalizado pelo povo. Parabéns a V. 
Exª, que traz esses temas importantes e necessários 
a essa tribuna. Parabéns, Senador Alvaro.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Papaléo Paes. 

Veja que essa obra foi iniciada sem que tivesse 
sido incluída no Plano Plurianual de Investimento, o 
chamado PPA, de 2008-2011. Isso contraria o texto 
constitucional. É uma afronta á Constituição. O art. 167 
da Constituição diz:

Art. 167. (...)
(...)
§ 1º – Nenhum investimento cuja execu-

ção ultrapasse um exercício financeiro poderá 
ser iniciado sem prévia inclusão no plano plu-
rianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob 
pena de crime de responsabilidade.

Portanto, houve crime de responsabilidade. Há 
que se responder por crime de responsabilidade diante 
de um fato como este: o esbanjamento do dinheiro pú-
blico, e de forma afrontosa à Constituição do País.

Portanto, Sr. Presidente, insisto que esse reque-
rimento seja votado. 

Nesse final de semana, tivemos outros anúncios 
do Governo. Por exemplo: que o Presidente Lula está 
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solicitando a sua assessoria jurídica saídas jurídicas 
para manter no País o terrorista italiano Cesare Battisti. 
O Presidente sugere, inclusive, que ele possa ser na-
turalizado brasileiro para facilitar sua permanência em 
nosso País, obviamente criando constrangimentos di-
plomáticos insuperáveis e indignação no “país da bota”, 
a Itália. Certamente, isso provocará indignação. 

Eu não poderia passar por esta tribuna – veja, 
Sr. Presidente, são tantos os temas – sem fazer re-
ferência às denúncias que envolvem a Comissão de 
Orçamento no Congresso Nacional. Certamente, não 
entenderiam como alguém vem à tribuna, faz críti-
cas ao Poder Executivo e deixa de focar, de focalizar 
o que está acontecendo dentro da própria Casa. Há 
uma denúncia. 

Eu apenas quero dizer que o Senado Federal, 
hoje, não tem Corregedor. Com o triste passamento 
de Romeu Tuma, ficamos sem Corregedor. E o nosso 
Conselho de Ética foi praticamente dissolvido com a 
renúncia do PSDB, com a renúncia dos Democratas e 
com o afastamento do próprio Presidente do Conselho. 
Então, o Conselho está totalmente desmontado. Não 
há, portanto, Conselho de Ética neste momento. 

E quero ir além dessa questão, que seria pontu-
al. Nós temos de analisar e buscar uma solução de-
finitiva para esse problema. Desde a CPI dos Anões 
do Orçamento, a Comissão de Orçamento tem ficado 
sob permanente suspeição. Termina um ano, começa 
outro, e os mesmos problemas se repetem. Há uma 
reincidência de desvios denunciados na Comissão de 
Orçamento. Por isso, nós achamos que não basta in-
vestigar e responsabilizar Parlamentares por supostas 
irregularidades que ocorrem neste momento. É preciso 
adotar uma posição radical em relação à Comissão 
de Orçamento. Particularmente, defendo – e sei que é 
consenso no nosso Partido – a extinção da Comissão 
de Orçamento. O projeto de lei orçamentária deve tra-
mitar nas comissões técnicas e ser finalizado por uma 
comissão de sistematização. Dessa forma, estaríamos 
reduzindo o forte poder atual de pressão dos lobistas 
e estaríamos, também, diminuindo o espaço para os 
desvios para a corrupção. 

Essa é uma proposta que tem de ser debatida 
pelo Congresso Nacional. Obviamente, se caminhar-
mos para esse avanço, democratizando-o e oferecen-
do maior transparência à elaboração do Orçamento da 
União, nós poderemos também pensar no orçamento 
impositivo, já debatido pelo Senado Federal e com um 
avanço que significou a aprovação de um projeto de 
lei que institui parcialmente essa imposição. 

Na verdade, o que se verifica por parte do atual 
Governo é a incompetência na elaboração do Orça-
mento, especialmente no que diz respeito à definição 

de prioridades; a incompetência na articulação políti-
ca, visando buscar o consenso para a aprovação sem 
turbulências do Orçamento da União – e isso ocorre 
todos os anos –; e, sobretudo, os desvios havidos on-
tem, ocorridos hoje. 

É preciso mudar. 
A estratégia que nós estamos propondo come-

çaria pela extinção da Comissão de Orçamento, e cer-
tamente ofereceríamos transparência maior, com um 
debate mais ampliado sobre a peça orçamentária, que 
tem que ser essencial. Instituir o Orçamento impositivo 
significa exigir maior eficiência de gerenciamento no 
Governo, porque a execução orçamentária tem sido 
uma lástima nos últimos anos. Assiste-se, ao final de 
cada ano, àquilo que não se imaginaria em um país 
com capacidade de investir limitada como o nosso: 
Ministros de Estado devolvendo recursos ao Tesouro 
da União por absoluta incapacidade de aplicá-los. Por-
tanto, Sr. Presidente, essa é uma providência que tem 
que ser debatida, é uma providência que tem que ser a 
solução para evitarmos os constrangimentos que estão 
se tornando rotina no Congresso Nacional, ao final de 
todos os anos, quando temos a missão de aprovar o 
Orçamento da União.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Papaléo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Alvaro Dias.

Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que fará seu pronunciamento como ora-
dor inscrito.

V. Exª terá 20 minutos para seu pronunciamento, 
e a prorrogação necessária, regimentalmente, será 
cumprida.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Papaléo Paes, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, senhores telespectado-
res e senhoras telespectadoras da TV Senado, ouvin-
tes da Rádio Senado, a diplomação dos eleitos nas 
eleições de outubro está marcada para o dia 17 deste 
mês. Portanto, era de se esperar que todos os fatos 
ocorridos durante a eleição e que foram objeto de fla-
grantes feitos pela Polícia Federal, de denúncias feitas 
tanto ao Ministério Público Federal, quanto à Polícia 
Federal, ao Tribunal Regional Eleitoral estivessem to-
das elas apreciadas antes dessa data, para impedir a 
diplomação daqueles que, eventualmente – e alguns 
com certeza –, praticaram ou tiverem praticado crimes 
eleitorais que os proíbam de receber o seu diploma 
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e, depois, tomar posse, seja como Deputado Estadu-
al ou Deputado Distrital, no caso do Distrito Federal, 
seja como Deputado Federal, Senador, Governador, 
Presidente da República. Todos deveriam estar com 
os ilícitos, as denúncias todas apuradas até o mo-
mento da diplomação e, inarredavelmente, antes da 
posse, porque depois que diploma e que toma posse, 
há uma cultura geral no Brasil de que as coisas... Não 
acontece mais nada. Aliás, muitos praticam crimes 
eleitorais confiando nisso, confiando em que, botando 
bons advogados, pagando muito bem os bons advo-
gados, aí... Se a legislação comum já tem um monte 
de brechas para evitar que aqueles que têm condições 
possam ser atingidos pela lei e penalizados, imagine 
a legislação eleitoral, que é uma colcha de retalhos! 
O mesmo fato permite que haja três ou quatro ações, 
desde uma investigação judicial, à não diplomação, à 
impugnação do mandato eletivo, enfim, uma série de 
recursos e, por consequência, uma série de medidas 
capazes de protelar a apreciação final.

É verdade que, nos últimos anos, vimos Deputa-
dos serem cassados, Governadores serem cassados, 
Senadores também, o que não havia ocorrido na His-
tória do Brasil. Pelo menos, quatro Governadores já 
foram cassados. Agora, nesta eleição, pelo que vi no 
meu Estado e pelo que ouvi de depoimentos de Se-
nadores, ocorreu em vários Estados brasileiros uma 
verdadeira e escandalosa ação de compra de votos, 
de coação de funcionários públicos, de extorsão de 
empresários, enfim, de todo abuso de poder político 
e econômico durante estas eleições.

No meu Estado, foi a mais escandalosa da his-
tória de Roraima desde o tempo em que era Território 
Federal. Esse Governador que se elegeu estava ocu-
pando o cargo, porque substituiu o Governador titular 
que morreu; portanto, ele estava disputando não uma 
reeleição, era uma primeira eleição com rótulo de ree-
leição. E ele foi reeleito, no segundo turno, com 1.700 
votos na frente, apenas.

Os jornais de todo o Brasil já publicaram exaus-
tivas reportagens, mostrando que o voto mais caro do 
Brasil foi o do meu Estado, que, coincidentemente, é o 
Estado que tem menos eleitores no Brasil. É o menor 
colégio eleitoral. Isso mostra o tamanho da corrupção 
eleitoral que foi praticada no meu Estado, mas, até 
agora, nem a Polícia Federal concluiu os inquéritos 
que estão lá para ela concluir, nem o Ministério Pú-
blico ofereceu alguma denúncia capaz de impedir a 
diplomação ou, posteriormente, a posse desses que 
se elegeram dessa forma.

Então, o Governador tinha razão – pelo menos 
está tendo razão – quando me disse, em julho de 2008, 
na minha cara, que lá – lamentavelmente, na minha 

terra, no meu Estado, porque não sou um Senador por 
Roraima, eu sou um Senador de Roraima, porque nasci 
lá – só ganhava eleição quem tinha o poder na mão 
e dinheiro, e que poder ele tinha até 31 de dezembro, 
portanto, durante todo o período pré-eleitoral e o pe-
ríodo eleitoral; que ele já tinha, àquela época, R$50 
milhões para gastar na campanha. Ora, se ele já tinha, 
misteriosamente, em 2008, R$50 milhões, imaginem o 
quanto ele não tinha em outubro de 2010?!

Realmente, a enxurrada de casos desavergo-
nhados de pressão, de coação, de compra de votos, 
de... Basta dar o exemplo de que a Polícia Federal, no 
primeiro turno, apreendeu R$4 milhões no Brasil todo 
e, só em Roraima, Senador Papaléo, foram R$2,5 mi-
lhões. Então, no menor colégio eleitoral, foi apreendi-
do mais da metade do dinheiro apreendido no Brasil 
todo. Não é preciso ser muito inteligente para concluir 
quanta corrupção foi praticada.

Mas o pior é, além da corrupção eleitoral, a cor-
rupção administrativa cometida de 2007 até outubro, 
que está continuando de outubro para cá. O reflexo 
dessa corrupção na situação da administração do meu 
Estado é uma coisa revoltante. Já fiz pronunciamento 
aqui, já denunciei à Procuradoria-Geral da República, 
já pedi providências ao Ministério Público Federal e ao 
Ministério Público Estadual, à própria Polícia Federal, 
ao Tribunal de Contas do Estado, sobre inúmeros ilíci-
tos, inúmeros crimes cometidos pelo Governador, que 
estão sendo apurados.

Mas tenho de denunciar uma situação triste – e 
denuncio com tristeza, com muita tristeza mesmo, sen-
do um roraimense, um médico, tendo sido já diretor de 
hospital em Roraima, Secretário de Saúde, Presiden-
te do Conselho Regional de Medicina. Lamento ver o 
meu Estado com a qualidade de saúde que está sendo 
prestada, no nível em que está. Vou ler aqui algumas 
matérias, para não dizerem que são palavras minhas, 
Senador Papaléo, Senador Leomar. Vou ler aqui uma 
nota de repúdio e clamor por justiça publicada pela 
Família Aguiar da Silva, que diz o seguinte:

Vimos a público repudiar o péssimo tra-
tamento dispensado ao jovem Philippe Alex-
sander pelo Hospital Geral de Roraima, onde 
o mesmo veio a falecer por negligência [Aqui, 
eles esclarecem, entre parênteses] (não mé-
dica mas hospitalar) pois não pode realizar 
a tempo os exames exigidos pelos médicos 
devido aos aparelhos de tomografia estarem 
quebrados, não tinha nem mesmo uma gaze 
para estancar o sangramento que era inten-
so e muito menos luvas para ao profissionais, 
quer dizer então que no HGR não tem nem o 
material básico para se trabalhar ou atender a 
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população, meu Deus onde nós vamos parar? 
Quantos ainda vão morrer? Isso tem que parar. 
Vamos dar um basta. Chega de impunidade.

Repito: aqui é a Família Aguiar da Silva, do Phi-
lippe Alexsander, que faleceu no Hospital Geral de 
Roraima.

Aqui há um artigo publicado pelo professor Gil-
berto Hissa, Professor do Departamento de Economia 
da Universidade Federal de Roraima. Vou ler o artigo 
para não dizer que são as palavras do Mozarildo, que 
está fazendo uma oposição sistemática ao Governa-
dor, como se fazer oposição não fosse também uma 
obrigação, uma coisa democrática, necessária, para 
salvaguardar os interesses do povo de Roraima.

Vou ler o artigo do Dr. Gilberto Hissa:

As notícias sobre a saúde de Roraima 
pioram a cada dia. Primeiro, foi a suspensão 
das cirurgias eletivas por falta de material, e 
depois, a suspensão das cirurgias de emergên-
cia pelo mesmo motivo. Uma vergonha.

Pacientes com quadro clínico grave e do-
res insuportáveis, que deveriam ser operados 
imediatamente, passam dias esperando pela 
cirurgia que nunca acontece. Uma vergonha.

O quadro piora quando os pacientes são 
mandados para casa, com a justificativa que, 
por falta de materiais cirúrgico e básico, não 
há a possibilidade de fazer a cirurgia e de, 
portanto, manter o paciente no HGR. Uma 
vergonha.

Este “uma vergonha” está escrito pelo professor, 
mas eu quero dizer: é muita vergonha mesmo!

O Secretário de Saúde, Dr. Rodolfo Pe-
reira, afirma que falta recurso para solucionar 
o problema. Na verdade, segundo ele, seriam 
necessários 300 milhões de reais para termos 
uma saúde pública sem problemas. Mas como 
temos [e ele coloca aqui entre aspas] “apenas” 
182 milhões alocados para SESAU em 2010, 
faltam, portanto, 118 milhões de reais para fe-
char a conta [segundo ele diz que o Secretário 
teria declarado.].

Será que a quantia de 182 milhões de 
reais é pouca [para uma população como a do 
nosso Estado]? Com certeza, bem gerenciada 
é uma montanha de dinheiro e mal gerenciada 
é uma merreca.

O que está acontecendo na SESAU?
Infelizmente, a realidade é dura. Não 

há falta de recursos, o que há é falta de boa 
gestão do dinheiro público. E 300 milhões de 

reais ou mesmo 500 milhões de reais não 
resolverão os problemas da saúde do nosso 
estado se forem pessimamente gerenciados 
[isto é, pessimamente usados. O dinheiro é 
usado de maneira vergonhosa!] Além da má 
gestão dos recursos públicos, a SESAU prima 
pelos escândalos, que nos últimos anos assu-
miram um volume avassalador. Sendo o último 
o dos remédios dentro do prazo de validade 
descartados no lixão. Uma vergonha [repete 
o professor. Aí ele pergunta:]

Cadê o nosso governador? Que na cam-
panha prometeu um estado de sonhos e de 
maravilhas. Totalmente distante da nossa re-
alidade. Agora é hora do (sic) [Governador] 
honrar o voto de confiança que recebeu da po-
pulação na última eleição, assumindo o papel 
de um verdadeiro comandante e se colocando 
à frente desta crise. Quem sabe, transferindo 
o seu gabinete para o HGR, e só saindo de 
lá quando tudo estiver funcionando com um 
bom padrão de qualidade. Os nossos doen-
tes merecem esta atenção. Agindo assim, o 
Sr. Governador sinalizará que o estado de 
sonhos e de maravilhas prometido poderá um 
dia ser realidade.

O tempo urge e a dor é insuportável tan-
to para os doentes como para os parentes e 
amigos, e muitos doentes, se continuar o atual 
estado de abandono, irão falecer.”

Outros Philippes Alexsanders vão, com certeza, 
ser vítimas desse modelo em gestão lá:

Por último, para aqueles que roubam e/
ou que roubaram o dinheiro público, o peso 
destas e de outras mortes (nos hospitais, nas 
estradas, nos presídios, nas ruas...) vão(sic) 
pesar sobre os seus ombros. Será que não dá 
nenhuma dor na consciência?

Esse dinheiro é maldito! Ele vem manchado de 
sangue!

É muito importante que o Governador, que o 
responsável pela saúde entendam que esse dinheiro 
que está sendo roubado da saúde vem manchado de 
sangue, porque vem à custa de muitas mortes, pro-
vocadas justamente pela falta de vergonha na cara, 
em não terem nenhum pudor de roubar dinheiro da 
área da saúde.

Mas quero ler também, Senador Papaléo, outro 
artigo, de autoria do jornalista Jessé Souza, que diz: 
“A desova e a desesperança”.

Escreve ele:
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Enquanto todos assistiam na TV, no do-
mingo, os principais jogos que decidiam a 
vida dos clubes no Brasileirão, por obrigação 
fui assistir (sic) uma entrevista do governador 
Anchieta Junior (...).

Fiquei impressionado com o que vi. Pa-
recia que aquele não era o governador de Ro-
raima e que ele estava falando de um outro 
Estado cuja realidade era bem distante da que 
aqui vivemos no momento.

Nem parecia que estamos enfrentando 
uma grave crise no sistema prisional, na saúde 
pública e diante do endividamento que preju-
dica o desenvolvimento dos trabalhos de qua-
se todas as secretarias e setores importantes 
como o das polícias.

E aqui quero acrescentar que há escolas, hospi-
tais e postos policiais em que os telefones foram cor-
tados por falta de pagamento:

E por mais controverso que possa pa-
recer, o governador ainda estava falando de 
‘votação expressiva’ (onde já se viu diferença 
mínima [de 1.700 votos] ser expressiva?), de 
‘eleição atípica’ (ele desconhece mesmo a re-
alidade política local) e pregando que vai ‘con-
quistar os que não votaram nele. (como?!).

Era como se a eleição tivesse sido en-
cerrada naquele momento e Roraima não ti-
vesse passado por sérios problemas. E fa-
lando como se ainda fosse candidato, estava 
pregando ‘união’ [entre aspas], tema que ele 
adotou [como lema; como lema apenas] em 
sua sofrível campanha.

Não falou como vamos superar essa cri-
se, o que está sendo feito para mudar esse 
quadro de penúria em que se encontram o 
setor de saúde e as secretarias sem sequer 
telefone para trabalhar [para se comunicar]. 
Não disse que perspectivas teremos para sair 
desse buraco em 2011.

Para não dizer que não falou de violência, 
[ele] comentou sobre a existência de galeras, 
preferindo adotar um discurso de que a so-
ciedade precisa entender esses indivíduos e 
suas motivações para entrar na marginalidade, 
citando que o governo deve agir com projetos 
sociais por meio da Setrabes [que é Secretaria 
do Trabalho e Bem-Estar Social].

Mas, pelo que se saiba, não existe um 
projeto social voltado especificamente para 
prevenir, ressocializar ou mesmo combater ga-
leras. O Centro Sócio-Educativo [sic] trabalha 

na raça, assim como os demais setores, com 
o mínimo de apoio e o máximo de dedicação 
dos profissionais que lá trabalham.

O mesmo ocorre nos demais setores, 
onde o que faz a diferença é a dedicação dos 
servidores comprometidos com o que reali-
zam, porque o Estado está na falência total. 
Só para se ter uma ideia: Estado onde presí-
dios têm ‘chefes de ala’ é uma vergonha, um 
atestado de falência e deboche às autoridades 
constituídas.

Outro absurdo são as repetidas cenas 
de remédios dentro [sic] do prazo de validade 
enterrados em covas rasas, como se fosse 
mesmo uma desova da falta de mando das 
autoridades. E parece que nem isso merece 
um protesto, uma indignação ou palavra do 
governador ao menos prometendo que vai 
punir com rigor. Nem isso.

E assim vamos terminando 2010, atônitos 
e sem perspectiva de que algo melhore no pró-
ximo ano. Se o Governador reeleito [nas con-
dições que eu mencionei aqui] não se mostra 
motivado para pontuar esses problemas que 
nos afligem, o que devemos esperar daqui para 
frente? As notícias não são nada boas...

Senador Papaléo, li três documentos: uma nota 
de repúdio de uma família indignada com a perda de 
seu ente querido; um artigo publicado pelo professor 
Gilberto Hissa, da Universidade Federal de Roraima, 
e um artigo escrito pelo jornalista Jessé Souza.

São três pessoas: A Família Aguiar da Silva, o 
professor e o jornalista terminam pontuando o caos do 
caos no meu Estado, que é a saúde. E o pior, como 
disse V. Exª num aparte ao Senador Augusto Botelho, 
é que a saúde – as Secretarias de Saúde, o Ministé-
rio da Saúde e a Fundação Nacional de Saúde – se 
transformou no lugar mais fácil para se roubar. Lidar 
com medicamentos e com outros materiais de consumo 
com a comprovação do que entrou, do que foi gasto 
efetivamente, do que foi pago direitinho e do que a lici-
tação foi feita direito é muito difícil, até porque campeia 
a tal dispensa de licitação, a compra de remédios, de 
gazes, de esparadrapos – enfim, todo o material de 
consumo necessário –, é feita sem licitação e gasta-
se sem fiscalização nenhuma.

Então, mais uma vez, eu quero aqui denunciar, 
sendo porta-voz, portanto, no Senado, da indignação 
da Família Aguiar, da palavra do professor da Univer-
sidade Federal de Roraima, Gilberto Hissa, e também 
da indignação do jornalista Jessé Souza. Transmito, 
portanto, para todo o Brasil e para o Senado em par-
ticular, a palavra do meu povo, porque aqui o Senador 
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tem de ter principalmente a missão de fiscalizar, de 

denunciar e de defender os interesses da sua terra e 

da sua gente. É o que tenho feito e vou continuar fa-

zendo sem nenhum medo.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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QUEREMOS JUSTIÇA. Família Aguiar da Silva e Amigos.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti.

Quero aproveitar o momento de estar presidindo 
esta sessão e registrar, com muito pesar, o falecimen-
to de um grande cidadão que escolheu o Amapá para 
morar, Dr. Reinaldo José Gonçalves, economista, que 
faleceu no último sábado e que exerceu cargos impor-
tantes em meu Estado. 

Foi funcionário graduado da Teleamapá; econo-
mista formado e dedicado; um dos Diretores do Sebrae/
Amapá; foi Secretário de Administração da Prefeitura 
Municipal de Macapá na gestão do ex-Prefeito João 
Alberto Capiberibe; foi companheiro de Partido; um 
homem de boa índole, de grande caráter e que tem 
uma família muito bonita. 

E é a esta família que quero encaminhar meus 
votos de pêsames pelo falecimento do nosso querido 
e já saudoso Reinaldo José Gonçalves.

Então, o Amapá, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
Senador Leomar Quintanilha, está de luto pela perda 
de um grande homem que ajudou em muito o desen-
volvimento do nosso Estado e que estava disposto a 
continuar este trabalho profícuo pelo Amapá.

À família e aos amigos de Reinaldo José Gon-
çalves ficam aqui registrados os meus sentimentos e 
os meus pêsames.

Pois não, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 

– Apenas para pedir a V. Exª, pois me esqueci de fa-
zer no momento oportuno, a transcrição das matérias 
que li, mas que gostaria que constassem como parte 
integrante do meu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – V. Exª será rigorosamente atendido de acordo 
com o Regimento.

Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar 
Quintanilha, sem prejuízo na ordem dos oradores 
inscritos.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, além de ter conse-
guido atravessar, sem danos, a séria crise econômi-
ca que se abateu sobre o mundo nos últimos anos e 
agora se agrava em vários pontos da Europa, o Brasil 
não consegue disfarçar a sua euforia com o anúncio 
de promissores campos para exploração petrolífera na 
generosa camada do pré-sal.

As razões, de acordo com os dados e informa-
ções disponíveis, são absolutamente procedentes. 
Segundo estimativas recentes, o volume de reservas 
comprovadas eleva-se de quatorze bilhões de barris 
para, em uma previsão otimista, alcançar perto de cem 
bilhões de barris.

Este número, além de garantir ao Brasil lugar 
de destaque entre as potências petrolíferas mundiais, 
pode eventualmente significar a realização de extraor-
dinária revolução socioeconômica no País, alterando 
uma estratificação social ainda profundamente injusta 
e insustentável.

A questão central está em como transformar um 
potencial formidável em riqueza efetiva, apta a contri-
buir para o desenvolvimento do Brasil e de sua gente, 
tendo em vista cada uma das 27 Unidades federadas, 
sem sectarismos.

É certo, Srªs e Srs. Senadores, que os desafios 
são enormes, a começar pela dificuldade de consen-
suar, como diriam nossos irmãos latino-americanos, 
uma legislação adequada e justa. É preciso estabe-
lecer os marcos de exploração e a forma de distribui-
ção da riqueza extraída, sem deixar de considerar as 
indiscutíveis e severas adversidades na efetiva viabi-
lização do trabalho de exploração e extração do óleo 
submarino. 

Na verdade, como assinalam alguns especialis-
tas, o pré-sal inaugura uma nova fronteira tecnológica. 
A experiência que o Brasil vier a adquirir em função 
da exploração e extração regular em águas profundas 
poderá render ao País outros dividendos ainda sequer 
potencialmente contabilizados. 

Vemos, assim, descortinar-se diante de nós, além 
dos lucros do produto extraído de nosso mar, uma com-
plexa frente de negócios de suporte à exploração, que 
eventualmente se pode constituir em fantástica oportu-
nidade para vários setores da nossa economia. 

Estimativa do BNDES adianta que em torno de 
R$340 bilhões devem ser investidos no segmento de 
petróleo e gás até o ano de 2013. Esse volume, de 
acordo com o banco de fomento, deve turbinar os in-
vestimentos nesse segmento da indústria. A região 
Sudeste desponta como destino preferencial desses 
recursos. 

O mercado prevê que haverá uma desconcentra-
ção do setor de petróleo do Rio de Janeiro em direção 
a São Paulo e Espírito Santo. Essa alteração é positi-
va mas insuficiente se não atentarmos para a neces-
sidade de garantir que todos os Estados e Municípios 
brasileiros sejam beneficiados pela descoberta de uma 
riqueza que pertence a todos os brasileiros. 

Essa oportunidade singular que se descortina 
ao Brasil no final da primeira década do século XXI, 
se tomada de forma inteligente e equilibrada, poderá 
garantir um futuro verdadeiramente promissor para as 
gerações atuais e futuras. 

Como se tem observado, outros setores deverão 
adquirir impulso com a exploração do pré-sal. A constru-
ção naval é um deles, provavelmente o principal. Com 
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uma carteira de 132 empreendimentos em construção, 
dos quais 52 são petroleiros da Transpetro, o setor co-
meça a experimentar uma onda de expansão. 

Com investimento de R$627 milhões, o estaleiro 
Mauá, em Niterói, vai construir quatro navios-tanque 
para o transporte de derivados do petróleo. O Estado 
do Rio de Janeiro poderá ainda ver instalado em seu 
território um novo estaleiro, no Município de Itaguaí, que 
se dedicará à construção de embarcações offshore. 

No Espírito Santo, a cidade de Aracruz deverá 
sediar um estaleiro que exigirá investimentos da ordem 
de R$880 milhões. A empresa Jurong já obteve licença 
ambiental para a obra. Em operação, o novo estaleiro 
deverá gerar oito mil empregos. 

Meu Estado de Tocantins, como certamente acon-
tece com todas as demais Unidades da federação, so-
bretudo aqueles que não fazem fronteira com o mar, 
está ansioso para ver definidas as regras de partilha 
dos recursos gerado pelo pré-sal.

Em maio, mais de 50 prefeitos tocantinenses 
participaram da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios. Chefes de Executivo de pequenas locali-
dades – Municípios com menos de 15 mil habitantes 
– trouxeram ao Poder Central procedentes reivindica-
ções para o equacionamento dos graves problemas 
que constituem o cotidiano de seus cidadãos. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é notória a 
situação delicada que atravessa a maioria dos Municí-
pios brasileiros, sobretudo aqueles que não têm uma 
fonte adicional de receita, que vivem basicamente em 
função da distribuição do Fundo de Participação. Suas 
prefeituras estão com o pires na mão, sem conseguir 
atender às demandas básicas, mínimas, de suas po-
pulações. É sofrível a situação de cada uma das ad-
ministrações.

Por isso, vê o cidadão o atendimento das suas 
necessidades básicas, como a saúde, em estado ex-
tremamente precário, e reclama. A grita é geral. Com a 
educação, da mesma forma. Nota-se brutal diferença, 
um distanciamento grande entre a qualidade do ensi-
no impetrado pelos Municípios em relação ao que os 
Estados conseguem fazer. A distância é muito grande, 
a dificuldade é muito grande, em razão das receitas 
cada vez menores e das responsabilidades transferi-
das para os Municípios, cada vez maiores.

Aí, o pré-sal, que nós não sabemos o que é ain-
da, o que vai poder produzir, o que vai poder render, 
o que vai poder ser distribuído, se for distribuído, é 
como uma esperança longínqua e quase vaga a que 
os Municípios estão se agarrando. 

Como sabemos, os pequenos Municípios bra-
sileiros sobrevivem como entes públicos graças aos 
repasses do Fundo de Participação dos Municípios. 

O pré-sal torna-se, dessa maneira, uma fonte real de 
novos recursos para as comunidades mais vulneráveis 
do Tocantins e do Brasil. 

Daí a importância, Sr. Presidente, de estarmos 
atentos, acompanhando pari passu todos os movi-
mentos relativos à distribuição dos recursos advindos 
de uma riqueza comum, que se encontra em águas 
profundas brasileiras e é, portanto, patrimônio de to-
dos os brasileiros. É indispensável vermos garantida 
uma participação que não se mostre injusta, mas que 
auxilie de fato aqueles que mais necessitam dos re-
cursos oficiais.

O povo do Tocantins vocaliza regularmente, por 
intermédio de seus representantes no Senado e na 
Câmara, a firme convicção de que os Poderes Execu-
tivo e Legislativo serão equânimes na repartição dos 
recursos oriundos do pré-sal. Além disso, lideranças 
de diversos setores também se empenham com o 
mesmo objetivo.

Do ponto de vista econômico, é sabido que o 
pré-sal introduz para todos nós diversos desafios, 
que alcançam diretamente a gestão macro e micro-
econômica.

Desde a perspectiva macro, emergem questões 
como preservação dos frutos do petróleo para as ge-
rações futuras; administração dos gastos públicos em 
contexto mais volátil de receitas, dadas as variações 
do preço internacional do petróleo; e administração 
de eventuais flutuações e apreciação da taxa de câm-
bio.

No que diz respeito à gestão microeconômica, 
o grande desafio seria como aplicar adequadamente 
as rendas geradas pela intensificação da atividade 
petrolífera.

As duas Casas do Congresso Nacional, como 
sabemos, mantêm-se atentas e participativas na busca 
de confeccionar marco regulatório que atenda satisfato-
riamente aos interesses do País e de seus cidadãos.

Em rápido levantamento na base de dados do 
Senado, verifica-se a existência de 13 proposições 
sobre o pré-sal, ora em tramitação aqui e na Câmara 
dos Deputados.

São iniciativas fundamentais tanto de parlamenta-
res quanto do Poder Executivo, que têm por objetivo pre-
parar o grande enquadramento jurídico do pré-sal.

Nesta Casa, cinco Srs. Senadores apresentaram 
propostas que alcançam desde a destinação dos recur-
sos recebidos pela União, a título de royalties, para o 
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Fede-
ral, de iniciativa do eminente Senador Lobão Filho, até 
o royalty-criança, mais uma idéia do grande educador 
e Senador Cristovam Buarque em favor da formação 
de nossos jovens. Tramitam, igualmente, importantes 
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proposituras dos Senadores Paulo Paim, João Pedro 
e Inácio Arruda.

Por óbvio, todas as importantes questões hoje em 
tramitação não serão decididas até o final do presente 
ano legislativo. Ao esperarmos a chegada de 2011 e a 
inauguração do Governo da Presidenta Dilma Rousseff, 
ganharemos tempo para reflexão e amadurecimento, 
o que permitirá a concertação e votação de normas 
mais justas, que sinalizem inclusive a ampliação e o 
aperfeiçoamento do próprio pacto federativo.

Ouço, com muito prazer, o eminente Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Leomar, o tema que V. Exª aborda deve ser seria-
mente refletido e analisado por todos os Parlamentares, 
notadamente os Senadores representantes dos Esta-
dos, os Governadores. E acho que não deveria essa 
discussão ficar apaixonada, como já vi alguns Gover-
nadores dos Estados produtores de petróleo falando 
como se dissessem que não poderiam abrir mão, de 
jeito nenhum, como se pertencesse aos Estados Fe-
derados o subsolo marítimo, quer dizer, o petróleo, que 
vai, quem sabe, começar a render realmente lucros 
ou qualquer tipo de renda daqui a dez, ou quem sabe 
quantos anos. Mas, se não definirmos agora como vai 
ser lá na frente, verdadeiramente quando chegarmos 
lá vamos tentar remendar. Acho que a abordagem 
que V. Exª faz é fundamental. Esses Governadores 
dos Estados produtores têm razão até de querer mais. 
Até acho que poderia haver uma forma de os Estados 
deles receberem um pouco mais do que os Estados 
que não estão expostos a riscos ambientais nas suas 
costas. No entanto, há que se pensar nisso como uma 
riqueza nacional e, como tal, investir com prioridade 
para atender um preceito constitucional básico que é 
a eliminação das desigualdades regionais. V. Exª está 
falando do Tocantins, mas decerto está se referindo 
também a todos os Estados brasileiros interioranos, 
vamos dizer, que não estão no litoral e que, portanto, 
precisam, mais até do que aqueles Estados, de uma 
receita que não seja apenas a receita do Fundo de 
Participação dos Municípios, que hoje está altamen-
te comprometido pela isenção que se aplicou no IPI 
e pelas sucessivas benesses que são feitas a esse 
imposto. Apenas dois impostos compõem o Fundo de 
Participação dos Municípios e dos Estados, quais se-
jam, o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos 
Industrializados. As outras contribuições e os outros 
impostos federais não entram para a divisão do bolo. 
Então, V. Exª faz muito bem em chamar a atenção para 
esse problema para que, repito, sem paixão, sem regio-
nalismo, mas pensando o macro, pensando a Nação 
como um todo, esses recursos possam, acatadas as 

diversas sugestões, serem investidos de fato naque-
les que mais precisam e, portanto, cumpram um papel 
constitucional importante que é eliminar as desigual-
dades regionais e ajudar os mais necessitados.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– Senador Mozarildo, estamos encerrando o ano de 
2010 e eu, já com dois mandatos nesta Casa, vejo 
o encerramento deste ano com certa frustração. Eu 
imaginava que esta Casa e a Câmara dos Deputados, 
que abordam e discutem os temas mais importantes 
e significativos deste País – abordam questões singu-
lares também – não levam a termo, não buscam com 
intensidade a discussão que é preciso ser travada no 
Congresso Nacional, do reexame das atribuições e 
das responsabilidades que competem a cada ente 
Federativo e a competente definição financeira para 
tal. É preciso rever o Pacto Federativo, é preciso re-
dimensionar as atribuições da União, dos Estados e 
dos Municípios.

Não é possível que fiquem os Municípios com 
tanta responsabilidade e com tantas atribuições sem a 
compensação financeira adequada, compatível, com-
petente para que seus governantes possam atender às 
demandas imediatas, basilares do cidadão brasileiro 
que está no Município.

O Brasil não conseguirá ser esta grande Nação, 
poderosa e importante, se não promover socialmente 
o seu cidadão, se não libertar o indivíduo do atraso a 
que ainda é submetido. Uma parcela grande da nos-
sa população ainda não consegue cultivar, absorver 
os conhecimentos que a humanidade dinâmica está 
hoje a exigir. 

A humanidade está se desenvolvendo à velocida-
de da luz, e não é possível que tenhamos tantos seres 
humanos com enorme dificuldade, pelo despreparo, 
de acompanhar, de participar. E melhor do que acom-
panhar, o que queremos ali é participar efetivamente 
desse desenvolvimento. Então, muitas pessoas ficam 
à margem desse processo exatamente pela mitigação 
do seu conhecimento. E a mitigação se dá também em 
razão da exigüidade dos recursos de que dispõem os 
governantes municipais.

É impressionante a luta do Prefeito para sequer 
pagar a folha do seu pessoal, sem contar o que ele 
tem que priorizar com investimentos, custeio – mas, 
sobretudo, com investimentos –, na área da saúde, 
na área da educação. Hoje a grita é geral sobre o mal 
atendimento da saúde. E acredito que o Brasil tenha 
avançado. A acredito que tenhamos melhorado. Mas 
ainda está muito longe do desejado e daquilo que po-
demos alcançar.

Então, é preciso que tenhamos uma discussão 
sobre o pacto federativo e uma distribuição não só das 
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atribuições, mas dos recursos que o País arrecada 
com seus impostos, para que cada ente possa cumprir 
efetivamente sua responsabilidade. Aí o Pré-sal vem 
como algo adicional nessa distribuição.

V. Exª, Senador Mozarildo, menciona os impostos 
que são distribuídos com Estados e Municípios. Mas a 
União tem um processo de distribuição muito interes-
sante. As contribuições sociais, no bolso do povo, no 
bolso de quem paga, no bolso de quem contribui, são 
impostos também. Contribuição social é a mesma coisa 
de imposto. Mas essas contribuições sociais não são 
incluídas no bolo de recursos que é distribuído com 
Estados e Municípios. Daí essa concentração brutal de 
recursos na União e uma distribuição menor, perversa, 
para os Estados e Municípios. E vou frustrar-me, en-
cerrando mais esse exercício e não termos discutido 
essa questão do pacto federativo.

Assistimos, ano após ano, à marcha dos Municí-
pios a Brasília, os Prefeitos tentando se unir para dizer: 
olha, não agüentamos mais, não suportamos mais. 
Os recursos que nós temos não são suficientes para 
atender às demandas da população. E vêm bater às 
portas do Congresso Nacional e às portas do Gover-
no Federal. Mas estão pregando no deserto, porque 
não são ouvidos e não se toma nenhuma atitude que 
possa, efetivamente, definitivamente, resolver esse 
tipo de situação.

Então, imagino que esta Casa e a Câmara dos 
Deputados podem efetivamente discutir o pacto fede-
rativo, redefinindo as atribuições de cada um dos seus 
entes e transferindo a compensação financeira compa-
tível e adequada para que cada ente possa responder 
pelas demandas assumidas, pelas demandas de suas 
próprias populações.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– Finalmente, Srªs e Srs. Senadores, o que os brasi-
leiros de todos os cantos do País realmente esperam 
é o atendimento inequívoco das necessidades e dos 
superiores interesses do Brasil e dos seus filhos.

Acredito que, além do pacto federativo, as outras 
riquezas que o País tem, inclusive o pré-sal, oferecem 
uma grande e rara oportunidade que – estou seguro – 
não podemos desperdiçar.

Era o que eu gostaria de registrar nesta tarde, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Leomar Quin-
tanilha, o Sr. Papaléo Paes deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo 
Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
- RR) – Depois do importante pronunciamento do Se-
nador Leomar Quintanilha, que merece a reflexão de 
todos, passo a palavra ao nobre Senador Papaléo 
Paes, do PSDB do Amapá.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srªs Se-
nadoras, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado 
e aqueles que nos assistem pela TV Senado, quero 
novamente registrar aqui, da tribuna - pois registrei 
há pouco, presidindo a sessão -, o falecimento do Dr. 
Reinaldo José Gonçalves, grande homem do nosso 
Estado, economista, ex-funcionário graduado da Te-
leamapá, ex-Diretor do Sebrae AP, ex-Secretário de 
Administração da Prefeitura Municipal de Macapá, na 
gestão de João Alberto Capiberibe, um grande compa-
nheiro, um grande homem, grande aconselhador para 
os bons destinos do Estado do Amapá, que perdemos 
no último sábado.

Quero registrar minhas condolências à família, à 
senhora sua esposa, aos seus filhos, a toda família do 
Reinaldo Gonçalves. Que ele esteja com Deus.

Senador Mozarildo Cavalcanti, que agora pas-
sou a Presidência ao Senador Leomar Quintanilha; 
Sr. Presidente, Senador Leomar Quintanilha; Srªs e 
Srs. Senadores, são frequentes na imprensa relatos 
sobre a falta de profissionais da saúde, especialmente 
médicos, em vários hospitais do País. Em função dis-
so, alguns podem ser surpreendidos pela constatação 
de que o número total de médicos atuando no Brasil 
é adequado à sua população.

Existe uma recomendação da Organização Mun-
dial da Saúde da quantidade mínima de um médico 
para cada mil habitantes, índice capaz de garantir o 
atendimento dentro dos padrões habituais de segu-
rança e qualidade.

O Brasil conta hoje com 357 mil médicos ativos, 
para uma população total de pouco menos de 191 mi-
lhões de habitantes. Isso nos daria um médico para 
cada 535 habitantes, um bom índice para um país em 
crescimento – já que a Organização Mundial da Saúde 
diz que deve ser um médico para cada mil habitantes. 
No Brasil, há um médico para 535 habitantes.

Nosso problema, entretanto, é a distribuição ir-
regular desses profissionais em termos regionais. A 
dimensão continental de nosso território exigiria uma 
cobertura mais homogênea de profissionais. 

As Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul conse-
guem índices mais próximos aos 400 habitantes por 
médico, enquanto o Norte e o Nordeste têm índices 
superiores aos 800 habitantes por profissional.
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As condições de saneamento são a maior fonte 
de problema de saúde em nosso País, e, nessas duas 
últimas regiões, o saneamento é mais precário do que 
nas outras regiões. O primeiro resultado dessa equação 
é que o índice sugerido pela Organização Mundial da 
Saúde pode ser insuficiente para as condições espe-
cíficas que encontramos por lá.

Pior ainda: existe um claro desequilíbrio na distri-
buição desses profissionais, se considerarmos o terri-
tório de cada Estado como base de estudo. Em todos 
os Estados da Federação, existe uma concentração 
maior de profissionais nas respectivas capitais. Segun-
do dados do Conselho Federal de Medicina (CFM), as 
capitais contam com quase 57% dos médicos brasilei-
ros, contra 43% que estão em outras cidades.

A situação é tão heterogênea que varia desde Es-
tados com mais de 75% de médicos na capital, como 
o Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Pará, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e 
Sergipe, até o extremo oposto da tabela, representa-
dos por Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, que têm 
mais de 50% em outras cidades que não a capital. O 
campeão nacional de concentração é Roraima, com 
quase 95% de médicos na capital. O campeão de des-
concentração é Santa Catarina, com 71% dos médicos 
em outras cidades.

Se a concentração de médicos é problemática em 
Estados menores, como Sergipe, com deslocamento 
relativamente curto entre a capital e o interior, imagi-
nem os senhores em Estados como o Amazonas e o 
Pará, com deslocamentos via fluvial que duram dias. 
Se as estatísticas levassem em consideração as espe-
cialidades médicas, com certeza o quadro que estou 
pintando seria ainda mais dramático, pois casos de 
complexidades médias e altas dificilmente encontram 
especialistas fora dos grandes centros urbanos.

A conclusão mais ou menos óbvia é que é ne-
cessário o desenvolvimento urgente de políticas para 
a interiorização de profissionais de saúde.

Não é um tema de fácil tratamento. O atual Gover-
no, por exemplo, incentivou a vinda de médicos estran-
geiros, especialmente cubanos, e brasileiros formados 
em outras escolas estrangeiras de menor expressão, 
atraídos por promessas de revalidação automática de 
diplomas. O Conselho Federal de Medicina critica essa 
posição, pois não há garantia, após a revalidação, de 
que aquele profissional não vá migrar para os grandes 
centros em busca não apenas de oportunidades de 
especialização, mas também de melhor remuneração 
ou condições de trabalho.

Quando cobramos políticas de interiorização para 
profissionais de saúde, não se trata de colocar médicos 

nas pequenas cidades e abandoná-los à própria sorte. 
Sabemos de várias tentativas de governos estaduais 
ou municipais de colocar médicos no interior ofere-
cendo salários diferenciados – usa-se o mecanismo 
de contratações emergenciais que às vezes driblam a 
realidade dos baixos salários que o Estado ou o Muni-
cípios pratica – e facilidades como moradia.

Em artigo publicado recentemente no site brasi-
lianas.org, a Drª Aracy Balbani, otorrinolaringologista e 
doutora em Medicina pela Universidade de São Paulo, 
comenta que esse tipo de ação atrai os jovens profis-
sionais, mas não consegue fixá-los. A maioria acaba 
retornando, decepcionados com a falta de equipamen-
tos nos hospitais, o isolamento imposto por condições 
de transporte ou telecomunicações – a Internet banda 
larga é essencial hoje na maioria das profissões –, a 
distância da família e dos amigos, a falta de opções 
culturais e de lazer, que agravam a sobrecarga emo-
cional do trabalho desses jovens. Todos esses fatores 
fazem com que eles realmente muito cedo rejeitem sua 
permanência nos Municípios de pequeno porte.

Já comentei, Sr. Presidente, em pronunciamen-
tos anteriores, que os médicos precisam de melhores 
condições de trabalho, o que envolve equipamentos 
adequados, disponibilidade de toda uma gama de 
outros profissionais de saúde, como enfermeiros, téc-
nicos especializados, e valorização e conhecimento 
profissional.

A Drª Aracy raciocina na mesma direção, apre-
sentando, inclusive, a necessidade de aperfeiçoamento 
constante dos profissionais, por meio de recursos como 
a telemedicina. Isso exige, segundo ela, capacidade 
empreendedora e espírito arrojado dos governantes, 
para buscar soluções novas. Exige também, na ques-
tão da formação original dos médicos, aprimoramen-
to do espírito social e da solidariedade que detenham 
fenômenos como o abandono de especialidades fun-
damentais, como Clínica Médica e Pediatria, em troca 
de especializações como Cirurgia Plástica e Dermato-
logia voltadas para estética, de melhor remuneração 
no mercado de trabalho dos grandes centros.

Sr. Presidente, nós realmente estamos vendo que 
essas clínicas básicas, como eu citei, Clínica Médica 
e Pediatria, estão tendo hoje redução do acesso des-
ses profissionais e são fundamentais, principalmente 
para nossas cidades interioranas. Muitos profissionais, 
hoje, em busca de salários melhores, estão migrando 
para essas áreas, que hoje são o coqueluche, são o 
que dão muito, muito rendimento ao profissional – Der-
matologia e Cirurgia Plástica –, áreas estéticas e que 
estão sendo muito procuradas. 

Talvez a solução esteja, como sugere a autora, 
em cobrar contrapartida dos profissionais formados 
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em universidades públicas – isso é muito interessante 
–, maioria no caso das profissões médicas, que, em 
troca da gratuidade do ensino de alta qualidade que 
recebem, devam exercer, durante algum tempo, suas 
habilidades no interior do País, remunerados por al-
guma forma de bolsa de aperfeiçoamento paga com 
recursos públicos. Então, o cidadão terminaria a escola 
de medicina pública e iria obrigatoriamente fazer um 
estágio num município que não a capital.

Outra forma poderia ser a incorporação temporária 
às Forças Armadas, que têm obrigação de presença 
nas áreas mais remotas.

Eu servi o Exército logo depois que me formei? 
Não. Logo depois que concluí minha residência mé-
dica, servi o Exército de maneira obrigatória. E essa 
atividade deu-nos oportunidade de levarmos nossos 
conhecimentos a regiões que realmente não tinham 
nenhum tipo de médico especialista em Cardiologia, 
como era meu caso.

A presença do setor público no fomento a essa 
fixação dos profissionais é necessária, porque hoje o 
Estado é o maior empregador na área de saúde.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Ministé-
rio da Saúde criou em setembro uma comissão para 
elaborar uma espécie de plano de carreia no Sistema 
Único de Saúde, que pode representar uma oportu-
nidade de atacar o problema da má distribuição de 
profissionais e a fixação de contingentes maiores nas 
pequenas cidades.

Estou aqui sugerindo também a criação de espa-
ços nos portais do Ministério para apresentação e de-
bate de várias experiências regionais que já foram ten-
tadas nesse tema. Aqui mesmo nesta Casa, sabemos 
de experiências bem-sucedidas vividas por Senadores 
quando Governadores de seus Estados e ex-Prefeitos 
que lidavam com a questão da saúde pública. A troca 
de informações é essencial, uma vez que dificilmente 
encontraremos um modelo único de política de fixação 
que se aplique a todo o território nacional. 

O fundamental é quebrar o isolamento do pro-
fissional médico. Se a universalização da Internet de 
banda larga for confirmada, conforme promessas do 
Governo Federal, por que não pensar em formas de 
gratuidade de conexão para hospitais e profissionais 
de saúde, à semelhança do que vem sendo buscado 
para escolas públicas? Igualmente, podem ser pensa-
das formas de incentivos para aqueles que continuam 
na medicina como profissionais liberais, no sentido 
de facilidades para o financiamento de consultórios e 
equipamentos para os que se decidirem por se fixarem 
em cidades de pequeno porte. 

A ampliação da atenção básica, que exige pro-
fissionais mais generalistas, com certeza, tem de ser 

o objetivo maior buscado pelo setor público. Mas isso 
deve acontecer de forma concomitante à desconcen-
tração de serviços especializados. Se é antiprodutivo 
ter todas as especialidades médicas em todos os Mu-
nicípios, nada impede que se planejem tais serviços 
em nível micro e mesorregional nos Estados, de for-
ma a desonerar aos poucos as capitais em relação ao 
atendimento de média e alta complexidade.

Quero aqui, Sr. Presidente, fazer um registro mui-
to importante, de interesse de muitos profissionais na 
área da saúde, de interesse de políticos, principalmen-
te de políticos que estão ligados à saúde pública, que 
estão preocupados com a saúde pública, que vivem 
no interior deste País. Quero simbolizar este registro 
na figura de um médico, o Dr. Raimundo Nonato San-
tana Filho.

O Dr. Raimundo Nonato, que carinhosamente 
chamamos de Dr. Raimundinho, trabalha na cidade de 
Corrente, no Piauí, e é oftalmologista. É um homem 
abnegado. Num raio de mil quilômetros, só existe ele 
de oftalmologista. Ele é formado há vinte anos, Senador 
Leomar. Esse cidadão que serve no hospital de Corren-
te, no Piauí, vai lançar um movimento que tem muito 
a ver com nosso pronunciamento hoje. É o movimen-
to para incentivo à interiorização dos profissionais de 
saúde. Eu faço questão de fazer este registro porque 
esse cidadão poderia continuar na sua “comodidade” 
– entre aspas, porque ele trabalha muito –, esperando 
o tempo passar e se aposentar, mas ele está preocu-
pado com a população interiorana e não só com a do 
seu Estado. Outro dia, ele me telefonou e conversou 
comigo, o que deu origem a este meu pronunciamento. 
Ele me disse: “Papaléo, aqui, somos todos ligados por 
estradas. Imaginem vocês, dos Estados do Norte, que 
precisam ter, obrigatoriamente, um trânsito fluvial para 
atingir alguns Municípios, algumas cidades”. Eu quero 
aqui, Raimundinho, meu colega médico, agradecer pelo 
seu empenho, pela sua dedicação como cidadão bra-
sileiro. Eu o admiro muito, desde que o conheci, pelo 
trabalho que faz, dedicado à saúde pública. 

Tenho certeza absoluta, Senador Leomar, de que 
o trabalho que esse cidadão faz não recebe a remu-
neração financeira digna que o Poder Público deveria 
dar a este profissional.

Mas, Sr. Presidente, soluções existem e recursos 
podem ser conseguidos. Dando condições adequadas 
de trabalho, não tenho dúvida de que o Brasil atrairá 
maiores contingentes de médicos, como já vem atrain-
do profissionais de outras áreas, jovens ou mesmo 
experimentados.

Aqui fica nossa grande esperança de termos, 
um dia, este País atendendo a todos aqueles indiscri-
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minadamente que precisam de serviços de saúde em 
qualquer lugar da sua região.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes, 
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Leomar 
Quintanilha.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB 
– TO) – Após o pronunciamento do Senador Papaléo 
Paes, tenho a honra de conceder a palavra ao Sena-
dor Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, eu venho aqui com a obri-
gação de dizer que a bancada do Rio Grande do Sul 
aqui no Senado sente uma emoção muito grande com 
a vitória do Senador Paulo Paim. S. Exª é um grande 
líder, tem uma atuação altamente positiva neste Con-
gresso, primeiro na Câmara, agora aqui; é campeão 
de projetos e de lutas por causas sociais e populares, 
e teve uma vitória que foi uma consagração. É muito 
grande a emoção do Rio Grande do Sul pela eleição 
de Paulo Paim.

Como é triste a nossa posição pela saída de 
Sérgio Zambiasi! Sérgio Zambiasi é um grande líder, 
um grande companheiro. Sérgio Zambiasi começou a 
sua vida profissional no rádio e se transformou num 
produtor, criador do mais extraordinário programa de 
rádio de que se tem conhecimento no Rio Grande do 
Sul – e não sei se se tem conhecimento de algum igual 
no resto do Brasil. 

O programa começa às seis horas da manhã e 
vai até a uma da tarde; um programa essencialmente 
popular, de debate e discussão com o povo, com a so-
ciedade. Realiza obras sociais. Zambiasi é criador do 
Centro Vita, um projeto de dá chances aos drogados 
e às pessoas que, na rua, atirados estão sem a pre-
sença, sem a colaboração, sem o apoio de ninguém. 
Zambiasi e sua equipe, de madrugada, recolhem es-
sas pessoas. Conseguiram organizar um centro de 
recuperação que vem fazendo milagres.

Diz-se costumeiramente no Rio Grande do Sul 
que o Centro Vita, humilde, de condições modestas, 
é talvez a grande e única chance que o drogado tem 
de se recuperar, de voltar a ser gente e de voltar a ter 
oportunidade na vida.

Zambiasi está voltando para esse programa. Um 
amigo seu estava no seu lugar. Nós insistimos demais 
para que ele ficasse. Era um dos nomes que tínhamos 
para candidato a Governador no Rio Grande do Sul, 
mas não houve jeito. A paixão do Zambiasi pela rádio 

é tão grande que ele não aceitou concorrer a absolu-
tamente nada e está voltando para a rádio.

Se nós sentimos, e muito, a saída do Zambiasi, 
é com muita emoção que venho aqui saudar a nossa 
nova companheira de Bancada, a jornalista Ana Amélia 
Lemos. Trata-se de uma mulher extraordinária. A vida 
inteira, mulher de rádio, jornal, televisão, debatendo 
os assuntos mais importantes e mais polêmicos na 
TV Gaúcha, na Rádio Gaúcha, na TV Rural, no Zero 
Hora.

Não tenho nenhuma dúvida de que é a jornalista 
de mais sucesso, jornalista política, que, durante o tem-
po todo, debateu, discutiu e analisou os temas sociais, 
políticos e econômicos da nossa sociedade.

Há muito tempo, todos os Partidos batiam na 
porta dela, dramaticamente, pedindo que S. Exª acei-
tasse ser candidata, e ela nunca aceitou. E agora disse 
ela que, de repente, sentiu que devia aceitar um dos 
vários apelos, achando que sua etapa na imprensa 
estava feita e que ela tinha um longo caminho a per-
correr aqui nesta Casa.

Ana Amélia Lemos é uma legenda no Rio Gran-
de do Sul.

Estou aqui e peço a transcrição nos Anais da 
entrevista que ela dá a Felipe Prestes e que é uma 
síntese do seu pensamento. Ao lê-la, os 30 anos que 
ela tem de jornalismo parece que são 30 anos que ela 
está na política. A convivência dela com a classe social 
e política e as entidades governamentais – todas – é 
de tal ordem que ela é uma grande política com uma 
grande experiência e uma grande capacidade. 

Agora vai ser uma explosão de ideias nesta tribu-
na, sob um novo ângulo; não o ângulo do jornalismo, 
mas o ângulo da pessoa com responsabilidade políti-
ca não apenas de analisar e criticar, mas também de 
interpretar e opinar. Tenho certeza de que ela fará um 
belíssimo trabalho.

Ana Amélia é esposa de Octávio Cardoso, que foi 
nosso colega aqui. Foi um grande político, Deputado e 
Senador, formava uma Bancada extraordinária: Daniel 
Krieger, Octávio Cardoso e Guido Mondim. Imaginem 
os senhores! Foi talvez a melhor Bancada que o Rio 
Grande já teve. 

Tenho muito carinho e sempre tive muita amiza-
de, respeito e admiração pela jornalista Ana Amélia 
Lemos. Sinto-me feliz. Muitos colegas da Ana Amélia 
eu convidei e consegui que aceitassem entrar na políti-
ca. E eles fizeram política. Um deles é o Zambiasi, que 
estava nesse seu programa para o qual está voltando. 
Consegui retirá-lo, quase à força, mas ele aceitou e há 
20 anos está na política.

Eu poderia citar outros, como Ibsen Pinheiro, que 
tinha um programa na TV Gaúcha e na Rádio Gaúcha; 
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José Paulo Bisol, então com um programa de grande 
aceitação – a TV Mulher, na TV Gaúcha; Fogaça, tam-
bém com um grande programa na época; Ruy Carlos 
Ostermann, uma das figuras mais cultas, mais compe-
tentes e mais responsáveis que conheci. Podia citar o 
Mendes Ribeiro, o pai, homem de rádio, jornal e televi-
são, também durante anos um grande e extraordinário 
repórter. Eu poderia citar muita gente.

Com Ana Amélia, não tive sorte, porque não fui 
na hora exata. Naquele momento, ela era convidada 
muitas vezes, inclusive por mim, mas sua resposta era 
uma só: ela não estava interessada.

Eu achei que este “não estava interessada” fosse 
definitivo. Nunca imaginei que, de repente, ela estaria 
aí, Senadora. E não me surpreende se, daqui a quatro 
anos, ela for candidata – e uma grande candidata – ao 
Governo do Rio Grande do Sul.

Por isso eu lhe dou as boas-vindas, Ana Amélia! 
Você não calcula o que ouço de todas as pessoas com 
quem falo de política, a primeira coisa de que elas falam 
é da alegria de ver a Ana Amélia na política.

E como ela diz em sua reportagem, e eu imagino 
isso, deve ser muito interessante. Ela fez mais de mil 
palestras pelo interior do Rio Grande do Sul, e deve 
ser interessante, e em qualquer lugar a que ela che-
gasse era como se ela chegasse ali pela décima, pela 
vigésima vez, porque a sua imagem na televisão é tão 
constante e todos estão acostumados a vê-la duas, 
três vezes por dia todos os dias, que as pessoas que 
encontram Ana Amélia a cumprimentam assim: “Como 
vai a senhora? Tudo bem?” E depois, às vezes, enca-
bulados, dizem: “Desculpe-me, mas é que a senhora 
entra tanto na minha casa que pensei que a senhora 
era minha grande amiga”. Isso é interessante. E várias 
pessoas me disseram isso com relação a ela.

Por isso, trago aqui a minha palavra de muita 
alegria.

Ana Amélia, entre todas as pessoas a que me 
referi e a que posso me referir, que largaram a vida 
na imprensa, na rádio, no jornal, na televisão, e entra-
ram na política, é difícil encontrar alguém como você, 
com tanto preparo, com tanta capacidade, com tanta 
integridade, com tanta competência.

Ana Amélia era uma grande jornalista. Houve 
momentos em que Ana Amélia foi talvez a jornalista 
mais badalada do Brasil. Na época em que o Delfim 
Netto era o mago das finanças, ele tinha, como tem, 
muito respeito pela Ana Amélia. E muitas vezes, na 
época em que o Delfim era o todo-poderoso, na épo-
ca do chamado milagre brasileiro, lembro-me de que 
em um debate na Assembleia do Rio Grande do Sul, 
os políticos faziam referência ao Delfim dizendo que 
o Presidente americano tinha pedido ao Governo bra-

sileiro que liberasse o Delfim para ele passar trinta 
dias lá para orientar o Governo americano para ele 
sair de uma crise. Naquela época, a Ana Amélia era 
a jornalista por quem o Delfim tinha o maior respeito. 
Suas notícias, suas entrevistas mais profundas ele 
fazia questão de dar a ela, porque ela as interpretava 
da maneira exata.

A mim, pessoalmente, o Delfim disse isto várias 
vezes: “Interessante essa Ana Amélia. Ela bota no jor-
nal melhor do que tu fala. Eu nunca precisei fazer uma 
interpretação daquilo que ela escreve. Geralmente, tu 
fala para o jornalista, ele escreve, publica, e tu, depois, 
tem que dar mil explicações. Ana Amélia publicou, tá 
publicado. É aquilo, é absolutamente aquilo”.

É por isto que há essa expectativa em torno da 
entrada da Ana Amélia nesta Casa. E eu, que estou 
saindo, bem mais velho que ela, mais velho do que 
o marido dela, eu a vejo iniciar com grande alegria. 
Acho que o Rio Grande do Sul terá uma mulher de 
primeira grandeza.

Aliás, o Rio Grande está na moda. Nossa Gover-
nadora fez um governo respeitável, nossa Presidente da 
República é mineira... Claro que é mineira, e ninguém 
vai tirar isso dela. Quando ela, mineira, saiu, era uma 
jovem estudante, mas entrou na vida, na luta, teve sua 
experiência de luta, de vida, foi lá no Rio Grande do 
Sul. Jovem, recém-casada, depois de sair da resistên-
cia, da luta, da tortura, da violência, quase da morte, 
ela conseguiu se reintegrar e começar a fazer política 
foi lá no Rio Grande do Sul, no Ieps, organização que 
reunia intelectuais, jovens de praticamente todas as 
entidades representativas do pensamento progressista 
do Rio Grande do Sul, com o Collares na Prefeitura, 
com o Olívio no Governo do Estado. E agora Ana Amé-
lia. Três mulheres do Rio Grande do Sul, na época em 
que as mulheres estão na moda. Isto no Rio Grande 
do Sul, como alguns brincam, terra de macho.

Houve um grande debate aqui no Congresso 
e aí o Britto velho bateu na mesa daqui da tribuna e 
disse a um Senador de Minas Gerais: “Não diga isso. 
Lá no Rio Grande do Sul nós somos machos, todos 
machos”. Aí o seu colega mineiro respondeu: “Eu res-
peito V. Exª. Nós, em Minas Gerais, somos diferentes: 
metade macho, metade fêmea, e nos damos muito 
bem”. (Risos.)

Mas eu digo que exatamente por isto é que eu 
fico feliz de ver, nesse apogeu, na Presidência da Re-
pública, uma mulher que teve a sua formação política 
lá no Rio Grande; ver uma mulher que sai do governo 
e a expectativa, neste Congresso, pela Ana Amélia 
Lemos, que, não tenho nenhuma dúvida, vai brilhar 
como política e como mulher.
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Eu tenho muito carinho pela Ana Amélia. Eu a 
respeito muito, porque ela é uma pessoa de bem, uma 
pessoa digna, uma pessoa correta, uma pessoa ho-
nesta, uma pessoa decente.

Na sua vida, como mulher, como esposa, como 
cidadã, como profissional, em qualquer análise que 
você fizer, ela é nota dez. Nunca vi uma referência que 
não seja de dignidade, de admiração, de carinho e de 
respeito pela Ana Amélia.

Por isto, neste meu final de vida pública, renun-
ciei à Presidência do MDB do Rio Grande do Sul, em 
caráter definitivo, e encerrei minha vida no âmbito de 
vida partidária. O Rio Grande do Sul tinha fechado 
questão que tinha que votar no Serra no segundo tur-
no, e eu, que votei na Marina no primeiro turno, não 
tinha nenhuma dúvida de que ia votar na Srª Dilma. E 
votei na Dilma.

Como Presidente, ficava muito difícil para mim 
não seguir a determinação do Partido. Eu, que já esta-
va meio disposto a sair mesmo, larguei a Presidência, 
e estou muito feliz de ter votado na Dilma, acompa-
nhando o seu governo, a sua organização, nas horas 
complicadas do seu início, e vendo análises que se 
fazem da diferença.

Oito anos atrás, o Lula brilhando, percorrendo o 
mundo, lançando grandes nomes, grandes projetos, 
uma brilhatura total; e a Yeda na sua singeleza, longe 
da imprensa, longe das viagens, preocupada em for-
malizar o seu governo.

Eu tenho rezado muito, minha amiga Dilma, para 
que Deus te ajude, para que Deus te ajude na seleção. 
Não é fácil. Repare que Jesus Cristo, na hora de es-
colher o mais importante, o ‘Secretário da Fazenda’, o 
homem do dinheiro, errou: escolheu Judas. Para con-
trolar o dinheiro, Ele escolheu alguém que O vendeu 
por trinta moedas. Então, não é tão fácil assim.

Por isso, a tua concentração é importante, assim 
como é importante o fato de não teres feito manchetes 
nem repercussão espetacular, nem buscado grandes 
notícias, nem percorrido o mundo. Acho que tua amiza-
de e teu respeito para com o Lula são importantes.

Alguém já está querendo fazer intriga. Dizem 
“ah, porque é o Lula que está mandando...!” Isso, mi-
nha amiga Presidente, é assim mesmo. Tenho certe-
za de que você não vai ligar. Nem você, nem o Lula. 
Vão querer fazer intriga: “mas quem manda é ele, não 
sei o quê...”

Nós sabemos que, no Brasil, quem manda é 
quem tem a caneta. E a Dilma vai ter a caneta. Mas 
a Dilma vai ter a grandeza de ouvir. É importante que 
ouça, que debata, que discuta. É aquilo que ela disse 
no pronunciamento dela, o primeiro depois de eleita: 

“várias vezes irei na casa do Lula, bater à porta do 
Lula”. Isso é positivo.

Eu até dei uma interpretação que as pessoas, 
quando fiz meu pronunciamento, depois vieram mexer 
comigo. Eu disse que tinha gostado do pronunciamen-
to. Gostei disso que ela disse de ir à casa do Lula para 
conversar com ele. Gostei também de, indiretamente, 
ela estar dizendo que não era o Lula que iria ao Pa-
lácio conversar com ela, mas que ela é que, quando 
quisesse, iria procurar o Lula na casa dele. Não sei 
se essa minha interpretação é piada ou não, mas, na 
verdade, é importante que isso aconteça. E é nesse 
contexto que coloco a Ana Amélia.

Diz ela que vai defender o Rio Grande do Sul, o 
que é muito importante. Ninguém melhor do que a Ana 
Amélia. Ninguém, nesses últimos trinta anos, andou 
tantas vezes e debateu tantas questões e viajou tanto 
pelo Rio Grande do Sul como ela. Ninguém tem mais 
condições do que ela.

O Governador Tarso telefonou para ela lhe fe-
licitando e ela lhe disse: “Estarei no Senado Federal 
defendendo o Rio Grande do Sul. Conte comigo!” A 
Presidente Dilma telefonou para ela e ela disse que iria 
votar no Serra, porque era o candidato do seu Partido, 
mas disse-lhe que a Dilma poderia contar com ela em 
tudo aquilo que dissesse respeito ao Rio Grande e ao 
Brasil. Sei que vai ser assim.

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Conce-
derei um aparte a V. Exª dizendo que vim a esta tribu-
na... À época, só estava eu aqui e a sessão poderia 
ser encerrada. Eu esperava V. Exª, que sei que vai 
ocupar a tribuna. Como V. Exª não estava, falei antes. 
Mas eu lhe concedo o aparte agora, sabendo que V. 
Exª falará logo após.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Pedro Simon, primeiro, felizmente, pelo 
conhecimento de todos nós, V. Exª ainda tem mais 
quatro anos. Então, tem tanta coisa por... Aqui, no co-
tidiano de nossas vidas, nos próximos quatro anos, 
onde serei seu colega, vamos continuar a tê-lo como 
um representante dos mais dignos da história do Se-
nado e do Rio Grande do Sul. E quero compartilhar 
com V. Exª a avaliação que faz dos Senadores do Rio 
Grande do Sul, a começar por Sérgio Zambiasi, que 
aqui honrou tão bem o seu mandato. Preferiu não se 
candidatar agora, preferiu voltar à sua atividade como 
radialista muito ouvido no Rio Grande do Sul, onde ele 
vai continuar as reflexões com que tantas vezes nos 
brindou aqui e de maneira tão positiva em defesa de 
seu Estado, do povo e das questões importantes para 
a democracia e o bem-estar da população brasileira. V. 
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Exª também ressaltou as qualidades extraordinárias do 
Senador Paulo Paim, que fizeram com que ele tivesse 
um reconhecimento consagrador nessa eleição, com 
votação muito expressiva, numa disputa muito renhida, 
muito difícil até, com um adversário – adversário, não 
–, um companheiro de disputa da qualidade do ex-De-
putado Federal e Governador Germano Rigotto. Mas 
V. Exª salienta as qualidades da mulher Ana Amélia 
Lemos, e eu também, não tanto quanto V. Exª, muitas 
vezes fui por ela entrevistado aqui. Ela, volta e meia, 
também me chamava para falar para a emissora da RBS 
do Rio Grande do Sul, às vezes em cadeia nacional, 
para analisar todos os temas importantes que aqui vi-
vemos. Eu também compartilho com V. Exª a avaliação 
bastante positiva que faz do quanto ela poderá realizar 
pelo seu Estado, com toda a experiência que teve, o 
conhecimento do Rio Grande do Sul, ela que visitou 
praticamente todo o Estado nessa campanha – e já o 
fazia em função da sua profissão. Certamente, ela terá, 
com a Presidenta Dilma Rousseff e com o Governa-
dor Tarso Genro, um relacionamento de extraordinária 
qualidade para o bom proveito da população do Rio 
Grande do Sul. V. Exª salienta aqui as qualidades formi-
dáveis primeiro da Marina, em quem votou no primeiro 
turno. O voto de V. Exª é extremamente respeitado por 
todos nós; eu também reconheço em Marina Silva um 
extraordinário valor. Ela deu uma contribuição que veio 
para ficar, a sua influência nas eleições.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – O tema 
da sustentabilidade e do meio ambiente ganhou outra 
importância a partir da presença dela. E também res-
salta as qualidades de quem V. Exª votou no segundo 
turno, a Dilma Rousseff, que V. Exª conheceu muito 
bem no Rio Grande do Sul. Muitas vezes V. Exª aqui 
ressaltou que a presença dela na chefia da Casa Civil 
deu uma condução de seriedade na coordenação de 
projetos, o que fez com que houvesse uma qualida-
de muito positiva no Governo do Presidente Lula. Eu 
aqui ouvi muitas vezes V. Exª ressaltando isso. V. Exª 
já pode e já faz o prenúncio de que, em alguns mo-
mentos, a Presidenta Dilma Rousseff vai se destacar 
muito positivamente. Ontem ouvi uma declaração dela 
que me permita V. Exª destacar. Em entrevista ao The 
Washington Post, que, possivelmente, com o The New 
York Times, faz a dupla dos mais importantes jornais 
dos Estados Unidos da América, ela fez uma declara-
ção que ganhou destaque de toda a imprensa brasileira 
nos Estados Unidos e, certamente, em muitos lugares 
do mundo, possivelmente espero até que no próprio 
Irã. Permita-me ler a breve declaração que ela fez. 
Quando perguntada a respeito, garantiu, por exemplo, 

que, “se já tivesse tomado posse, o Brasil não teria se 
abstido na votação da Resolução das Nações Unidas 
e na condenação da violação dos direitos humanos no 
Irã”. Daí ela disse: “Eu não endosso o apedrejamento. 
Não concordo com as práticas que têm características 
medievais para as mulheres. Não há nuances. Não vou 
fazer qualquer concessão a esse respeito”. Disse numa 
referência à condenação à morte por apedrejamento 
da iraniana Sakineh Ashanti, acusada de adultério e 
de cumplicidade no assassinato do marido: “Minha po-
sição não mudará quando assumir a Presidência. Não 
concordo com a maneira como o Brasil votou. Não é a 
minha posição”. Eu avalio que essa declaração é um 
sinal muito importante, dado pela Presidente Dilma 
Rousseff com sentido amplo, na questão de direitos 
humanos e do respeito às questões da mulher. Des-
taco isso como algo muito consistente com as obser-
vações que V. Exª fazia há pouco sobre as qualidades 
da nossa Presidenta eleita, Dilma Rousseff.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço 
a V. Exª o aparte e acho muito importante a análise 
que V. Exª faz.

A Presidenta, na minha opinião, corretamente – 
imagine se ela estivesse dando entrevista em rádio, 
jornal e televisão todo dia; se desse uma, tinha de dar 
uma atrás da outra –, afastou-se dos meios de comu-
nicação. E, no meio disso, vem essa entrevista de que 
V. Exª está falando. E, nessa entrevista, ela foi muito 
feliz. Tem razão V. Exª. Deixou claro, inclusive, a inde-
pendência dela. Um voto na ONU... Eu até não sei, 
acho que votaria com o Brasil aquela questão. Mas, 
na verdade, ela teve... Não, não, estou confundindo. 
Eu votaria com o Brasil, eu faria como o Brasil fez na 
decisão com relação à Palestina. Acho que esse outro 
não entra na discussão, mas há o respeito a ela, por-
que acho que ela foi muito competente e demonstrou 
muita autoridade.

Aliás, isso ela vem fazendo. Se você analisar, 
o Lula também deu a entender que, por ele, o Presi-
dente do Banco Central ficaria. E não ficou, porque 
há tempos a gente sabia que havia uma divergência 
entre ele, o estilo dele e o da Presidenta. E isso, aos 
poucos, vem aparecendo.

Eu quero aqui encerrar. Eu, Presidente do PMDB 
do Rio Grande do Sul, participei da campanha. E quero 
deixar aqui registrado, porque, se não deixasse este 
registro, poderia parecer estranho. O PMDB perdeu a 
eleição no Rio Grande do Sul, mas nós tínhamos dois 
grandes candidatos. O Senado ganhou Paim. Ótimo! 
E ganhou Ana Amélia. Ótimo! Mas o nosso candidato, 
o companheiro Rigotto, seria um grande Senador. Foi 
um grande Governador no Rio Grande do Sul. Foi um 
grande Deputado Federal, Líder do Governo. Inclusi-

117ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56025 

ve, agora, no Governo do Lula, no Conselho, foi uma 
das pessoas de maior expressão. Tinha um grande 
projeto e uma grande garra. Ele foi relator e apresen-
tou o trabalho da reforma tributária no Governo. Ele e 
o atual novo Chefe da Casa Civil, os dois atuaram e 
fizeram um projeto de reforma tributária que chegou a 
ir à Mesa da Câmara dos Deputados para ser votado, 
quando o Governo o retirou. Ele tinha essa proposta 
da reforma tributária e da reforma política.

O Rigotto é um guri novo, tem muito pela frente, 
tem um grande futuro pela frente. Mas não posso, no 
momento em que saliento os que ganharam, deixar 
de salientar a profusão de grandes nomes. Com toda 
a sinceridade, eu que estou saindo, gostaria de, nes-
te momento, se fosse possível, sair e dar o meu lugar 
para o Rigotto, porque acho que ele faria um grande 
trabalho. 

Tivemos também um grande candidato ao gover-
no do Estado, que, durante 16 anos, foi estrela nesta 
Casa: o companheiro Fogaça. Ele, por dois mandatos, 
brilhou nesta Casa. Foi Prefeito, reeleito Prefeito e fez 
uma grande administração na prefeitura de Porto Ale-
gre. Seria um grande Governador. 

Perdemos porque o PMDB no Rio Grande do Sul 
ficou em uma situação muito estranha. Nós defendí-
amos, porque defendíamos uma candidatura própria, 
e a candidatura própria foi derrotada na convenção 
nacional do PMDB. Então, ficamos em uma situação 
muito complicada. 

Uma aliança com o PDT, que deu o vice, um gran-
de companheiro, candidato a vice-governador. Mas o 
PDT estava fechado com a candidatura da Dilma, e o 
PMDB com uma questão aberta. Foi difícil fazer o dis-
curso, e nós não conseguimos encontrar o rumo. 

Mas o Fogaça é um grande nome. Penso que o 
PMDB do Rio Grande do Sul pode se orgulhar, por-
que existem derrotas que são derrotas, mas que de-
vem ser vistas com respeito porque não humilham; 
até dignificam. 

O Fogaça é um grande nome; o Pompeo de Mat-
tos, nosso candidato a vice, do PDT, é um grande nome; 
e o Rigotto, um grande nome.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E, ao seu 
lado, como suplente, a Lícia Peres, um nome extraor-
dinário. Saliente-se, outra mulher, amiga e colega da 
Dilma. Junto com a Dilma, entre as mulheres do PDT, 
lutaram e defenderam a caminhada da anistia. Lícia 
Peres – viúva do ex-Prefeito Glênio Peres –, vice de 
Rigotto; uma dupla extraordinária.

Ouço V. Exª como maior prazer, Senador.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Governador 
Simon, não imagina V. Exª com que desespero eu per-
corri o trajeto de onde estava até ao plenário do Senado 
porque assistia a esse seu discurso e me preocupei 
– muito embora o Senador Suplicy já tenha feito uma 
correção embora V. Exª tenha voltado a afirmar –, pois 
V. Exª já disse duas vezes que está deixando a Casa. 
Na verdade, V. Exª está no meio de um mandato, tem 
mais quatro anos para servir ao Rio Grande do Sul e ao 
Brasil. E esse “está deixando a Casa” assusta. Pessoa 
que estava ao meu lado disse: “O mandato do Simon 
terminou, ou ele está renunciando?” Eu disse: nem uma 
coisa, nem outra; é a nostalgia do fim do ano. Aliás, o 
discurso de V. Exª não me surpreendeu, porque V. Exª 
é um homem que eu aprendi a admirar antes de chegar 
à Casa. E, durante todo o período em que passei na 
Câmara e no Senado, V. Exª foi uma das pessoas por 
quem eu tive a oportunidade de nutrir uma admiração, 
e não me arrependi ao longo do tempo. 

O SR. PEDRO SIMOM (PMDB – RS) – É a con-
vivência amiga que tivemos com pessoas amigas que 
nos ensinaram a ambos. 

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – É evidente. 
Mas, hoje, V. Exª fez uma coisa por que eu vou sair 
daqui mais feliz do que nunca: V. Exª fez um discurso 
só de elogios. Deixou de lado um pouco o Judas, por 
ter traído Cristo, mas todo o mundo que V. Exª citou 
hoje – o que é raro no temperamento e na personali-
dade de V. Exª...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Então, 
vamos fazer justiça. A única pessoa que eu “critiquei”, 
que escolheu Judas para Secretário da Fazenda, e 
nisso ele errou. 

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Pois é. Tudo 
bem! Foi a única coisa. E V. Exª fez elogios justos. É 
evidente que não conheço Ana Amélia como V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É ex-
cepcional. 

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Mas con-
vivi com ela bem aqui. Tive essa oportunidade. Tive 
também o privilégio de ser entrevistado por ela várias 
vezes. E quero dizer que as entrevistas da Ana Amé-
lia a mim foram indiretamente proporcionadas por V. 
Exª O primeiro momento foi aquele momento crítico 
para a indústria gaúcha, quando V. Exª me intimou a 
ir ao Rio Grande do Sul para resolver a situação da 
indústria do fumo...

(Interrupção do som.)

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – ...projeto lo-
tado de hipocrisias queria tirar o sustento das famílias 
de Santa Cruz, e eu fui lá com V. Exª. Depois, foi quan-
do eu fui solidário aqui a V. Exª, e nós ficamos quase 
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dez horas nos alternando nessa tribuna para que o Rio 
Grande do Sul não perdesse aquele empréstimo. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Para que 
o projeto chegasse à Casa, porque ele ainda não ti-
nha chegado. 

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Sim, che-
gasse à Casa. A Casa Civil não queria mandar – V. Exª 
sabe –, e nós ficamos aqui. Eu perdi um compromisso 
político no Piauí, mas achei que, naquele momento, 
era mais importante a solidariedade ao Rio Grande 
do Sul, porque aquilo podia ser apenas a primeira de 
uma série de atitudes que o Governo, naquela época, 
estaria tomando com relação a alguns Estados. Não 
me arrependo. E hoje vejo aqui V. Exª elogiar Dilma 
Rousseff, e num aspecto eu concordo plenamente. No 
Nordeste, se diz que a pessoa...

(Interrupção do som.)

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – ...tem cabelo 
nas ventas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Acho 
que falta apenas ela dizer ao Presidente da Repúbli-
ca e ao Brasil que não quer aquele Aerodilma, aquele 
avião de US$500 mil, neste momento. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com todo 
o respeito, eu tenho certeza de que ela não quer. 

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Pois é. 
Mas, no restante, ela tem-se mostrado uma pessoa 
de firmeza. Essa posição, Senador Suplicy, com re-
lação ao Irã, é louvável. O que não é louvável é o si-
lêncio, inclusive nosso, dos Parlamentares, durante 
todo esse tempo, por um comodismo político, por di-
zer “amém”, por não termos combatido, nessa tribuna 
livre que é o Senado Federal, a atitude tomada pelas 
autoridades do Irã. Espero que agora as pessoas se 
sintam livres das amarras e comecem a defender os 
direitos humanos, porque, evidentemente, Sr. Senador 
Simon, a defesa dos direitos humanos não pode ter a 
característica complacente. Ou você defende ou não 
defende. A defesa ideológica é hipócrita. Esse caso – 
e ela teve a coragem de tomar essa atitude agora – já 
é uma sinalização para o futuro. E espero que os que 
participam da sua base de apoio não se acovardem 
nessa defesa e tomem lugar na tribuna para defender 
o que há de mais sagrado, que é o instituto dos direi-
tos humanos no Brasil e no mundo. Portanto, Senador 
Pedro Simon, eu me congratulo com V. Exª, com os 
elogios que fez a todos, e quero dizer que não sairei 
do Senado sem registrar este dia em que V. Exª fez só 
elogios. Parabéns! 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Esse é um 
Senador que, infelizmente, não vai estar conosco aqui 
ano que vem. É fácil sentir a falta que ele fará.

Eu vou acrescentar mais um elogio a V. Exª. Eu 
me lembro de um guri de menos de 30 anos, meten-
do-se no nosso meio. Depois dele, o mais moço era 
eu, com 60 e tantos. Tancredo, Teotônio, Ulysses, Ar-
raes, Montoro, Covas, e o guri vinha e era metido e 
sentava e participava. E, nas horas mais dramáticas 
e mais difíceis na vida deste País, lá estava o Depu-
tado Heráclito, guri, menino. Mas, a começar pelo Dr. 
Ulysses, todos tinham um carinho muito grande pela 
sua competência, pela sua capacidade. Cresceu e 
brilhou nesta Casa. 

Não sei se o Presidente Lula, que foi o grande 
vitorioso dessa campanha, pode somar à sua biogra-
fia que ele contribuiu para a sua não eleição. Eu acho 
que não. Eu acho que, se ele tivesse ficado quieto e 
não tivesse se metido, nós teríamos muito a ganhar 
com a presença de V. Exª.

Mas V. Exª, na sua perspicácia maliciosa – porque 
V. Exª tem muito de malícia –, chamou-me atenção para 
algo que eu realmente não tinha notado. Fui falando 
naturalmente – falei o que me vinha na alma – num 
discurso de fim de ano, quando eu devia trazer minha 
saudação à minha querida amiga que estava chegan-
do e não podia deixar de sentir a saída do que estava 
saindo e não podia deixar de lembrar meus irmãos que 
perderam. Realmente, não sei se muitas vezes eu tenha 
feito discurso só de elogio. Mas V. Exª notou.

Então, eu quero dizer agora, com profunda since-
ridade: eu não me lembro de outra oportunidade de ter 
vindo a esta tribuna e ter me sentido tão feliz, tão tran-
quilo como agora. Sinto-me muito mais bem adaptado 
a essa posição do que à outra de bater, de condenar, e 
muita gente pode pensar que o Simon faz isso porque 
gosta de fazer isso. Não gosto. Eu gosto muito mais 
de poder elogiar a Ana Amélia, porque é uma mulher 
fantástica que vem para cá. Não posso deixar de dar 
um abraço carinhoso ao Rigotto, que é uma pessoa 
extraordinária, que não veio, mas virá. E eu não posso 
deixar de reconhecer que a Dilma, desde que ganhou, 
vem atuando com uma singeleza, com uma humildade 
que a mim me agrada muito. Muito. Eu entendo – aliás, 
todo mundo está entendendo – quase que a explosão 
do Lula nesse seu final de Governo. Ele não esconde 
isso. E a Dilma está respeitando. Deixe o Lula. Acho 
que vale a pena, Sr. Presidente.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
Simon, eu queria apenas, com a permissão do Pre-
sidente e o testemunho do Senador Dornelles, fazer 
aqui um reparo, e V. Exª há de concordar. V. Exª citou, 
no período da reforma tributária, o Rigotto e o Palocci, 
mas se esqueceu de citar uma figura extraordinária, 
que foi o Deputado Mussa Demes, que era o Presiden-
te da Comissão. O Palocci era o 1º Vice-Presidente. 
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Mussa Demes, já falecido, era piauiense. Eu gostaria 
apenas que esse seu discurso perfeito não tivesse a 
omissão a um piauiense que foi quem presidiu a Co-
missão, muito bem assessorado e ajudado naquela 
época pelo 1º Vice... 

(Interrupção do som.)

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – .... que era 
Antonio Palocci. Juntamente com Rigotto, percorreram 
o Brasil inteiro, discutindo com setores da sociedade 
sobre essa aprovação. Eu queria apenas fazer esse 
registro, com a sua permissão.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu agra-
deço.

Eu encerro, Sr. Presidente. Digo-lhe muito obri-
gado por essa chance de lembrar o que de importante 
vai chegar, que é Ana Amélia, e a tristeza do que vai 
sair, que é Zambiasi. 

Muito obrigado a V. Exª.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o 
Sr. Leomar Quintanilha deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Papaléo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Pedro Simon.

Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco 
Dornelles, como Líder do PP.

Antes, Srªs e Srs. Senadores, quero registrar 
aqui, com muita satisfação e muita honra, o aniver-
sário natalício da Drª Claudia Lyra, que dirige, com 
grande eficiência, a Secretaria da Mesa desta Casa. 
Então, nós desejamos à Drª Claudia muitos anos de 
vida e muita saúde e que possa continuar com a sua 
competência aqui, conosco. 

Com a palavra o Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar o meu 
pronunciamento, quero fazer também os meus cum-
primentos à Secretária Claudia Lyra, que é um exem-
plo de técnica, de funcionária competente, que muito 
honra o Senado Federal.

Sr. Presidente, a taxa de juros é um fortíssimo 
instrumento no controle da liquidez da economia, com 
reflexos profundos sobre a demanda e o investimen-
to. Nos últimos anos, o Governo, em alguns períodos, 
conduziu uma política fiscal e creditícia extremamen-
te expansionista, procurando, através da taxa Selic, 
segurar as pressões de demanda. O resultado dessa 
política foi um gasto excessivo com juros. Nos últimos 
doze meses, as despesas com juros atingiram R$171 
bilhões, o que corresponde a mais de 5% do PIB. 

A taxa Selic – hoje, Sr. Presidente, em 10,75 – é 
um dos componentes da taxa de juros fixada pelo mer-
cado, taxa essa que, em alguns casos, atinge 40% e, 
até mesmo, supera os 100%. O custo do crédito para 

os tomadores de empréstimos é assim fixado livre-
mente pelo mercado, tendo a Selic apenas como uma 
referência. Mesmo o crédito consignado, que, por prin-
cipio, seria menos arriscado para os bancos, também 
apresenta taxas mais elevadas que a Selic. 

Uma parcela crescente da oferta de crédito no 
sistema bancário brasileiro abrange também recursos 
discricionários e que não são alcançados pela Selic. A 
maior parte de tais recursos tem origem fiscal (caso do 
FAT ou mesmo de empréstimos especiais ao BNDES 
à conta de emissão de títulos) ou parafiscal (como no 
caso do FGTS). 

Por vezes, também a taxa básica de financiamen-
to é prefixada – em TJLP (no caso dos empréstimos 
concedidos pelo BNDES) ou TR (nos casos de cader-
netas de poupança). 

Como parte do intenso e louvável esforço do Go-
verno brasileiro de resposta à crise financeira global, 
a maior parte do aumento da oferta de crédito no País 
após 2008 tem passado pelo crédito que eu chamo 
discricionário. Em outras palavras, uma parcela cada 
vez menor do crédito, no sistema financeiro nacional, 
está suscetível às variações da Selic.

Entre setembro de 2008 e de 2010, refletindo o 
esforço de resposta à crise, o saldo dos créditos com 
recursos discricionários cresceu 67% contra apenas 
30% dos recursos livres, de modo que, no último mês, 
aquele saldo é inume à Selic. O saldo imune à Selic já 
corresponde a 34% da oferta de crédito no Brasil.

As autoridades monetárias inovaram, na sema-
na passada, na realização de um aperto na oferta de 
crédito. Ao invés do costumeiro aumento da Selic, 
optaram por elevar as alíquotas dos recolhimentos e 
encaixe compulsórios exigidos das instituições finan-
ceiras como uma forma de reduzir a oferta de crédito, 
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com recursos livres e, assim, aumentar a taxa de juros 
de quem toma tal tipo de empréstimo.

O efeito da nova medida, Sr. Presidente, levará o 
Banco Central a retirar da economia um volume nominal 
de recursos superior ao que recolhia antes da crise.

A vantagem de se utilizar tal instrumento mone-
tário no lugar da mera alteração da taxa Selic é que se 
pode tentar influir sobre a oferta e os custos do crédito 
sem provocar danos para as finanças públicas, pois o 
incremento da Selic implica diretamente um aumen-
to dos gastos nominais do setor público com juros e 
encargos.

Outra vantagem do instrumento adotado, ou seja, 
dos instrumentos de crédito, é evitar também uma 
atração de capitais externos de curto prazo, que aca-
bam por provocar uma valorização excessiva do real 
frente ao dólar e outras moedas internacionais. Além 
de evitar oscilações despropositadas na taxa cambial, 
a própria taxa Selic é fator determinante para ditar o 
custo do carregamento de reservas – ou seja, quan-
to maior o diferencial entre a Selic e a remuneração 
pela aplicação das reservas, tanto maior será aquele 
custo fiscal.

Não custa recordar que o Presidente do Banco 
Central informou, pela primeira vez, o custo de manu-
tenção das reservas internacionais em audiência re-
alizada, no último mês, no Congresso: R$68 bilhões 
entre 2004 e 2010.

A decisão de política creditícia tomada pelo Go-
verno, Sr. Presidente, pelos motivos expostos, tem 
meu integral apoio.

Considero, entretanto, totalmente desnecessário 
que o Copom, na reunião da próxima quarta-feira, venha 
a aumentar a taxa Selic, que tem uma atuação limitada 
sobre os juros do mercado, bem como sobre os juros 
de operações com recursos discricionários.

As medidas de natureza creditícia tomadas pe-
las autoridades monetárias, no meu entender, são 
suficientes para conter as pressões de demanda sem 
afetar as contas públicas do País.

Quero reiterar o meu apoio integral às medidas de 
natureza creditícia tomadas pelo Governo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Muito obrigado, Senador Francisco Dornelles.
Não havendo mais nenhum orador inscrito pre-

sente no plenário...
Senador Heráclito, V. Exª não vem inscrever-se 

para fazer uso?
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Fora do 

microfone.) – Se V. Exª me permitir, sim.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Eu já estava encerrando a sessão, porque V. Exª não 
estava inscrito, mas ainda há tempo.

Concedo a palavra ao nobre Senador Heráclito 
Fortes para fazer uso da palavra como orador inscrito 
ou como Líder do...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Meu 
caro Sr. Presidente, recebo, de maneira compulsória, 
essa determinação de V. Exª, porque eu esperava 
pelo menos ordenar um pouco as minhas palavras 
para esta fala ao cair da tarde da segunda-feira. Mas, 
evidentemente, após essa fala do Pedro Simon, fica 
difícil para um Senador nordestino ser tão contunden-
te, tão profundo e preciso como foi o representante do 
Rio Grande do Sul.

Mas eu queria, Sr. Presidente, por dever de jus-
tiça, Senador Suplicy, falar de um território que não 
pertence ao Piauí nem ao Rio Grande do Sul, mas que 
pertence ao Brasil, que é o Rio de Janeiro. Felizmente, 
continua lindo e abençoado por Deus.

Digo isso, Sr. Presidente, porque ontem, fora da 
minha programação, tive de percorrer as ruas do Rio 
de Janeiro madrugada afora. O avião que me trazia ao 
Rio teve problemas e não aterrissou. Fomos para Belo 
Horizonte e retornamos às duas horas da manhã para 
o Rio de Janeiro. Peguei um táxi para me acomodar 
num apartamento no Rio e pude ver a diferença do Rio 
de Janeiro de ontem, Senador Mozarildo, e do Rio de 
Janeiro de dois ou três meses atrás.

A força e os votos que peço, Senador Dornelles, 
V. Exª como representante do Rio de Janeiro, é de 
que esse trabalho iniciado, com o apoio dos Governos 
federal, estadual e municipal, seja um caminho sem 
volta para que todos vejam, como eu tive a oportunida-
de de ver, a população do Rio segura de si, satisfeita 
e elogiando as ações que estão sendo tomadas para 
recuperar a paz nessa cidade, que é uma referência 
nacional para todos nós, brasileiros.

Tive a oportunidade, Senador Dornelles, de con-
versar com várias pessoas – gente do povo em fila de 
aeroporto, motorista de táxi – e vi algo com o qual é 
preciso que nós homens públicos também tenhamos 
a mesma cautela e o mesmo cuidado.

Imagine V. Exª que um taxista me disse uma coi-
sa que merece de todos nós uma reflexão: que essa 
campanha que se está fazendo contra policiais, mui-
tas vezes acusando-os de furto, faz parte do contra-
ataque de setores do tráfico para tentar desmoralizar 
o trabalho havido.

E os argumentos são muitos simples. As invasões 
das casas não são isoladas. Quando eles entram nas 
casas, com autorização ou sem autorização, entram 
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várias pessoas. As abordagens não são feitas indivi-
dualmente. E, pela velocidade com que esse processo 
aconteceu, seria muito difícil que houvesse um grupo 
tentando tirar proveito e fazer saques. Evidentemente, 
nenhum deles mete a mão no fogo, mas todos eles 
recomendam cautela para que, num momento como 
este, não se deixe desacreditar esse trabalho que tem 
sido feito até agora, que acho – e V. Exª tem bem mais 
autoridade do que eu para falar – tem sido um alívio 
para a população daquela cidade.

Ontem, cheguei ao Rio num momento de caos: 
após chuva, a cidade paralisada chamou-me a aten-
ção para um outro problema, Senador Mozarildo, e por 
isso é que eu digo que o Rio é protegido por Deus. O 
que aconteceu ontem com relação ao aeroporto é um 
alerta para as autoridades federais no sentido de que 
se faça urgentemente uma reflexão sobre a preparação 
do Rio de Janeiro para a Olimpíada e também para a 
Copa do Mundo de 2014. Mas a questão da Copa do 
Mundo é mais grave, porque essa preparação tem de 
ser feita, levando-se em conta todos os Estados brasi-
leiros que serão palco das disputas esportivas.

Meu avião teve de desviar-se para Belo Horizonte, 
Senador Dornelles. O Aeroporto Tancredo Neves, até 
anos atrás considerado ocioso, ficou completamente 
lotado, e, num momento de emergência, os aviões des-
locados para o já quase inativo Aeroporto da Pampulha. 
Guarulhos lotado, Campinas lotado, o que vem mostrar 
que, com relação a aeroportos brasileiros, é preciso 
que haja um trabalho sério de infraestrutura.

É muito grave essa situação. Temos tempo, mas 
é preciso que se corra sem mais delongas burocráticas 
para que não passemos alguns vexames no advento 
desses dois acontecimentos da área esportiva que 
o Brasil sediará e que estão sendo aguardados com 
muita expectativa pelo mundo inteiro.

Concedo a V. Exª um aparte.
O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Sena-

dor Heráclito, por maior que tenha sido o esforço de 
V. Exª nos últimos anos para ser exclusivamente um 
Senador do Piauí, V. Exª nunca conseguiu isso. Pela 
sua dimensão, por tudo o que o senhor representa e 
por sua história, o senhor sempre foi um Senador do 
Brasil e principalmente um Senador do Rio de Janei-
ro, em decorrência da estima e da consideração que 
todos nós no Estado temos por V. Exª. Realmente, 
foi um trabalho extremamente importante essa união 
que houve no Rio contra o tráfico organizado. Agora, 
quero dizer a V. Exª, Senador, que não existe chuva 
de droga nem de armas nas favelas do Rio. A grande 
quantidade de armas e de drogas que se encontram 
nas favelas entrou pelas fronteiras, pelos portos e pe-
los aeroportos. Então, quero reiterar, mais uma vez, a 

importância de ser criada uma guarda nacional, uma 
guarda costeira para policiar as fronteiras, para policiar 
os portos e os aeroportos. Isso tem de ser uma guarda 
federal. Não vamos combater o tráfico de armas e de 
drogas somente por meio de polícias estaduais, nem 
pode o Exército ficar, de forma permanente e indefini-
da, exercendo tal atividade.

De modo que estou mandando ao Ministro Jobim 
um projeto feito no tempo do Governo Figueiredo, que 
não foi aprovado no Congresso, criando uma Guarda 
Costeira para ser um ponto de partida para a criação 
de uma Guarda Nacional. Em relação às referências 
feitas por V. Exª aos aeroportos brasileiros, quero dizer 
a V. Exª o seguinte: o Senador Roberto Campos dizia 
que o bom administrador nunca podia se preocupar 
exclusivamente com os pequenos problemas. Ele ti-
nha que priorizar os grandes. Mas o administrador que 
não resolve o pequeno nunca vai resolver o grande. A 
Infraero é o retrato da incompetência administrativa. 
Não existe uma empresa com uma administração tão 
incompetente como a Infraero; desde a sujeira dos 
banheiros até as grandes decisões, ela não paga fun-
cionários, atrasa todos os seus pagamentos. A admi-
nistração da Infraero é um caos. Espero que a Ministra 
Dilma enfrente esse problema, faça uma limpeza geral 
nessa administração da Infraero e coloque técnicos 
competentes para resolver o problema dos aeroportos 
brasileiros. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agra-
deço a V. Exª. E antes de conceder um aparte ao Se-
nador Mozarildo, quero lembrar um fato, que é preci-
so que se leve em conta, Senador Garibaldi Alves: se 
esse trabalho não for feito de maneira enérgica, de 
maneira firme, a bandidagem que está fugindo do Rio 
de Janeiro pela busca da Polícia, por essa guerra que 
se trava com a Polícia, ela vai toda, Senador Garibaldi, 
para o nosso Nordeste.

Tivemos no passado situações como essas. Eles 
fogem, eles têm capital, e, da outra vez, encontraram 
alguns desses elementos com casas de luxo nas praias 
nordestinas, levando a insegurança, levando a violên-
cia para o Nordeste brasileiro.

Na verdade, o Estado que mais sofre depois 
do Rio é o Espírito Santo pela vizinhança. E aí vai se 
alastrando.

Daí por que é preciso que este trabalho, meu caro 
Presidente, seja um trabalho feito de maneira ordena-
da e de maneira permanente.

Eu, nesses episódios, fiquei com a consciência 
muito tranquila por uma bandeira que levantei aqui, 
nesta Casa, no meu primeiro semestre de mandato 
– Senador Pedro Simon lembra-se disso –, quando 
quiseram levar para o Piauí uma cadeia de segurança 
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máxima para acomodar, em Teresina, o Fernandinho 
Beira-Mar. E eu aqui fui contra, Senador Mozarildo. 
Quando eu vi aqueles aviões decolando para Catan-
duva, para o Acre, disse: “Veja do que nós livramos o 
Piauí!” O Piauí ia ser a hospedaria da bandidagem na-
cional se, naquela época, não tivesse havido aqui um 
protesto veemente, porque não tinha nenhum sentido 
um Estado ainda ordeiro, um Estado de pequenos ca-
sos de violência, servir de hospedaria com essa cadeia 
de segurança máxima, Senador Dornelles.

Felizmente esse projeto foi abortado, e o Piauí 
está livre disso.

Sr. Presidente, essa é uma guerra que não tem 
Partido. Quero elogiar a determinação do Governador 
Sérgio Cabral. Somos de Partidos diferentes, mas o 
Senador Sérgio Cabral pode ter certeza de que, até o 
meu último minuto nesta Casa, ele contará com a mi-
nha solidariedade. Como também quero registrar de 
público a minha admiração pelo Delegado Beltrame, 
gaúcho, cedido ao Rio de Janeiro e que tem prestado 
um serviço espetacular, de muita coragem, de muita 
determinação. Eu, às vezes, fico imaginando quanto 
custa a vida daquele cidadão, a coragem que ele tem 
de enfrentar, porque ele não está enfrentando ama-
dores, ele está enfrentando profissionais, e a maneira 
com que ele transmite, em entrevistas à sociedade, o 
seu pensamento é de que é um homem que não teme 
o que possa lhe ocorrer. Sem exageros, não é um aço-
dado, não é um caçador de holofotes e está fazendo um 
trabalho que merece o reconhecimento da Nação. 

Senador Mozarildo, com o maior prazer. 
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dor Heráclito, V. Exª aborda um tema muito importante 
e momentâneo, quer dizer, da atualidade: a questão do 
narcotráfico e da ação importante que foi desenvolvida 
na favela do Alemão, nos morros do Rio de Janeiro, 
alertando para o risco da migração desses homens, 
os donos do narcotráfico, para outros Estados, por-
que, na verdade, os chefões não foram presos, os 
chefões não foram presos. Então a ação é importan-
te, mostrou que a União das forças estaduais com as 
forças federais, aí incluídas as Forças Armadas, pode 
efetivamente coibir a ação na ponta. Mas o Senador 
Dornelles mostrou a outra ponta, a ponta da entrada 
das drogas e das armas, que é pelas nossas fronteiras 
terrestres. Basta ver que V. Exª citou o nome de Fer-
nandinho Beira-Mar, que foi preso onde? Na Colômbia. 
Então mostra a vulnerabilidade das nossas fronteiras, 
notadamente com países como a Colômbia e a Bolí-
via, mas com outros também, o Paraguai é o caso, e 
também a fronteira marítima que é enorme. Tem uma 
matéria muito boa, tanto no Correio Braziliense quan-
to na IstoÉ sobre essa questão. E há um outro aspec-

to fundamental: os Estados Unidos vêm combatendo 
de maneira onerosa, portanto com muito custo, essa 
questão da drogas. E não acaba por quê? Porque o 
consumo no País é muito grande. Portanto é um atra-
tivo muito grande para o narcotraficante vender drogas 
para os Estados Unidos e para a Europa. Então, é im-
portante que nós também olhemos esse outro lado, o 
do consumo. E aí é um trabalho mais complexo porque 
envolve educar, prevenir e tratar aqueles que estive-
rem já dependentes. Outro ponto fundamental que V. 
Exª coloca é a questão da infraestrutura neste País. É 
muito importante que a gente não fique com o foco só 
no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está sendo vítima 
da questão do narcotráfico e da falta de infraestrutu-
ra para uma cidade do porte do Rio de Janeiro, com 
o atrativo que tem. Mas o Brasil todo sofre com isso, 
desde a minha capital Boa Vista até São Paulo, Rio, 
o seu Piauí. Então, é importante que a Presidente Dil-
ma, que vai assumir daqui uns dias – eu sei que ela 
tem uma visão estratégica boa porque foi Ministra de 
Minas e Energia, foi Ministra da Casa Civil, portanto 
teve tempo e tem, com certeza, conhecimento dessa 
realidade – que, com as palavras de tantos Senado-
res, como o Senador Simon, V. Exª e outros que temos 
alertado para essa questão, ela, de fato, implante um 
Governo que tenha a visão maior das coisas que real-
mente atingem todos e não coisinhas pequenas, mas 
importantes, que pautaram o Governo Lula. Acho que 
cuidar de todos os aspectos, dos pequenos aos gran-
des, é importante, mas priorizar aqueles mais sérios 
e que atingem de um modo geral todos. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu 
agradeço a V. Exª. E quero lembrar, nesta questão, Sr. 
Presidente, um episódio que à época se enquadrava na 
questão política – Pedro Simon deve recordar-se. 

Certo dia estávamos almoçando no restaurante 
Le Gourmet, aqui em Brasília – esse restaurante não 
existe mais. Estava o Senador Simon, Dr. Ulysses, 
Dr. Tancredo, Pacheco Chaves e, de enxerido, o seu 
amigo, o então Deputado Heráclito Fortes, Senador Si-
mon, participando, e estava-se discutindo o processo 
da volta dos exilados, o temor que o Governo tinha da 
volta do Arraes, da volta do Brizola, da volta de alguns 
medalhões que estavam com suas datas de retorno 
ao Brasil marcadas. Naquela conversa sempre peda-
gógica, aprendi muito ali, o Dr. Tancredo vira-se e diz: 
“Olhem como esse pessoal não raciocina, como esses 
militares não estão com visão de futuro. O Brizola, o Ar-
raes, todos esses que estão voltando estão escolados, 
estão sofridos. O medo é essa gente nova que está 
chegando e que quer, de uma hora para outra, ser um 
Arraes, ser um Brizola. Esses é que podem nos criar 
confusão”. Lembra-se disso, Senador Simon?
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Então, esse é o fato. Nós temos que ter cuida-
do não com esses traficantes que estão presos, mas 
para a não proliferação dos seus substitutos, dos seus 
sucessores. Aí é que é preciso que haja um trabalho 
concatenado. 

Portanto, Senador Simon, Senador Suplicy, V. Exª 
há de convir comigo que, se necessário for, o Relator 
do Orçamento, atendendo ao momento nacional, de-
via fazer uma revisão dos recursos destinados a con-
ter o avanço dessa violência e criar um fundo exclu-
sivo para equipar as Forças Armadas, as secretarias 
de segurança estaduais, um fundo específico para o 
fortalecimento do combate ao narcotráfico, que não 
deixa de ser uma espécie de terrorismo que não tem 
nenhuma ideologia, mas pratica os mesmos atos in-
fames que o terrorismo ideológico que hoje assola e 
assombra o mundo.

Senador Garibaldi.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 

AP) – Permita-me, antes, Senador, convidar o Senador 
Mozarildo Cavalcanti para presidir a sessão.

E também, Senador Heráclito, permita-me fazer 
este registro, em consequência da palavra do Sena-
dor Francisco Dornelles, que falou sobre a Infraero. 
É lamentável, Macapá, capital do meu Estado, está 
com uma obra do aeroporto há cinco anos parada. 
Essa obra causa um problema muito grave ao Esta-
do. Parada. Motivo: corrupção, denúncia do Tribunal 
de Contas da União.

Concordo plenamente que a Infraero é muito mal 
dirigida. Além da administração ineficiente, é uma em-
presa que demonstra a todos nós a sua alta capacidade 
de promover corrupção com o dinheiro público.

Então, queria deixar este registro e dar como 
exemplo a todos que queiram ver o aeroporto, aquela 
grande obra lá no Amapá sendo deteriorada e jogada 
como um símbolo da falta de respeito da Infraero com 
o Estado do Amapá.

Muito obrigado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu 

agradeço a V. Exª. Imagine, Senador, que o ano passa-
do queriam pegar o projeto do aeroporto de Macapá, 
que não deu certo, e mandar para Teresina. E nós não 
aceitamos isso, porque era um desrespeito.

Mas eu quero ouvir, com maior atenção, essa 
extraordinária figura de Senador da República que é 
o Senador Garibaldi Alves.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Agra-
deço, Senador Heráclito Fortes. Confesso que não sei 
quais foram exatamente as armas que o senhor usou, 
os instrumentos para impedir que o Piauí recebesse 
um presídio de alta segurança. Já no Rio Grande do 
Norte não faltaram advertências, não faltaram protestos. 

O que é certo é que localizaram, nas proximidades de 
Mossoró, um presídio dessa natureza, que hoje inclu-
sive recebe criminosos da mais alta periculosidade. Eu 
até digo a V. Exª que não deixa de se constituir numa 
apreensão para a população o fato de estar esse pre-
sídio tão perto de uma cidade como Mossoró.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sena-
dor Garibaldi, não fiz nenhum milagre, usei aquilo que 
o Piauí me concedeu e que o povo do Rio Grande do 
Norte concedeu a V. Exª várias vezes, que foi esta tribu-
na aqui. Foi desta tribuna, com apoio, uma parte de V. 
Exª, uma parte de todos os Parlamentares, do Senador 
Pedro Simon, de todos os que estavam aqui naquele 
dia e concordaram. Queriam adaptar uma prisão que 
já existe no Piauí chamada Casa de Detenção Irmão 
Guido, provisoriamente, numa de segurança máxima, 
o que gera um descalabro, e depois construir, em Te-
resina, essa prisão. Se o projeto tivesse sido para a 
colocação de uma cadeia de segurança máxima numa 
região erma, sem contato direto com populações, seria 
um caso a se admitir.

Mas o projeto do Piauí era totalmente deturpado, 
como é esse de Mossoró. Eu não sabia. V. Exª está 
revelando agora um fato. É uma injustiça que se co-
mete para com um Estado, porque, quando um ban-
dido desses é transferido – aliás, vimos reclamações 
desesperadas de cidadãos de cidades que abrigam 
esses presídios –, quando vai um bandido de alta pe-
riculosidade, a sua família acompanha, os comparsas 
acompanham, monta-se em torno daquele presídio um 
círculo de pessoas que querem aproximação. São os 
sócios, são os adversários, são as esposas e são as 
amantes. E nós temos que evitar isso.

O argumento, a força que usei foi a tribuna deste 
Senado. Felizmente, naquele momento, fomos ouvidos 
e o Ministro da Justiça recuou e o Piauí não foi punido. 
Já que não ganhou nada de efetivo nesses oito anos 
do Governo do Presidente Lula, pelo menos não foi 
punido com a construção desse presídio de segurança 
máxima. O que já foi, no meu modo de ver, a oportu-
nidade que tive de, com a consciência tranquila, dizer 
aos piauienses que cumpri o meu dever de protestar no 
momento que seria, para nós, de extrema gravidade.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a tolerância e 
encerro dizendo que espero que o Rio de Janeiro volte a 
ser aquele Rio de Janeiro nostálgico, da época em que 
o Senador Eduardo Suplicy era um exímio dançador 
de rock, frequentava a noite carioca e podia transitar 
pelas ruas do Rio de Janeiro sem nenhum risco, sem 
nenhuma preocupação – eu não sei se o Senador Su-
plicy é da juventude dos anos 60 ou 70, talvez tenha 
sido das duas décadas –; ele podia percorrer e transitar 
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no Rio de Janeiro, como em São Paulo também, sem 
o risco da violência que hoje assola todos nós.

Esperamos, Senador Suplicy, poder voltar àquele 
período. Que os nossos filhos e netos possam gozar 
da segurança das grandes cidades que nós tivemos 
o privilegio, um dia, de gozar.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Heráclito For-
tes, o Sr. Papaléo Paes deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozaril-
do Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Após as brilhantes palavras do Senador He-
ráclito Fortes, concedo a palavra ao Senador Eduardo 
Suplicy, do PT de São Paulo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, pre-
zado Senador Pedro Simon, ainda hoje, pela manhã, 
conversávamos por telefone, ocasião em que transmiti 
a V. Exª, assim como também ao Líder do Partido dos 
Trabalhadores, Aloizio Mercadante, ao Senador Tião 
Viana, membro da Comissão Mista do Orçamento, que 
ali representa o Partido dos Trabalhadores, a informa-
ção publicada, ontem, pelo O Estado de S.Paulo, de 
que teria havido, por parte de Senador, a indicação de 
emendas para o Ministério do Turismo, Ministério da 
Cultura e para entidades, que, em verdade, não es-
tavam cumprindo o propósito assinalado, nesse caso, 
pelo Senador Gim Argello, Líder do PTB, Relator da 
Mensagem Orçamentária.

Avalio que seria muito importante que o Senador 
Gim Argello esclarecesse todos esses episódios, por-
que muito possivelmente ele tem agido de boa-fé. É 
possível que as pessoas responsáveis pelas entidades 
indicadas tenham procedido de maneira tal como ex-
plicado ali na reportagem. Então, transmiti ao Senador 
Gim Argello que avalio como importante que ele es-
clareça inteiramente esses episódios. Inclusive, muito 
atenciosamente, com todo o respeito, eu disse a ele: 
olha, eu gostaria que, em algum momento que surja 
qualquer situação dessa natureza comigo, qualquer co-
lega meu também sugira que eu esclareça o episódio. 
Afinal de contas, trata-se de uma situação que afeta 
todo o Senado, todo o Congresso Nacional.

Aqui relembro que, no início de 1993 – era ainda 
meu primeiro mandato como Senador, eu era Sena-
dor único do Partido dos Trabalhadores –, num final 
de semana, foi publicada pela revista Veja, nas pági-
nas amarelas, uma entrevista do principal assessor 
do Congresso Nacional na área de Orçamento, o Sr. 
José Carlos Alves dos Santos. Ele informou, naquela 

entrevista, como alguns Parlamentares se utilizavam 
da possibilidade de apresentar emendas para proce-
dimentos que não eram os mais adequados e, muitas 
vezes, utilizavam-se daquela prerrogativa que nós 
Parlamentares temos para formas de enriquecimento 
indevido.

Foi então que, ao tomar conhecimento daquela 
entrevista, eu próprio, tendo em conta a afinidade que 
tenho, desde os primeiros momentos em que cheguei 
ao Senado Federal, com o Senador Pedro Simon, liguei 
para ele – era um sábado, ou de sábado para domingo 
–, que estava em Porto Alegre. Ele também havia lido 
a matéria e avaliou que se tratava de um assunto gra-
ve, que demandava, por parte de nós Senadores uma 
atitude. Foi então que ambos concordamos em pegar 
o avião, no domingo. Chegamos aqui os dois juntos: 
eu, de São Paulo, e ele, de Porto Alegre. No caminho, 
eu havia redigido um esboço do requerimento do que 
veio a ser a CPI do Orçamento. O Senador Pedro Si-
mon olhou e fez algumas sugestões. Eu vim ao meu 
gabinete. Se me permite recordar, Senador Pedro Si-
mon, era já perto de meia noite e toquei a campainha 
do seu apartamento. É um pequeno detalhe, mas V. 
Exª me recebeu de pijama, o que era mais do que na-
tural, naquele horário. Mostrei a V. Exª o requerimento 
já modificado com as suas sugestões – então, ambos 
fomos os primeiros signatários.

No dia seguinte, viemos ao Gabinete dos Líderes. 
Foi convocada, salvo engano no próprio Gabinete do 
Senador Mauro Benevides, ou então no do Senador 
Humberto Lucena, que era o Líder do PMDB, que cha-
mou os demais Líderes. Então, foi questão de horas 
para se obter o número de assinaturas, mais de um 
terço, tanto no Senado como na Câmara, pois se tratava 
de um assunto relacionado às duas Casas. Então, em 
questão de pouco tempo, foi constituída, e de maneira 
consensual pelos partidos, uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito sobre o assunto, que acabou resultando 
na perda de mandato de inúmeros Senadores.

Foi uma das principais Comissões Parlamenta-
res de Inquérito da história do Senado, da história da 
República, do Congresso Nacional. Nas últimas déca-
das, além da Comissão de maior repercussão, aquela 
sobre os atos de Paulo César Farias, em 1992, essa 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o 
Orçamento tinha se constituído em algo de extraordi-
nária relevância.

Quando li a reportagem de ontem no jornal O 
Estado de S.Paulo, até me recordei, sobretudo da 
nossa responsabilidade como Senadores de pedir o 
esclarecimento.

Claro, seria o caso de Comissão Parlamentar de 
Inquérito? Precisamos examinar bem.
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Trata-se de um assunto específico que pode ser 
claramente esclarecido. Quanto a minha expectativa, 
o telefonema que fiz hoje ao Senador Gim Argello foi 
exatamente no sentido de que o mais adequado é que 
ele possa, se não hoje, amanhã, esclarecer a nós, ao 
Congresso Nacional, à opinião pública aquilo que ele 
avalia como a explicação a mais clara possível, que 
denote que não houve qualquer responsabilidade da 
parte dele estar conivente seja com entidades fantas-
mas, seja com entidades que não teriam cumprido o 
objetivo de estar recebendo, digamos, algo como R$533 
milhões ou aproximadamente, ou mesmo R$3 milhões, 
o que seja. Se porventura as entidades procederam 
de maneira inadequada, que os seus responsáveis 
colocaram os recursos nas mãos de terceiros, que 
simplesmente informaram à reportagem de O Estado 
de S.Paulo “sou apenas um laranja neste episódio”, 
ou algo assim.

Pois bem, na medida em que houver o pronto 
esclarecimento, na medida em que se esclarecer a 
boa-fé do Senador Gim Argello, que é a expectativa 
que eu próprio tenho, acho que isso será importante 
para tranquilizar, até porque nós todos queremos, Se-
nadores Heráclito Fortes e Pedro Simon, que a nossa 
Casa seja a Casa onde problemas tais como os que 
nos preocuparam tanto nos últimos dois anos sejam 
logo esclarecidos e corrigidos.

Ainda amanhã, a Subcomissão da qual fazemos 
parte, eu e o Senador Pedro Simon – presidida pelo 
Senador Jarbas Vasconcelos, que tem como Relator 
o Senador Tasso Jereissati, além do Senador Antonio 
Carlos Júnior –, nós nos reuniremos e teremos deci-
sões importantes relativas à reforma administrativa 
do Senado. É um compromisso que temos na linha 
do que todos nós avaliamos como importante, que é 
a transparência, a correção de procedimentos na ad-
ministração do Senado Federal.

Então, eu queria dizer essas palavras...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª me 

permite um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP) – Sim, 

Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Estritamente 

dentro do que V. Exª diz, vou começar pelo último, a 
reforma administrativa. V. Exª sabe, nós nos reunimos 
diversas vezes, estamos discutindo. E vejo, agora, por 
exemplo, a possibilidade de o partido de V. Exª ser o 
indicador do 1º Secretário. E eu torço, do fundo da mi-
nha alma, Senador Suplicy, que seja V. Exª, que haja 
possibilidade de V. Exª vir a ser o 1º Secretário desta 
Casa. Porque tenho certeza de que esta Casa terá 
como 1º Secretário um homem correto e que procu-
rará não só beneficiar os funcionários que trabalham 

nesta Casa, mas também fazer qualquer correção 
de rumo que por acaso ache necessário. Esses dois 
anos em que atuei como 1º Secretário, tenho a cons-
ciência tranquila de que trabalhamos implacavelmen-
te nessa direção e nesse sentido. Algumas medidas, 
infelizmente, não puderam ser tomadas, pelas forças 
corporativas que existem, V. Exª bem conhece. Mas eu 
tenho certeza de que, com a maioria que o Senado 
terá a partir da próxima legislatura, esses fatos serão 
solucionados. Eu queria falar sobre essa questão das 
emendas fantasmas. Isso ocorre porque nós coloca-
mos aqui... V. Exª falou em CPI. Nós fizemos a CPI 
das ONGs, e, infelizmente, não tivemos a celeridade 
que V. Exª citou. Na época da CPI do Orçamento, nós 
não conseguimos fazer com que ela avançasse. Tal-
vez, se a CPI das ONGs tivesse avançado, Senador 
Pedro Simon, o Brasil estaria livre da discussão desse 
assunto agora. Mas eu quero ser justo. Não acho que 
o Senador Gim Argello tenha culpa nesse processo. 
Ele pode até ter uma emenda de uma ONG que te-
nha problemas. Aí V. Exª agiu certo. Tem que avaliar 
se foi intencional, se foi atendendo a um pedido, ou 
se não foi. Mas uma coisa é preciso, Senador Suplicy: 
nós temos que acabar com essa farra de ONGs que 
prestam desserviços ao País. Nós temos um caso que 
foi analisado pela CPI das ONGs, que era uma Angra 
Amazônica, que participou de um financiamento de um 
réveillon aqui, em Brasília, e recebeu R$3 milhões. O 
dinheiro veio do Ministério do Turismo e acho que do 
Ministério dos Esportes. Não importa. O fato está aí 
registrado. Contrataram um desses bois lá de Parin-
tins – o Garantido ou o... –, acho que o Garantido, e só 
pagaram R$100 mil. Desvio de recursos. Agora, tem 
outra coisa, Senador Suplicy, já que V. Exª está tratando 
desse assunto, coloque os olhos: é o financiamento de 
carnaval fora de época. É um escândalo, Senador! É 
um escândalo! E, aí, o próprio Ministério do Turismo, 
na maioria dos casos, por meio de funcionários que 
atuam também na intermediação, fazem espetáculos 
superfaturados. É uma coisa incrível! Examine esses 
carnavais fora de época. Além do mais, você mandar 
bandas caríssimas, de R$300 mil, para Estados pobres 
do Nordeste, como o Estado do Piauí, convivendo com 
a fome, convivendo com guaribas, convivendo com a 
miséria, é algo muito estranho. Portanto, eu acho que 
não deve ser examinado esse caso isolado, mas deve 
ser examinado um conjunto, o dinheiro, o desperdício. 
Aliás, o Ministério do Turismo poderia atender até um 
requerimento que eu me propunha a fazer com V. Exª 
ou com quem mais quisesse, visando esclarecer tudo 
o que se gastou, nos últimos três, quatro, dez anos – 
sei lá –, com o carnaval fora de época. Essas verbas 
geralmente são repassadas por Parlamentares. Nós 
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temos um caso clássico lá no Piauí. E V. Exª, que é 
um homem sensível, vai entender. No Município de 
Cocal, onde, há um ano, nós tivemos aquela tragédia 
daquela barragem que vazou, foi feito um carnaval fora 
de época, em que se gastaram mais de R$300 mil, e 
os desabrigados não têm sequer ainda as suas casas 
recompostas e as vidas voltadas à normalidade. Por-
tanto, parabenizo V. Exª e tenho certeza, Senador Su-
plicy, de que V. Exª jamais teve qualquer participação 
ou conivência com esse tipo de desmando, com esse 
tipo de desvio. E, se por acaso, em algum momento, 
inadvertidamente, foi solidário com uma ONG ou com 
qualquer atividades dessas, é homem suficiente para 
vir a esta tribuna e, sem que ninguém lhe cobre, prestar 
os esclarecimentos. Se há algo de que eu tenho cer-
teza, e V. Exª não deixa nenhuma dúvida nesta Casa, 
é com relação ao seu comportamento de integridade. 
Quero dizer que comecei a conviver com V. Exª como 
Deputado; depois aqui, no Senado. Nunca vi – dou este 
testemunho, nós, que já tivemos diversos entreveros 
dentro do debate parlamentar – V. Exª agir ou defender 
algo que não seja o interesse público. Logo, é esta a 
imagem que eu levo, esta é a imagem que eu tenho 
de V. Exª. Das nossas discordâncias, das nossas dis-
putas vou ter saudades. Foram as coisas boas que eu 
enfrentei aqui neste debate. Mas dou este testemunho: 
V. Exª é incompatível com esse tipo de procedimento. 
Infelizmente, este Congresso é uma caixa de ressonân-
cia, e alguns Parlamentares ainda usam deste instituto 
que nós temos que são as emendas de caráter social 
para desvios que nós não podemos aceitar. Parabeni-
zo V. Exª por ter tomado essa iniciativa e espero que 
o Senador Gim Argello preste, de uma vez por todas, 
os esclarecimentos. Muito obrigado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
É importante, Senador Heráclito Fortes, que V. Exª, 
até como 1º Secretário, também transmita essa re-
levância de o Senador Gim Argello, o qual nós todos 
respeitamos, poder esclarecer inteiramente. Como a 
sessão hoje está por terminar, avalio que ele possa 
fazê-lo amanhã.

Quero aqui transmitir que até havia combinado 
de encontrá-lo aqui. Como ele, por alguma razão, não 
pôde vir, possivelmente amanhã, devo encontrá-lo. 
Quero ouvi-lo com toda a atenção. Acho importante 
que ele esclareça.

Com respeito à sugestão de V. Exª, eu vou sugerir 
ao Ministro Luiz Barreto, do Turismo, que, de pronto, 

possa fazer um exame da destinação do recurso. Nor-
malmente – é claro – o Tribunal de Contas das União, 
a Controladoria-Geral da República examinam, mas 
vou sugerir que haja um rigor muito especial para evi-
tar esses procedimentos.

Com relação à questão da Secretaria-Geral, o 
PT avalia que é importante aguardar primeiro o que o 
PMDB vai definir com a Presidência e tudo. E eu, so-
bretudo, quero ajudar a Presidente Dilma Rousseff, o 
Partido dos Trabalhadores e o Senado a atingir sempre 
melhor aquilo que é o interesse público, o interesse 
maior da Nação.

Senador Pedro Simon, se V. Exª...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 

Suplicy, só queria fazer uma correção: eu falei na 1ª 
Secretaria para o PT pelo que eu li na imprensa do 
meu Estado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Não, em princípio, é verdade que há uma expecta-
tiva de que o Partido dos Trabalhadores poderá ficar 
com a 1ª Secretaria. Somos agora 14 Parlamentares. 
Poderemos ser 16. Então, tantos valores há, e o PT 
ainda não definiu...

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – É. Eu apenas 
disse isso. Eu não quero entrar na seara, até porque 
eu não tenho legitimidade nenhuma por dois motivos: 
primeiro, são Partidos diferentes; segundo, eu não 
estarei mais aqui participando dessas negociações. 
Eu apenas citei porque os jornais do meu Estado no-
ticiam que há dois nomes disputando – Senador José 
Pimentel e Senador pelo Piauí, Wellington Dias. Fiz 
esse registro baseado no que vi.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Está bem. Muito obrigado.

Eu aqui concluo, Sr. Presidente, com essa re-
flexão.

Muito obrigado. Um abraço.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Não há mais oradores inscritos.
Após pronunciamento do Senador Eduardo Su-

plicy, a Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
o Parecer nº 1.624, de 2010, da Comissão Temporária 
da Reforma do Código de Processo Civil, sobre o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, que reforma 
o Código de Processo Civil.

O parecer será publicado na forma regimental.

É o seguinte o parecer:
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56048 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010141ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56049 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL142



56050 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010143ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56051 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL144



56052 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010145ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56053 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL146



56054 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010147ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56055 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL148



56056 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010149ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56057 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL150



56058 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010151ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56059 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL152



56060 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010153ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56061 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL154



56062 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010155ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56063 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL156



56064 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010157ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56065 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL158



56066 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010159ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56067 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL160



56068 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010161ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56069 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL162



56070 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010163ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56071 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL164



56072 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010165ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56073 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL166



56074 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010167ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56075 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL168



56076 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010169ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56077 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL170



56078 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010171ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56079 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL172



56080 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010173ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56081 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL174



56082 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010175ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56083 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL176



56084 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010177ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56085 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL178



56086 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010179ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56087 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL180



56088 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010181ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56089 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL182



56090 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010183ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56091 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL184



56092 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010185ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56093 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL186



56094 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010187ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56095 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL188



56096 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010189ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56097 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL190



56098 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010191ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56099 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL192



56100 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010193ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56101 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL194



56102 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010195ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56103 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL196



56104 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010197ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56105 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL198



56106 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010199ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56107 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL200



56108 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010201ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56109 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL202



56110 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010203ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56111 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL204



56112 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010205ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56113 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL206



56114 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010207ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56115 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL208



56116 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010209ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56117 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL210



56118 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010211ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56119 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL212



56120 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010213ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56121 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL214



56122 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010215ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56123 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL216



56124 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010217ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56125 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL218



56126 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010219ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56127 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL220



56128 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010221ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56129 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL222



56130 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010223ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56131 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL224



56132 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010225ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56133 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL226



56134 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010227ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56135 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL228



56136 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010229ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56137 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL230



56138 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010231ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56139 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL232



56140 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010233ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56141 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL234



56142 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010235ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56143 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL236



56144 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010237ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56145 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL238



56146 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010239ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56147 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL240



56148 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010241ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56149 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL242



56150 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010243ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56151 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL244



56152 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010245ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56153 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL246



56154 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010247ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56155 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL248



56156 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010249ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56157 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL250



56158 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010251ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56159 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL252



56160 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010253ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56161 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL254



56162 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010255ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56163 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL256



56164 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010257ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56165 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL258



56166 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010259ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56167 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL260



56168 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010261ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56169 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL262



56170 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010263ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56171 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL264



56172 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010265ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56173 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL266



56174 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010267ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56175 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL268



56176 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010269ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56177 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL270



56178 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010271ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56179 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL272



56180 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010273ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56181 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL274



56182 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010275ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56183 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL276



56184 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010277ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56185 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL278



56186 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010279ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56187 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL280



56188 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010281ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56189 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL282



56190 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010283ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56191 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL284



56192 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010285ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56193 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL286



56194 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010287ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56195 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL288



56196 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010289ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56197 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL290



56198 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010291ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56199 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL292



56200 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010293ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56201 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL294



56202 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010295ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56203 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL296



56204 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010297ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56205 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL298



56206 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010299ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56207 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL300



56208 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010301ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56209 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL302



56210 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010303ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56211 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL304



56212 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010305ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56213 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL306



56214 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010307ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56215 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL308



56216 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010309ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56217 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL310



56218 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010311ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56219 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL312



56220 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010313ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56221 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL314



56222 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010315ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56223 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL316



56224 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010317ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56225 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL318



56226 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010319ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56227 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL320



56228 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010321ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56229 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL322



56230 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010323ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56231 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL324



56232 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010325ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56233 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL326



56234 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010327ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56235 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL328



56236 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010329ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56237 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL330



56238 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010331ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56239 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL332



56240 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010333ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56241 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL334



56242 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010335ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56243 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL336



56244 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010337ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56245 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL338



56246 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010339ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56247 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL340



56248 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010341ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56249 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL342



56250 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010343ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56251 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL344



56252 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010345ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56253 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL346



56254 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010347ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56255 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL348



56256 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010349ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56257 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL350



56258 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010351ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56259 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL352



56260 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010353ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56261 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL354



56262 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010355ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56263 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL356



56264 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010357ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56265 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL358



56266 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010359ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56267 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL360



56268 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010361ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56269 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL362



56270 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010363ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56271 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL364



56272 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010365ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56273 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL366



56274 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010367ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56275 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL368



56276 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010369ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56277 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL370



56278 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010371ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56279 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL372



56280 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010373ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56281 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL374



56282 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010375ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56283 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL376



56284 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010377ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56285 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL378



56286 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010379ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56287 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL380



56288 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010381ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56289 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL382



56290 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010383ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56291 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL384



56292 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010385ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56293 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL386



56294 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010387ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56295 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL388



56296 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010389ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56297 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL390



56298 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010391ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56299 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL392



56300 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010393ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56301 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL394



56302 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010395ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56303 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL396



56304 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010397ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56305 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL398



56306 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010399ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56307 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL400



56308 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010401ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56309 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL402



56310 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010403ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56311 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL404



56312 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010405ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56313 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL406



56314 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010407ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56315 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL408



56316 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010409ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56317 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL410



56318 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010411ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56319 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL412



56320 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010413ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56321 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL414



56322 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010415ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56323 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL416



56324 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010417ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56325 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL418



56326 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010419ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56327 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL420



56328 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010421ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56329 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL422



56330 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010423ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56331 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL424



56332 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010425ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56333 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL426



56334 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010427ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56335 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL428



56336 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010429ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56337 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL430



56338 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010431ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56339 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL432



56340 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010433ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56341 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL434



56342 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010435ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56343 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL436



56344 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010437ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56345 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL438



56346 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010439ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56347 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL440



56348 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010441ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56349 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL442



56350 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010443ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56351 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL444



56352 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010445ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56353 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL446



56354 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010447ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56355 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL448



56356 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010449ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56357 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL450



56358 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010451ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56359 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL452



56360 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010453ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56361 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL454



56362 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010455ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56363 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL456



56364 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010457ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56365 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL458



56366 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010459ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56367 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL460



56368 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010461ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56369 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL462



56370 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010463ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56371 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL464



56372 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010465ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56373 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL466



56374 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010467ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56375 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL468



56376 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010469ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56377 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL470



56378 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010471ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56379 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL472



56380 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010473ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56381 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL474



56382 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010475ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56383 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL476



56384 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010477ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56385 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL478



56386 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010479ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56387 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL480



56388 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010481ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56389 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL482



56390 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010483ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56391 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL484



56392 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010485ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56393 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL486



56394 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010487ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56395 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL488



56396 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010489ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56397 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL490



56398 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010491ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56399 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL492



56400 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010493ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56401 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL494



56402 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010495ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56403 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL496



56404 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010497ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56405 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL498



56406 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010499ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56407 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL500



56408 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010501ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56409 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL502



56410 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010503ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56411 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL504



56412 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010505ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56413 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL506



56414 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010507ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56415 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL508



56416 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010509ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56417 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL510



56418 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010511ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56419 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL512



56420 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010513ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56421 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL514



56422 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010515ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56423 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL516



56424 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010517ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56425 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL518



56426 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010519ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56427 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL520



56428 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010521ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56429 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL522



56430 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010523ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56431 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL524



56432 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010525ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56433 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL526



56434 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010527ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56435 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL528



56436 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010529ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56437 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL530



56438 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010531ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56439 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL532



56440 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010533ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56441 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL534



56442 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010535ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56443 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL536



56444 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010537ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56445 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL538



56446 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010539ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56447 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL540



56448 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010541ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56449 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL542



56450 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010543ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56451 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL544



56452 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010545ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56453 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL546



56454 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010547ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56455 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL548



56456 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010549ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56457 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL550



56458 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010551ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56459 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL552



56460 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010553ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56461 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL554



56462 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010555ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56463 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL556



56464 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010557ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56465 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL558



56466 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010559ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56467 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL560



56468 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010561ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56469 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL562



56470 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010563ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56471 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL564



56472 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010565ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56473 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL566



56474 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010567ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56475 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL568



56476 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010569ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56477 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL570



56478 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010571ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56479 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL572



56480 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010573ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56481 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL574



56482 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010575ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56483 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL576



56484 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010577ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56485 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL578



56486 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010579ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56487 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL580



56488 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010581ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56489 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL582



56490 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010583ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56491 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL584



56492 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010585ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56493 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL586



56494 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010587ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56495 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL588



56496 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010589ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56497 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL590



56498 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010591ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56499 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL592



56500 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010593ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56501 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL594



56502 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010595ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56503 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL596



56504 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010597ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56505 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL598



56506 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010599ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56507 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL600



56508 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010601ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56509 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL602



56510 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010603ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56511 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL604



56512 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010605ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56513 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL606



56514 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010607ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56515 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL608



56516 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010609ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56517 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL610



56518 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010611ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56519 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL612



56520 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010613ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56521 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL614



56522 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010615ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56523 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL616



56524 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010617ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56525 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL618



56526 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010619ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56527 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL620



56528 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010621ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56529 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL622



56530 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010623ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56531 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL624



56532 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010625ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56533 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL626



56534 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010627ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56535 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL628



56536 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010629ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56537 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL630



56538 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010631ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56539 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL632



56540 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010633ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56541 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL634



56542 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010635ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56543 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL636



56544 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010637ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56545 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL638



56546 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010639ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56547 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL640



56548 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010641ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56549 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL642



56550 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010643ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56551 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL644



56552 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010645ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56553 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL646



56554 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010647ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56555 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL648



56556 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010649ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56557 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL650



56558 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010651ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56559 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL652



56560 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010653ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56561 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL654



56562 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010655ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56563 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL656



56564 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010657ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56565 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL658



56566 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010659ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56567 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL660



56568 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010661ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56569 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL662



56570 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010663ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56571 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL664



56572 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010665ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56573 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL666



56574 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010667ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56575 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL668



56576 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010669ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56577 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL670



56578 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010671ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56579 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL672



56580 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010673ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56581 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL674



56582 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010675ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56583 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL676



56584 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010677ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECERES NOS 1.625 E 1.626, DE 2010

Sobre o Ofício nº S/49, de 2009 (no 
3.153/2009, na origem), da Corregedoria 
do Conselho Nacional de Justiça, que en-
caminha ao Senado Federal decisão to-
mada nos autos da Petição Avulsa nº 
200920000001832, do Instituto Amazônico 
da Cidadania – IACI, contra o Tribunal de 
Justiça do Estado do Amazonas.

 
PARECER Nº 1.625, DE 2010 

DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,  
JUSTIÇA E CIDADANIA

Relatora: Senadora Serys Slhessarenko

 
I – Relatório

Trata-se do Ofício nº S/49, subscrito pelo Ministro 
Gilson Dipp, Corregedor Nacional de Justiça. Tal do-
cumento decorre de expediente que foi encaminhado 
pelo Instituto Amazônico de Cidadania ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), em que apresenta “relatório 
de denúncias e sugestões atinentes ao Poder Judiciá-
rio do Estado Amazonas”.

O Instituto Amazônico de Cidadania, no docu-
mento citado, aduz o seguinte:

a) o Tribunal de Justiça do Estado do 
Amazonas necessita de independência finan-
ceira, a fim de se desvencilhar do Poder Exe-
cutivo;

b) Excelentíssimo Senhor Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral, Ary Moutinho, 
demonstrou “atos de subserviência e promis-
cuidade durante solenidade de posse do Juiz 
Thury, na presença do Governador do Estado, 
assim se manifestou: ‘curvo-me diante da mag-
nitude de Vossa Excelência por ter nomeado 
meu filho como Conselheiro do Tribunal de 
Contas’. Situação essa foi inclusive denunciada 
ao Ministério Público Federal por esta ONG em 
vista do comportamento nada digno para um 
magistrado que não obedece aos princípios do 
Código de Ética da Magistratura”, e

c) fatos como estes figuram como par-
cialidades e refletem de forma negativa para 
toda a sociedade.

O Instituto Amazônico de Cidadania, além de re-
latar tais fatos, apresenta diversas sugestões, a que 
o Conselho Nacional de Justiça dá diversos encami-
nhamentos.

Uma das sugestões é endereçada ao Congresso 
Nacional. Trata-se da sugestão  que consta do relatório, 
numerada como de no 1: “que sejam criados per meio 
do Congresso Nacional ou outro órgão, recursos para 
a independência financeira do Judiciário”.

 
II – Análise

Cabe assinalar, a respeito da sugestão formulada 
pela organização não governamental Instituto Amazôni-
co da Cidadania, que a Constituição Federal brasileira 
ao tratar da execução orçamentária, já determina ao 
Poder Executivo a transferência obrigatória, até o dia 
20 de cada mês, dos recursos destinados pelo Orça-
mento ao Poder Judiciário.

Conforme o art. 168 da Carta Magna:
Art. 168. Os recursos correspondentes as dota-

ções orçamentárias, compreendidos os créditos su-
plementares e especiais, destinados aos órgãos do 
Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público 
e da Defensoria Pública, ser-lhe-ão entregues até o dia 
20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei que 
complementa a que se refere o art. 165, § 9º

Para o atendimento ao reclamo do Instituto Ama-
zônico da Cidadania, portanto, resta discutir os valores 
das dotações orçamentárias destinadas pelo Orçamen-
to da União ao Poder Judiciário e, no caso da sugestão 
formulada pelo Instituto Amazônico de Cidadania, cabe 
assinalar, igualmente, que a Constituição tampouco é 
omissa quanto à disciplina do procedimento pelo qual 
são definidos os valores do orçamento anual de cada 
órgão do Poder Judiciário:

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada auto-
nomia administrativa e financeira.

§ 1º Os tribunais elaborarão suas propostas or-
çamentárias dentro dos limites estipulados conjun-
tamente com os demais Poderes na lei de diretrizes 
orçamentárias.

§ 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os 
outros tribunais interessados, compete:

I – no âmbito da União, aos Presidentes 
do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 
Superiores, com a aprovação dos respectivos 
tribunais;
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II – no âmbito dos Estados e no Distrito 
e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais 
de Justiça, com a aprovação dos respectivos 
tribunais. Assim, torna-se viável a conclusão, 
na espécie, que os recursos orçamentários 
destinados ao Poder Judiciário do Estado do 
Amazonas são definidos na lei orçamentária 
anual daquele Estado, e que esta Lei levará 
em conta os limites estipulados pela lei de 
diretrizes orçamentárias, limites estes que 
são definidos com a participação do próprio 
Poder Judiciário, em entendimento com o 
Poder Executivo e o Legislativo daquele ente 
federado.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é, nos termos regi-
mentais, pelo arquivamento do Oficio nº S/49, de 2009, 
e pelo encaminhamento deste Parecer à Corregedoria 
Nacional de Justiça.

Sala da Comissão, 2 de junho de 2010.
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PARECER N° 1.626, DE 2010,  
DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

Relator: Senador Roberto Cavalcanti

I – Relatório

Trata-se do Ofício “S” n° 49, subscrito pelo Mi-
nistro Gilson Dipp, Corregedor Nacional de Justiça. Tal 
documento decorre de expediente que foi encaminhado 
ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo Instituto 
Amazônico de Cidadania, em que apresenta “relatório 
de denúncias e sugestões atinentes ao Poder Judiciá-
rio do Estado do Amazonas”.

O Conselho Nacional de Justiça repassou tais 
sugestões e denúncias a diferentes órgãos e Poderes 
Federais que têm competência constitucional ou legal 
para lidar com cada um dos temas.

Uma das sugestões é endereçada ao Congresso 
Nacional. Trata-se de proposta que consta do relatório, 
numerada como de n° 1: “que sejam criados por meio 
do Congresso Nacional ou outro órgão, recursos para 
a independência financeira do Judiciário”.

A matéria já foi analisada e votada pela Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa 
que, a meu ver, corretamente assinalou em seu pa-
recer, datado de 2-6-2010, que a Constituição Fe-
deral brasileira, ao tratar da execução orçamentária, 
já determina ao Poder Executivo, em seu art. 168, a 
transferência obrigatória, ate o dia 20 de cada mês, 
dos recursos destinados pelo Orçamento ao Poder 
Judiciário.

Acrescenta, ainda, o Parecer exarado pela CCJ 
que a Constituição não é omissa quanto à disciplina 
do procedimento pelo qual são definidos os valores do 
orçamento anual de cada órgão do Poder Judiciário. 
De fato, a Lei Maior assim estabelece:

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada auto-
nomia administrativa e financeira.

§ 1° Os tribunais elaborarão suas propostas or-
çamentárias dentro dos limites estipulados conjunta-
mente com os demais Poderes na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.

§ 2° O encaminhamento da proposta, ouvidos os 
outros tribunais interessados, compete:

I – no âmbito da União, aos Presidentes 
do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 
Superiores, com a aprovação dos respectivos 
tribunais;

II – no âmbito dos Estados e no Distrito 
Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tri-
bunais de Justiça, com a aprovação dos res-
pectivos tribunais.

Conclui o citado Parecer que “os recursos orça-
mentários destinados ao Poder Judiciário do Estado 
do Amazonas são definidos na Lei Orçamentária anu-
al daquele Estado, e que esta Lei levará em conta os 
limites estipulados pela Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias, limites estes que são definidos com a participação 
do próprio Poder Judiciário, em entendimento com o 
Poder Executivo e o Legislativo daquele ente federa-
do”. Por esse motivo, decidiu aquela egrégia Comis-
são “pelo arquivamento do Ofício ‘S’ n° 45, de 2005, e 
pelo encaminhamento deste Parecer à Corregedoria 
Nacional de Justiça”.

A matéria vem, agora, à análise da Comissão de 
Assuntos Econômicos.

II – Análise

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 99, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, ana-
lisar o aspecto econômico e financeiro da questão.

Registre-se, em primeiro lugar, a minha inteira 
concordância com o Parecer aprovado pela CCJ. A 
arquitetura do regime orçamentário e financeiro do 
setor público, nos três níveis de governo, montado 
pela Constituição Federal, já confere ampla autonomia 
ao Poder Judiciário. Tal autonomia tem sido traduzi-
da, tanto na União quanto nos Estados, em efetiva 
independência financeira do Judiciário em relação 
ao Executivo.

O Judiciário, de modo geral, tem sido, inclusive, 
criticado por exceder-se em seus gastos, principalmente 
no que diz respeito à edificação de sedes suntuosas, 
à fixação de vencimentos elevados e à contratação 
excessiva de pessoal.

Tais aspectos estão sob forte escrutínio do Con-
selho Nacional de Justiça, que vem exercendo com 
vigor a sua atividade correcional.

Causa, portanto, estranheza que uma organiza-
ção não governamental (ONG) que se propõe a com-
bater excessos no Judiciário do Estado do Amazonas 
apresente como sugestão a criação de “recursos para 
a independência financeira do Judiciário”.

Para verificar se o Judiciário daquele Estado 
apresenta algum sinal de falta de recursos financei-
ros, avaliei os dados disponibilizados pela Secretaria 
do Tesouro Nacional acerca dos gastos estaduais com 
as funções “Judiciária” e “Essencial à Justiça”.

O Estado do Amazonas apresentou, em 2008, 
uma despesa com aquelas funções equivalente a 
R$114,00 por habitante, um pouco abaixo da média 
nacional, de R$153,00 por habitante; ficando em 17º 
lugar, entre 26 estados, como mostra tabela que ane-
xei a este Parecer.
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Esses números não parecem indicar uma situa-
ção de penúria do Judiciário amazonense, cujas cifras 
estão em posição próxima à média nacional.

Analisando os gastos em uma perspectiva tem-
poral, observa-se que, entre os anos de 2002 e 2008, 

o Judiciário amazonense teve um crescimento real 
de sua despesa (deflacionado pelo IPCA) da ordem 
de 33%, o que representa um crescimento médio real 
anual de 5%, conforme demonstra tabela que anexei 
a este Parecer.
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Trata-se de acréscimo significativo. Porém, ob-
serva-se uma forte volatilidade na despesa total das 
funções “Judiciária” e “Essencial a Justiça”. Houve um 
crescimento acentuado da despesa nos exercícios de 
2003 e de 2005, que foram abruptamente corrigidos 
em 2004 (com crescimento de apenas 1%) e em 2006 
(com queda de 9%).

Essa volatilidade pode, de fato, comprometer a 
qualidade dos serviços do Poder Judiciário, visto que o 
aumento de recursos em um ano leva ao aumento de 
compromissos (contratações, elevações de vencimen-
tos, compra de equipamentos, etc.), que se tornam de 
difícil cumprimento no ano seguinte, quando a verba 
sofre corte em seu valor real.

Todavia, como já ressaltado no Parecer exarado 
pela CCJ, cabe aos Poderes Executivo e Judiciário do 
Estado do Amazonas, em patamar de igualdade, in-
dependência e harmonia, conforme estabelecido pela 
Constituição Federal, definir o valor anual das dotações 

do Judiciário, nos limites definidos pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. Destarte, não convém, em nosso en-

tendimento, qualquer iniciativa do Congresso Nacional 

no sentido de alterar a legislação hoje vigente.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é, nos termos regimen-

tais, pelo arquivamento do Ofício “S” nº 49, de 2009, e 

pelo encaminhamento deste Parecer à Corregedoria 

Nacional de Justiça.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2010.
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PARECER Nº 1.627, DE 2010

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre o Aviso nº 43, de 2010 (no 
285/2010, na origem) e o Aviso no 75, de 
2010 (no 327/2010, na origem), do Ministé-
rio da Fazenda, referentes ao Programa de 
Emissão de Títulos e de Administração de 
Passivos de Responsabilidade do Tesouro 
Nacional no Exterior.

Relator: Senador Roberto Cavalcanti

I – Relatório

Estão em pauta os Avisos nº 43 e nº 75, ambos 
de 2010, do Ministério da Fazenda, enviados ao Se-
nado Federal no contexto da execução do Programa 
de Emissão de Títulos e de Administração de Passivos 
de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, 
de que trata a Resolução do Senado Federal no 20, 
de 2004.

O Aviso nº 43 se refere às emissões externas de 
títulos da República, no período de abril a junho de 
2010. Ele se faz acompanhar do Relatório de Execu-
ção do Programa de Emissão de Títulos e de Adminis-
tração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro 
Nacional no Exterior durante o período em questão. O 
Relatório inclui, além da parte descritiva, quadros com 
o detalhamento das operações realizadas no período 
(Anexo I), dos títulos da dívida pública resgatados com 
os recursos oriundos das referidas operações (Anexo 
II) e relação de todos os demais bônus emitidos ao 
amparo do referido Programa (Anexo III).

O Ministro informa que, no período, o Tesouro Na-
cional emitiu, no dia 15 de abril de 2010, o bônus deno-
minado Global 2021, no volume de US$787.500.000,00 
(setecentos e oitenta e sete milhões e quinhentos 
mil dólares dos Estados Unidos da América, sendo 
US$750.000.000,00 (setecentos e cinqüenta milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América), nos mer-
cados europeu e norteamericano, e US$37.500.000,00 
(trinta e sete milhões e quinhentos mil dólares dos Es-
tados Unidos da América) no mercado asiático, com 
ingresso de recursos em 22 de abril de 2010.

O bônus foi vendido ao preço de 98,978% do seu 
valor de face, resultando em rendimento (yield) de 

5% ao ano. Os juros, de 4,875% ao ano, serão pagos 
semestralmente nos dias 22 de janeiro e 22 de julho 
de cada ano, até o vencimento, em 22 de janeiro de 
2021. O spread da operação foi de 115,6 pontos-base 
acima do Treasury (título do Tesouro americano) com 
vencimento em fevereiro de 2020.

Ainda de acordo com o Relatório anexado ao Avi-
so nº 43, a emissão do Global 2021 se destaca pelo 
menor cupom de juros para o mercado Global de títu-
los brasileiros em dólares americanos, evidenciando 
uma clara tendência de queda ao longo do tempo. Até 
a data da emissão, o menor cupom era do Global 2041, 
bônus emitido em 2009 a uma taxa de 5,625% ao ano. 
Um cupom de juros menor reduz o fluxo de desembol-
sos anuais até o vencimento do papel. De igual forma, 
a taxa de retorno ao investidor, de 5% ao ano, obtida 
na emissão, também corresponde a menor taxa para 
um título brasileiro de prazo de 10 anos.

Por meio do Aviso nº 75, de 2010, o Ministério da 
Fazenda detalha as operações realizadas, no perío-
do de julho a setembro de 2010, dos títulos da dívida 
pública resgatados com os recursos oriundos das re-
feridas operações de todos os demais bônus emitidos 
ao amparo do Programa de Emissão de Títulos e de 
Administração de Passivos de Responsabilidade do 
Tesouro Nacional no Exterior. No período em questão, 
ocorreram duas emissões em dólares americanos.

Em 27 de julho de 2010, ocorreu a primeira rea-
bertura do bônus denominado Global 2021, no volume 
de US$825 sendo US$750 nos mercados americano 
e europeu e US$75 milhões no mercado asiático. O 
bônus foi vendido ao preço de 102,707% do seu valor 
de face, resultando em um rendimento de 4,547% ao 
ano. Os juros serão pagos semestralmente nos dias 
22 de janeiro e 22 de julho de cada ano, até o venci-
mento, em 22 de janeiro de 2021. O spread da ope-
ração foi de 150 pontos-base acima do Treasury com 
vencimento em maio de 2020.

No dia 14 de setembro de 2010, ocorreu a se-
gunda emissão do período, a do bônus denominado 
Global 2041, título de 30 anos, no valor de US$550 
sendo US$500 milhões nos mercados europeu e norte-
americano e US$50 milhões no mercado asiático, com 
ingresso de recursos em 21 de setembro de 2010. Esta 
emissão foi realizada ao preço de 106,407%

DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL698



56606 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010699ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56607 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL700



56608 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010701ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56609 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL702



56610 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010703ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56611 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL704



56612 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010705ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56613 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL706



56614 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010707ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56615 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL708



56616 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010709ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56617 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL710



56618 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010711ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56619 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL712



56620 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010713ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56621 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL714



56622 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010715ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56623 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL716



56624 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010717ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56625 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL718



56626 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010719ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56627 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL720



56628 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010721ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56629 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL722



56630 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010723ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56631 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL724



56632 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010725ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56633 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL726



56634 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010727ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56635 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL728



56636 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010729ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56637 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL730



56638 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010731ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56639 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL732



56640 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010733ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56641 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL734



56642 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010735ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56643 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL736



56644 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010737ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56645 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL738



56646 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010739ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56647 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL740



56648 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010741ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56649 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL742



56650 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010743ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56651 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL744



56652 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010745ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56653 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL746



56654 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010747ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56655 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL748



56656 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010749ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56657 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL750



56658 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010751ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56659 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL752



56660 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010753ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56661 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL754



56662 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010755ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56663 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL756



56664 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010757ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56665 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL758



56666 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010759ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56667 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL760



56668 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010761ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56669 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL762



56670 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010763ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56671 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL764



56672 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010765ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56673 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL766



56674 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010767ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56675 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL768



56676 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010769ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56677 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL770



56678 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010771ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56679 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL772



56680 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010773ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56681 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL774



56682 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010775ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56683 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL776



56684 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010777ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56685 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL778



56686 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010779ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 7 56687 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Os pareceres lidos vão à publicação. Foram 
encaminhados à publicação os Pareceres nºs 1.625 
A 1.627, de 2010, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, con-
cluindo pelo arquivamento do Ofício nº S/49, de 2009; 
e dos Avisos nº 43 e 75, de 2010. A Presidência, em 
cumprimento às suas conclusões, encaminha as ma-
térias ao Arquivo. 

Com referência ao Ofício nº S/49, de 2009, será 
feita a devida comunicação à Corregedoria do Conse-
lho Nacional de Justiça.

As matérias vão ao Arquivo.
 O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. 

PTB – RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 168, 
de 2010, da Presidente da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte, comunicando a apreciação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 
698, de 2007.

É o seguinte o Ofício:

Of. no 168/2010/CE

Brasília, 30 de novembro de 2010

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o, do art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado no 698, de 2007, de autoria 
de Sua Excelência a Senhora Senadora Patrícia Sa-
boya, que “Cria o Programa Nacional de Educação 
Infantil para a Expansão da Rede Física (PRONEI), 
dispõe sobre financiamento para construir e equipar 
unidades de ensino infantil, altera a lei no 8.036, de 11 
de maio de 1990, e dá outras providências”, com as 
emendas e subemenda oferecidas.

Atenciosamente, – Senadora Fátima Cleide, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Com referência ao expediente lido, fica aberto 
o prazo de cinco dias úteis para interposição de recur-
so, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 
1.631, de 2010, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2007 
(nº 4.760/2005, na Casa de Origem, do Deputado Luiz 

Carlos Hauly), que altera o art. 3º da Lei nº 8.100, de 
5 de dezembro de 1990 (garante cobertura do saldo 
devedor do mutuário que tenha contribuído para o 
FCVS), tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado nº 230, de 2007. 

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 133, de 
2010, da Comissão de Assuntos Sociais, comunican-
do a aprovação, em caráter terminativo, do Projeto de 
Lei do Senado nº 83, de 2010.

É o seguinte o Ofício:

Of. no 133/10 – PRES/CAS

Brasília, 1o de dezembro de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o o artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado no 83 de 2010, que “Institui 
a Política Nacional de Medicamentos”, de autoria do 
Senador Papaléo Paes.

Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Com referência ao Ofício nº 133, 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 (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos 
Srs. Senadores que constará da próxima sessão deli-
berativa ordinária, a realizar-se amanhã, dia 7, às 14 
horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 499, DE 2010

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 499, de 2010, que altera a Lei 
nº 10.683, de 28 de maio de 2003; transforma 
Funções Comissionadas Técnicas em cargos 
em comissão; e altera as Leis nºs 8.460, de 
17 de setembro de 1992, e 11.526, de 4 de 
outubro de 2007.

(Lido no Senado Federal no dia 
1º.12.2010)
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Relator revisor: Senador Romero Jucá
(Sobrestando a pauta a partir de: 

10.10.2010)
Prazo final prorrogado: 2º.02.2011

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.

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 ori-
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gem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe 
sobre a advertência em rótulos de alimentos 
e bulas de medicamentos que contêm feni-
lalanina.

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 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.

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.

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.
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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 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).

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: 
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, 
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em au-
diência, 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.

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 Russoman-
no), que acrescenta parágrafos ao art. 31 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor, para garantir ao con-
sumidor o exame dos produtos adquiridos.

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

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, 
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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.

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.

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 regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta.

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
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– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais.

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 Senado nºs 175, de 2003  
– Complementar; 316 e 341, de 2004 

– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005 – Complementares;  

141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

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

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 

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

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

29 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

 Nº 175, DE 2003 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os  

Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003  
– Complementar; 316 e 341, de 2004 

– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005 – Complementares;  

141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que 
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que 
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos 
que tiveram suas contas relativas ao exercício 
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo 
órgão competente.

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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30 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os  

Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003  
– Complementar; 316 e 341, de 2004 

– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005 – Complementares;  

141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

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

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

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

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

31 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os  

Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003  
– Complementar; 316 e 341, de 2004 

– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005 – Complementares;  

141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, 

de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que 
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de 
Inelegibilidade), para estabelecer que os Chefes 
do Poder Executivo e respectivos Vices devem 
se licenciar para concorrer à reeleição.

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-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.

 
32 

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003  

– Complementar; 316 e 341, de 2004 
– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  

381 e 390, de 2005 – Complementares;  
141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

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

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 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 Senado nºs 175, de 2003  

– Complementar; 316 e 341, de 2004 
– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  

381 e 390, de 2005 – Complementares;  
141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo.

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

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

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

34 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os  

Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003  
– Complementar; 316 e 341, de 2004 

– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005 – Complementares;  

141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

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

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

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

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

35 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os  

Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003  
– Complementar; 316 e 341, de 2004 

– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005 – Complementares;  

141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon que 
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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.

36 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os  

Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003  
– Complementar; 316 e 341, de 2004 

– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005 – Complementares;  

141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

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

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 

da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

37 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os  

Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003  
– Complementar; 316 e 341, de 2004 

– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005 – Complementares;  

141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

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

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

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

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

38 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os  

Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003  
– Complementar; 316 e 341, de 2004 

– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005 – Complementares;  

141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 141, de 2006-Com-
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plementar, de autoria do Senador Antônio 
Carlos Valadares, que altera a redação do 
inciso I do art. 1° da Lei Complementar n° 
64, de 18 de maio de 1990, para determinar 
a inelegibilidade de candidato condenado 
por compra de voto.

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

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

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

 
39 

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003  

– Complementar; 316 e 341, de 2004 
– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  

381 e 390, de 2005 – Complementares;  
141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

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

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 

com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

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

 
40 

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003  

– Complementar; 316 e 341, de 2004 
– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  

381 e 390, de 2005 – Complementares;  
141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

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

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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41 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os  

Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003  
– Complementar; 316 e 341, de 2004 

– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005 – Complementares;  

141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complemen-
tar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, 
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para tornar inelegível o candidato que tenha 
parentes ocupantes de cargos comissionados, 
na mesma circunscrição e estender aos paren-
tes próximos as condições de inelegibilidade 
aplicáveis aos agentes políticos.

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

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

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

42 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os  

Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003  
– Complementar; 316 e 341, de 2004 

– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005 – Complementares;  

141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar, 

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

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

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

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

43 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os  

Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003  
– Complementar; 316 e 341, de 2004 

– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005 – Complementares;  

141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

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

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

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

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

 
44 

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003  

– Complementar; 316 e 341, de 2004 
– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  

381 e 390, de 2005 – Complementares;  
141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial.

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-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.

45 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os  

Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003  
– Complementar; 316 e 341, de 2004 

– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005 – Complementares;  

141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

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

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

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

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

46 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003  

– Complementar; 316 e 341, de 2004 
– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  

381 e 390, de 2005 – Complementares;  
141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
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(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.

47 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os  

Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003  
– Complementar; 316 e 341, de 2004 

– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005 – Complementares;  

141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 1º 
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para fazer constar que a contagem do pra-
zo de inelegibilidade do dispositivo em questão é 
contado a partir da perda do mandato eletivo.

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

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

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

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

 
48 

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os  
Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003  

– Complementar; 316 e 341, de 2004 
– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  

381 e 390, de 2005 – Complementares;  
141, 231 e 261, de 2006 – Complementares;  
265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 
 184, 236 e 249, de 2008-Complementares,  

e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos.

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

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

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

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 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): 

DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL792



56700 Terça-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010

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.

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: 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.

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. 
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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).

Às 19 horas 

201ª SESSÃO 

(DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA) 

TODAS AS DELIBERAÇÕES LEGISLATIVAS 

ESTÃO SOBRESTADAS.

ORDEM DO DIA

Item único

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009

Votação, em turno suplementar, do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, do 
Senador José Sarney, que reforma o Código 
de Processo Penal.

Parecer nº 1.472, de 2010-CDIR, Re-
lator Senador Heráclito Fortes, oferecendo a 
redação do vencido para o turno suplementar.
(Relatores no turno único:

– Comissão Temporária de Estudo da 
Reforma do Código de Processo Penal, Se-
nador Renato Casagrande;

– CCJ, Senador Renato Casagrande)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 48 
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

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

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

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

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

Bloco-PR - Alfredo Nascimento**

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - Regis Fichtner* (S)

Maioria-PP - Francisco Dornelles**

Ceará
PDT - Patrícia Saboya*
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

Paraná
Minoria-PSDB - Flávio Arns*
PDT - Osmar Dias*
Minoria-PSDB - Alvaro Dias**

Maranhão
Maioria-PMDB - Edison Lobão*
Maioria-PMDB - Mauro Fecury* (S)

PTB - Epitácio Cafeteira**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Bloco-PRB - Roberto Cavalcanti* (S)

Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
PV - Marina Silva*
Bloco-PT - Tião Viana**

Pará
Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)

PSOL - José Nery* (S)

Minoria-PSDB - Mário Couto**

Espírito Santo
Maioria-PMDB - Gerson Camata*
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PSB - Renato Casagrande**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio Amaral*
Maioria-PMDB - Valter Pereira* (S)

Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

Pernambuco
Minoria-DEM - Marco Maciel*
Minoria-PSDB - Sérgio Guerra*
Maioria-PMDB - Jarbas Vasconcelos**

Piauí
Minoria-DEM - Heráclito Fortes*
PSC - Mão Santa*
PTB - João Vicente Claudino**

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)

PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

São Paulo
Minoria-DEM - Alfredo Cotait* (S)

Bloco-PT - Aloizio Mercadante*
Bloco-PT - Eduardo Suplicy**

Rio Grande do Norte
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).



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

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).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br

3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DNIT

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos do Requerimento nº 783, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta de treze titulares e sete suplentes,
para apurar, no prazo de cento e oitenta dias, as causas, condições e responsabilidades supostamente
praticadas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT. 

(Requerimento nº 783, de 2009, lido em 24.06.2009)

Número de membros: 13 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 24/06/2009

4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - MEDICAMENTOS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.106, de 2009, de
autoria do Senador Romeu Tuma e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a falsificação de medicamentos e equipamentos médicos
em todo o território nacional. 

(Requerimento nº 1.106, de 2009, lido em 01.09.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 01/09/2009
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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
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 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.

Número de membros: 11

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana  (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  VAGO (8)

RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES:  Senador Marconi Perillo  (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROVAS:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)

RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
Instalação: 20/05/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)
Senador Marconi Perillo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Aloizio Mercadante   (PT) (3,5)

Senador Renato Casagrande   (PSB)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima   (PMDB)
Senador Valter Pereira   (PMDB)

PTB
VAGO (7)

PDT
Senadora Patrícia Saboya (1,2,4,6)

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).
4. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
5. Em 2.12.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 162/2009-GLDBAG)
6. Em 08.12.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro do PDT na Comissão (Of. nº 87/09-LPDT).
7. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
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8. Em 26.10.2010, vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma.

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lossio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br

NOVO CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009, 

QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS1 

RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 27.08.2009 (art. 374, V)2 

PARECER PRORROGADO: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2 
PARECER FINAL PRORROGADO: 18.12.20093 

REDAÇÃO FINAL: (art. 318, III, combinado com o art. 374, XIII) 

1 Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento nº 777, de 2009, em 24.06.2009.
2 Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 1.020, de 2009, em 13.08.2009. 
3 Prazo prorrogado pela aprovação do Ofício s/nº/2009-CPP, em 30.09.2009.
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 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PLS 166/2010 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, que reforma o Código de Processo Civil. 

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE)

RELATOR-GERAL:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
RELATOR-PARCIAL - PROCESSO ELETRÔNICO:  Senador Antonio Carlos Júnior  (DEM-BA)

RELATOR-PARCIAL - PARTE GERAL:  VAGO (4)

RELATOR-PARCIAL - PROCESSO DE CONHECIMENTO:  Senador Marconi
Perillo  (PSDB-GO)

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS:  Senador Almeida Lima  (PMDB-SE)
RELATOR PARCIAL - CUMPR. SENTENÇAS E EXECUÇÃO:  Senador Antonio Carlos

Valadares  (PSB-SE)
RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senador Acir Gurgacz  (PDT-RO)

Designação: 09/07/2010
Instalação: 04/08/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Antonio Carlos Júnior   (DEM)

Senador Marconi Perillo   (PSDB)
Senador Papaléo Paes   (PSDB)

1. Senador Marco Maciel   (DEM)
2. Senador Adelmir Santana   (DEM)

3. Senador Cícero Lucena   (PSDB)
4. Senador Alvaro Dias   (PSDB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Regis Fichtner   (PMDB) (2)

Senador Almeida Lima   (PMDB)
Senador Valter Pereira   (PMDB)

1. Senador Romero Jucá   (PMDB)
2. Senador Valdir Raupp   (PMDB)
3. Senador Francisco Dornelles   (PP)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB) (1)

Senador Eduardo Suplicy   (PT) (1)

1. Senador Inácio Arruda   (PC DO B) (1)

2. Senador Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (1,3)

PTB
VAGO (5) 1. Senador Gim Argello 

PDT
Senador Acir Gurgacz 1.

Notas:
1. Designados membros do Bloco de Apoio ao Governo os Senadores Antonio Carlos Valadares e Eduardo Suplicy, titulares, e Inácio Arruda e Augusto
Botelho, suplentes, conforme ofício lido na sessão deliberativa de 03.08.2010.
2. Em 4.8.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 102/2010-GLPMDB), em substituição ao Senador
Renan Calheiros.
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3. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
4. Em 26.10.2010, vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma.
5. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. Instalada a Comissão, eleitos o Presidente e o Vice-Presidente e designados o Relator-Geral e os Relatores-Parciais, conforme o Of. nº
001/2010-CRCPC, lido na sessão deliberativa ordinária de 04.08.2010.

Secretário(a): ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Telefone(s): 33033511

E-mail: sscepi@senado.gov.br

CALENDÁRIO ORIGINAL DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2010, 

 QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

PRAZOS  

RELATÓRIOS PARCIAIS: 30.08 a 26.10.2010 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 27.10 a 25.11.2010 (art. 374, V) 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 02 a 27.08.2010 (art. 374, III) 

PARECER FINAL: 26.11 a 22.12.2010 (art. 374, VI)

 

1

1
1

1 Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 747, de 2010, em 04.08.2010.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS  - CAE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN) (108)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Eduardo Suplicy   (PT) (34)

Delcídio Amaral   (PT) (28)

Aloizio Mercadante   (PT) (38)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (37,93,104)

Marcelo Crivella   (PRB) (35)

Inácio Arruda   (PC DO B) (40)

César Borges   (PR) (31)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (30)

 3.  Paulo Paim   (PT) (11,41,96,105)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (36,107,114,121,122)

 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) (56,59,109)

Gerson Camata   (PMDB) (54,70)

Valdir Raupp   (PMDB) (63)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,53,69,117,120)

Pedro Simon   (PMDB) (57,62)

Romero Jucá   (PMDB) (58,78,127)

 1.  Renan Calheiros   (PMDB) (55,61,128)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (64,67,88,92,100,101)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (3,60,97,99)

 4.  VAGO (2,60,80,85,86,91)

 5.  Edison Lobão   (PMDB) (9,65,71,94,98)

 6.  Regis Fichtner   (PMDB) (1,60,112,115)

 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) (52,106,110,113,123,125)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,47)

Jayme Campos   (DEM) (13,51,76,79,89,90)

Cícero Lucena   (PSDB) (24)

João Tenório   (PSDB) (27)

Arthur Virgílio   (PSDB) (24,73)

Tasso Jereissati   (PSDB) (24)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (43,102,103,118,119)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (18,50)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (46)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (43)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (48)

 6.  José Agripino   (DEM) (5,45,111,116,124,126)

 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)



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

PDT
Osmar Dias (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
28. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
30. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
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32. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
39. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
40. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
41. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
53. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
56. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
58. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
60. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
61. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
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62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 -
GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
92. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
95. O Senador 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 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).
97. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).



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

98. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 47/2010).
99. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 51/2010).
100. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
101. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
102. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
103. Em 13.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 33/2010).
104. Em 1º.06.2010, o Senador Roberto Cavalcanti deixa de compor a Comissão como membro suplente e é designado como membro titular em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. n° 34/2010-GLDBAG)
105. Em 1º.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 35/2010-GLDBAG).
106. 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. 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).
109. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
110. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
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. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
113. Em 15.07.2010, 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 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 110/2010)
116. 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.
117. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
118. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
119. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
120. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
121. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
122. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 070/10-GLDBAG).
123. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.
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 069/10-GLDEM).
127. Em 03.12.2010, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 169/2010), em substituição ao
Senador Renan Calheiros.
128. Em 03.12.2010, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 169/2010), em substituição ao
Senador Romero Jucá.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
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).
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (1)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB) (5,6)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT)  1.  José Nery   (PSOL)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (2,3)  1.  VAGO (4)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB)  1.  Gim Argello   (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 -
PRES/CAS).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
4. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
5. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
6. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515

Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - CCJ
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (102)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Serys Slhessarenko   (PT) (38,74,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,31)

Eduardo Suplicy   (PT) (38)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (39)

Ideli Salvatti   (PT) (38,111,113,120,121)

Tião Viana   (PT) (34,40,87,88,89,100)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,33)

 2.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (1,15,17,30,116)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (35)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,32,73)

 5.  César Borges   (PR) (37,40)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,36,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (58,67)

Almeida Lima   (PMDB) (62,67)

Gilvam Borges   (PMDB) (57,67,96,99,106,107)

Francisco Dornelles   (PP) (60,67)

Valter Pereira   (PMDB) (2,67)

Romero Jucá   (PMDB) (9,18,55,63,101,105,127)

 1.  Edison Lobão   (PMDB) (54,68,128)

 2.  Renan Calheiros   (PMDB) (56,69,86,93)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (61,64,78)

 4.  Hélio Costa   (PMDB) (5,66,76,103,104)

 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) (52,110,117,118,123,125)

 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 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).
102. Em 30.03.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
103. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
104. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 52/2010).
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105. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).
106. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
107. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
108. Em 19.05.2010, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello(OF.
GLPTB nº 063/2010).
109. Em 26/05/2010, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Zambiasi (Of. nº
64/2010/GLPTB).
110. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
112. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 050/2010-GLDBAG).
114. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (OF. GLDEM nº 055/2010), em substituição ao Senador
José Agripino.
115. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
116. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
117. Em 17.08.2010, vaga cedida temporariamente ao PSDB enquanto durar a licença do Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 057/10 - GLDEM).
118. Em 18.08.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (Of.63/2010-GLPSDB).
119. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
120. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
121. Em 20.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 066/2010-GLDBAG).
122. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
123. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.
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).
127. Em 03.12.2010, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2010), em substituição ao
Senador Edison Lobão.
128. Em 03.12.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2010), em substituição ao
Senador Romero Jucá.

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

  

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)
RELATOR:  Senador Jarbas Vasconcelos  (PMDB-PE)

Designação:  28/10/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Aloizio Mercadante   (PT)
César Borges   (PR)

 1.  Serys Slhessarenko   (PT)
 2.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)
Renan Calheiros   (PMDB)

 1.  Francisco Dornelles   (PP)
 2.  VAGO (3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Tasso Jereissati   (PSDB)
Marconi Perillo   (PSDB)

 1.  Kátia Abreu   (DEM)
 2.  Antonio Carlos Júnior   (DEM)

 3.  Alvaro Dias   (PSDB)

PTB
VAGO (4)  1.  Gim Argello 

PDT
Patrícia Saboya (2)  1.  VAGO (1)

Notas:
1. Em 16.11.2009, o Senador Flávio Torres deixa de compor a Subcomissão em virtude do retorno da Senadora Patrícia Saboya ao exercício do mandato.
2. Em 10.02.2010, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Subcomissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
006/10/CCJ).
3. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. Em 17.11.2009, lido o Of. nº 374/09-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião realizada no dia 28.10.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA

Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações". 

Número de membros: 6 titulares

PRESIDENTE:  Senador Jarbas Vasconcelos  (PMDB-PE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE)

RELATOR:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
Designação:  10/02/2010

TITULARES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Eduardo Suplicy   (PT)
Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)
Tasso Jereissati   (PSDB)
Antonio Carlos Júnior   (DEM)

Notas:
*. Em 23.02.2010, lido o Of. nº 12/10-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião da Comissão realizada no dia 10.02.2010.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Fátima Cleide  (PT-RO) (92,106)

VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (74,79)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (31,81,89,93,94)

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:
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
23. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
25. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
26. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
28. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
29. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
30. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
31. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
33. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
35. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
37. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
38. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
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39. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
40. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
41. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
43. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
45. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
46. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
47. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
48. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
49. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
50. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
51. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
52. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
53. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como membro titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 -
GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
90. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
91. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns 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).
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111. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
112. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
113. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
114. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
115. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
116. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
117. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
118. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
119. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
120. Em 15.07.2010, 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): 3303-3498
Fax: 3303-3121

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).
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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): 3303-3498

Fax: 3303-3121
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): 3303-3498

Fax: 3303-3121
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): 3303-3498

Fax: 3303-3121
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): 3303-3498

Fax: 3303-3121
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): 3303-3935
Fax: 3303-1060

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): 3303-3935

Fax: 3303-1060
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): 3303-3935

Fax: 3303-1060
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): 3303-3935

Fax: 3303-1060
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).
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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).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005

Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005

Fax: 3303-4646
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): 3303-4251/3303-2005

Fax: 3303-4646
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
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (3,4,6)

João Ribeiro   (PR)
 1.  VAGO (7)

 2.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (11)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (9,10)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  VAGO (8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  VAGO (7)

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO (5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.
9. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
10. Vago em 02.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 024/2009-GLPMDB).
11. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (5)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO (3)  1.

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
6. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
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.
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78. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
79. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
80. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
81. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
82. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
83. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 46/2010).
84. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 057/2010).
85. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
86. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
87. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
88. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
89. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 74/2010).
90. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
91. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
92. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 052/2010-GLDBAG).
93. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 106/2010).
94. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
95. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
96. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
97. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
98. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
99. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 065/10-GLDBAG).

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286

E-mail: scomci@senado.gov.br
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8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607

Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO

Finalidade: Debater temas relacionados à infraestrutura e desenvolvimento urbano. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607

Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br



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

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): 3303-4282
Fax: 3303-1627

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): 3303-3506
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): 3303-3506

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): 3303-3506

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): 3303-1120

Fax: 3303-2025
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)
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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)
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ

(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)

Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (3)

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

MEMBROS
PMDB

VAGO (4,5)

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO)

PTB
VAGO (2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (6,8,9)

PR
Magno Malta   (ES) (1,7,10)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ) (11)

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  29/04/2010
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
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2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
7. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
8. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
9. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
11. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.
*. Em Sessão Solene do Congresso Nacional, realizada em 09.03.2010, foram agraciadas na 9ª Premiação do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz as senhoras Andréa Maciel Pachá, Clara Perelberg Steinberg, Cleuza Pereira do Nascimento, Maria Augusta Tibiriçá Miranda e Leci Brandão da
Silva; recebeu homenagem especial a Senhora Maria Lygia de Borges Garcia e homenagem in memoriam a Senhora Fani Lerner.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES

(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)

Número de membros: 14 titulares

PRESIDENTE: Senador João Tenório   (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles   (PP-RJ)

1ª Designação:  23/03/2010

MEMBROS
PMDB

DEM
Adelmir Santana   (DF)

PSDB
João Tenório   (AL) (2)

PT
Tião Viana   (AC) (3)

PTB
Gim Argello   (DF) (5)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (4)

PR
César Borges   (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares   (SE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ)

PSOL
José Nery   (PA)

PSC
Mão Santa   (PI)

PV
Marina Silva   (AC) (1)

Atualização:  27/04/2010
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Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
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6) CONSELHO DA COMENDA DE DIREITOS HUMANOS DOM HÉLDER CÂMARA

(Resolução nº 14, de 2010)

Número de membros: 14 titulares

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

1ª Designação:  30/11/2010

MEMBROS
PMDB

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Cícero Lucena   (PB)

PT
Eduardo Suplicy   (SP) (1)

PTB
Gim Argello   (DF)

PDT

PR

PSB
Antonio Carlos Valadares   (SE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PP

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PSOL
José Nery   (PA)

PSC
Mão Santa   (PI)

PV
Marina Silva   (AC)

Atualização:  01/12/2010
Notas:
1. Designado conforme Ofício nº 063/2010-GLDPT, datado de 30.11.2010, do Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, lido na Sessão do Senado
Federal de 01.12.2010.



CONSELHOS 

                     CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL 
(Criado pelo Decreto Legislativo nç 70, de 23.11.1972) 

(Regimento Interno baixado pelo Ato nç 1, de 1973-CN)  

 

COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal 

Chanceler: Presidente da C“mara dos Deputados 

 

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS MESA DO SENADO FEDERAL 

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP) 

PRESIDENTE

Senador Jos� Sarney (PMDB-AP) 

1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS) 

1º VICE-PRESIDENTE

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) 

2º VICE-PRESIDENTE

Deputado Antonio Carlos Magalh‘es Neto (DEM-BA) 

2º VICE-PRESIDENTE

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT) 

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

1º SECRETÁRIO

Senador Her–clito Fortes (DEM-PI)

  2º SECRETÁRIO

Deputado InocŸncio Oliveira (PR-PE)  

2º SECRETÁRIO

Senador Jo‘o Vicente Claudino (PTB-PI) 

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG) 

3º SECRETÁRIO

Senador M‘o Santa (PSC-PI) 1 

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) 

4º SECRETÁRIO

Senadora Patr¤cia Saboya (PDT-CE) 

LÍDER DA MAIORIA

Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) 

LÍDER DA MAIORIA

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL) 

LÍDER DA MINORIA

Deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR) 4 

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS) 2 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA

Senador Dem‡stenes Torres (DEM-GO) 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Deputado Emanuel Fernandes (PSDB-SP) 3   

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 

(Atualizada em 13.05.2010) 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Secretaria de Apoio a Conselhos e ×rg‘os do Parlamento (SCOP) 

Senado Federal ò Anexo II - T�rreo 

Telefones: 3303-4561 e 3303-5258 

scop@senado.gov.br  

 
1
 Em 23.09.2009, o Senador M‘o Santa comunicou sua desfilia÷‘o do Partido do Movimento Democr–tico Brasileiro (PMDB), a partir dessa data, 

conforme comunicado lido em Plen–rio e, em 01.10.2009, a sua filia÷‘o ao Partido Social Crist‘o (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS 

098/2009, lido em Plen–rio em 01.10.2009. 
2
 O Deputado Eliseu Padilha foi eleito Presidente da Comiss‘o de Constitui÷‘o e Justi÷a e de Cidadania da C“mara dos Deputados, em Reuni‘o 

Ordin–ria realizada em 03/03/2010. 
3
 O Deputado Emanuel Fernandes foi eleito Presidente da Comiss‘o de Rela÷‰es Exteriores e de Defesa Nacional da C“mara dos Deputados, em 

Reuni‘o Ordin–ria realizada em 03/03/2010. 
4
 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Lideran÷a da Minoria na C“mara dos Deputados, conforme Of. nç 41/2010/SGM da C“mara dos 

Deputados, datado de 23 de mar÷o de 2010. 



 

 

 

 

 

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
        (13 titulares e 13 suplentes) 

 

           (Criado pela Lei nç 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 

            (Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nç 1, de 2004) 

Presidente:  

Vice-Presidente:  
 

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º TITULARES SUPLENTES

Representante das empresas de r–dio 

(inciso I) 
  

Representante das empresas de 

televis‘o (inciso II) 
  

Representante de empresas da 

imprensa escrita (inciso III) 
  

Engenheiro com not‡rio conhecimento 

na –rea de comunica÷‘o social (inciso 

IV) 

  

Representante da categoria profissional 

dos jornalistas (inciso V) 
  

Representante da categoria profissional 

dos radialistas (inciso VI) 
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